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1. Resum del projecte  

 

La síndrome de Cornelia de Lange (CdLS) és una malaltia minoritària severa 

caracteritzada per un retard mental i de creixement, anomalies craniofacials i 

microcefàlia. En un 75% de persones diagnosticades de CdLS s’han identificat 

mutacions en cinc gens: NIPBL, SMC1A, SMC3, RAD21 i HDAC8, que corresponen a 

subunitats del complex de cohesines o proteïnes reguladores de les cohesines. El 

complex de cohesines és essencial per establir i mantenir la cohesió entre les 

cromàtides germanes. Cèl·lules provinents de malalts de CdLS no presenten 

defectes obvis de cohesió de les cromàtides germanes, la qual cosa suggereix que 

les cohesines també estan implicades en altres funcions desconegudes. 

Últimament s’han descrit nombroses observacions que suggereixen que les 

cohesines també tenen un paper important regulant l’expressió gènica; tanmateix, 

les bases moleculars d’aquesta nova funció encara són molt poc enteses. En 

aquest projecte, l’objectiu principal és estudiar com les mutacions de les cohesines 

identificades en pacients de CdLS provoquen els fenotips de la malaltia. 

 

Metodologia. La nostra hipòtesi és que els fenotips de malalts de CdLS són causa 

d’alteracions en la nova funció del complex de cohesines en la regulació de 

l’expressió gènica. Normalment, els estudis sobre cohesines es fan en cèl·lules en 

creixement o fins i tot en cèl·lules sincròniques, ja que la seva funció en cohesió és 

necessària en cada cicle cel·lular. Tanmateix, la funció de les cohesines en la 

regulació gènica és més aparent en cèl·lules en interfase. Per aquest motiu, en 

aquest projecte utilitzarem cèl·lules en interfase derivades de malalts de CdLS. 

 

Resultats esperats. Esperem aprofundir en el coneixement de la funció del 

complex de cohesines en la regulació de l’expressió gènica i com les mutacions en 

aquest complex provoquen l’aparició de malalties humanes com la CdLS. 
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2. Resultats  

 

1. Aproximació genòmica per a l’estudi de les funcions del complex de 

cohesines en expressió gènica 

 

1.1. Determinar les mutacions genètiques dels pacients de CdLS 

Amb l’objectiu d’identificar les mutacions genètiques dels pacients de CdLS, vam 

realitzar experiments de seqüenciació massiva (next-generation sequencing) després 

d’un enriquiment dels exons mitjançant captura amb sondes d’oligonucleòtids. Per 

aquest mètode hem identificat la mutació present en diversos pacients, incloent-hi 

pacients que presentaven la mutació en mosaïcisme. L’anàlisi bioinformàtica de les 

mostres es va realitzar en col·laboració amb el bioinformàtic Benjamín Rodríguez. 

Alguns dels resultats obtinguts es poden consultar en les publicacions realitzades 

(vegeu al final del document). 

 

1.2. Determinar el patró d’unió al llarg dels cromosomes de les cohesines en 

cèl·lules derivades de pacients de CdLS 

Per determinar com les cohesines regulen l’expressió gènica, una de les qüestions 

importants és on s’uneixen les cohesines al llarg dels cromosomes i què podem 

aprendre d’aquest patró d’unió. Durant aquest treball vam analitzar el patró d’unió 

de les cohesines en cèl·lules derivades de pacients de CdLS mitjançant tècniques 

d’immunoprecipitació de la cromatina seguides de seqüenciació massiva (ChIP-

seq). Per als experiments es va partir de 40 milions de cèl·lules ciclant o en 

condicions de quiescència. En cèl·lules ciclant, la distribució genòmica del complex 

de cohesines és molt similar a les cèl·lules controls. No obstant això, en cèl·lules 

quiescents es va observar un augment en el nombre de pics obtinguts. 

Posteriorment, els resultats es van validar mitjançant tècniques quantitatives de 

ChIP-qPCR. 
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Figura 1. Anàlisis de ChIP-seq d’SMC1A en els pacients de CdLS. El nombre de pics de cohesines 

augmenta en cèl·lules quiescents comparat amb les cèl·lules ciclant. 

 

1.3. Analitzar les alteracions transcripcionals en mostres derivades de 

pacients de CdLS mitjançant matrius (arrays) d’expressió 

En primer lloc vam realitzar experiments amb mutants en NIPBL/Scc2 en cèl·lules 

del llevat de gemmació (S. cerevisiae). Diversos gens relacionats amb el cicle 

cel·lular presenten una expressió alterada en mutants de cohesines (figura 2). Com 

a aspecte interessant, es va trobar el gen MED9 amb expressió reduïda en els 

mutants en scc2. Med9 és una subunitat del complex del mediador, un coactivador 

implicat en la regulació de la transcripció de la majoria de gens dependents de 

l’RNA polimerasa II. El mediador actua com un pont d’unió entre proteïnes 

reguladores específiques de gens amb la maquinària de transcripció basal de l’RNA 

polimerasa II. Per tant, aquest resultat suggereix que les cohesines poden estar 

regulant l’expressió gènica a través del complex del mediador. D’altra banda, 

també es va detectar una interacció física entre subunitats del complex de 

cohesines amb diferents subunitats del complex del mediador mitjançant 

experiments de coimmunoprecipitació, tot corroborant la nostra hipòtesi que les 

cohesines poden estar regulant l’expressió gènica a través de la regulació del 

complex del mediador. 
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Figura 2. Gens implicats en el control del cicle cel·lular i del complex del mediador 

presenten la seva expressió disminuïda en mutants d’scc2. 

 

Amb l’objecte d’aprofundir en la recerca de les funcions del complex de cohesines 

en l’expressió gènica, vam estudiar els canvis d’expressió gènica mitjançant 

experiments amb matrius d’expressió, utilitzant fibroblasts dermals derivats de 

pacients de CdLS. Com a controls es van utilitzar fibroblasts dermals de pares no 

afectats. En primer lloc, vam observar que els perfils d’expressió gènica s’agrupen 

en els pacients amb mutació en NIPBL, i al mateix temps difereixen dels perfils 

d’expressió dels pacients amb mutació en SMC1A. Per tant, els patrons d’expressió 

gènica són diferents en funció del gen que estigui mutat, tot suggerint que el 

mecanisme molecular afectat seria diferent en funció del gen mutat, NIPBL o 

SMC1A. A continuació vam estudiar els perfils d’expressió dels pacients amb 

mutació en NIPBL. De manera interessant, vam detectar gens implicats en el 

desenvolupament com la categoria funcional més alterada en els esmentats 

pacients de CdLS. Per tant, aquestes alteracions transcripcionals podrien explicar 

els defectes de desenvolupament que presenten els pacients de CdLS. 

Posteriorment vam validar els nostres resultats mitjançant tècniques quantitatives 
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de PCR a temps real qPCR. Finalment, vam comparar bioinformàticament els 

nostres resultats amb dades publicades i vam observar que en el perfil d’expressió 

de pacients de CdLS es troben gens comuns als perfils d’expressió de mostres amb 

sobreexpressió de cmyc o els perfils d’expressió de CTCF. 

 

 
Figura 3. Les mostres de pacients amb mutació en NIPBL s’agrupen i es diferencien de les 

mostres amb mutació en SMC1A. Perfils d’expressió dels pacients de CdLS amb mutació en NIPBL 

representats en un diagrama PCDA 3D. Es van fer triplicats dels experiments. C0051, C0051C i C0008 

corresponen a pacients amb mutació en el gen NIPBL. 

 

Cycling CdLS f ibroblasts vs Cyc ling Wild-d-
type fibroblasts

 Quiescent CdLS fibroblasts vs Quiescent 
Wild-type fibroblasts  

Figura 4. Perfils d’expressió dels pacients de CdLS. L’anàlisi de GO revela els processos biològics 

amb expressió elevada (vermell) o reduïda (blau) en cèl·lules derivades de CdLS comparades amb 

cèl·lules controls. 
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2. Investigar la funció del complex de cohesines en expressió gènica 

mitjançant aproximacions proteòmiques 

 

2.1. Estudi de la integritat del complex de cohesines en cèl·lules derivades de 

pacients de CdLS 

Les cohesines són un complex proteic format per un heterodímer de les proteïnes 

SMC1A i SMC3, al qual s’uneixen almenys dues proteïnes no-SMC, RAD21 i SA1/2. 

Altres proteïnes s’uneixen al nucli del complex de cohesines i en regulen l’activitat. 

La proteïna NIPBL és l’encarregada de reclutar el complex de cohesines al DNA; 

ESCO2 i sororina estan implicades en l’establiment de la cohesió, Pds5A i Pds5B es 

requereixen per al manteniment de la cohesió i Wapl es necessita per eliminar el 

complex de cohesines de la seva unió al DNA. La formació i la integritat del 

complex de cohesines sempre s’ha estudiat en cèl·lules ciclant. Per aquest motiu 

vam investigar si tots els components del complex de cohesines i les seves 

proteïnes reguladores estan presents en cèl·lules en quiescència. Totes les 

subunitats del complex de cohesines i les seves proteïnes reguladores (excepte la 

sororina) s’expressen en cèl·lules ciclant; encara que en ocasions els nivells de 

proteïna es trobaren reduïts a la meitat. 

 

Posteriorment, vam realitzar assajos de fraccionament subcel·lular amb l’objectiu 

d’estudiar la fracció del complex de cohesines que es troba unida al DNA. La 

distribució de les subunitats de les cohesines en les 3 fraccions (citosol, nuclear 

soluble i unit a cromatina) és similar en les cèl·lules derivades de pacients de CdLS 

i en les cèl·lules controls. Finalment, vam investigar la integritat i formació del 

complex de cohesines en les diferents fraccions mitjançant experiments de 

coimmunoprecipitació. La interacció entre les diferents subunitats del complex de 

cohesines es manté en totes les fraccions estudiades en les cèl·lules derivades de 

pacients de CdLS, tot indicant que la integritat del complex de cohesines es manté 

tant en el citosol com en els complexos units a la cromatina. 
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Figura 5. La integritat del complex de cohesines es manté en cèl·lules derivades de pacients 

amb CdLS. Els experiments de coimmunoprecipitació es van realitzar de les diferents fraccions 

obtingudes dels fraccionaments cel·lulars. 

 

2.2. Identificació de noves proteïnes d’interacció del complex de cohesines en 

cèl·lules en interfase 

Les interaccions proteïna-proteïna són un mètode molt útil per estudiar la 

interacció entre diferents factors. Per això, vam realitzar un rastreig proteòmic 

global per identificar noves proteïnes que interaccionen amb NIPBL mitjançant 

tècniques d’espectrometria de masses. Vam observar que NIPBL interacciona amb 

histones, DNA helicases i amb el complex remodelador de la cromatina SWI/SNF. 
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Accession Name 

CHD6_HUM

AN 

Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 6 OS=Homo sapiens 

GN=CHD6 PE=1 SV=4 

H2A1H_HU

MAN Histone H2A type 1-H OS=Homo sapiens GN=HIST1H2AH PE=1 SV=3 

H31_HUMA

N Histone H3.1 OS=Homo sapiens GN=HIST1H3A PE=1 SV=2 

H32_HUMA

N Histone H3.2 OS=Homo sapiens GN=HIST2H3A PE=1 SV=3 

RBP56_HU

MAN 

TATA-binding protein-associated factor 2N OS=Homo sapiens 

GN=TAF15 PE=1 SV=1 

SMCA5_HU

MAN 

SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of 

chromatin GN=SMARCA5 PE=1 SV=1 

RAD21_HU

MAN 

Double-strand-break repair protein rad21 homolog OS=Homo sapiens 

GN=RAD21 PE=1 SV=2 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions clíniques  

 

Durant el desenvolupament del projecte hem realitzat experiments de 

seqüenciació massiva després de la captura d’exoma (exome-sequencing) de 

mostres de pacients de CdLS. En els nostres estudis hem comparat les tècniques 

de seqüenciació massiva amb la seqüenciació tradicional Sanger i hem pogut 

observar que les noves tècniques de seqüenciació massiva són més eficients per 

detectar les mutacions. A més, aquestes tècniques són capaces de detectar fins i 

tot mutacions que es troben en mosaïcisme, ja que es basen en l’obtenció de 

moltes seqüències curtes de cada regió del gen. De fet, en el nostre cas hem 

detectat mutacions que es trobaven en mosaïcisme i que apareixien tan sols en un 

25% de les seqüències. Per tant, per al diagnòstic molecular de la malaltia 

suggerim la utilització d’un panell personalitzat de captura d’exons de gens 

relacionats amb les cohesines. Això permetria aplicar les tècniques de 

seqüenciació massiva però a un preu inferior. 
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En els nostres estudis d’expressió gènica hem observat que la major part dels gens 

desregulats corresponen a gens implicats en el desenvolupament. Aquests gens 

haurien de silenciar-se després del desenvolupament embrionari, però no obstant 

això s’expressen de manera anormal en els pacients de CdLS. D’altra banda, també 

hem detectat alterats gens implicats en l’estimulació i assimilació hormonal. Això 

podria explicar els problemes de creixement associats als pacients de CdLS. Però, 

ja que també presenta alteracions d’assimilació hormonal el tractament oral amb 

hormones, no seria suficient per als pacients de CdLS (almenys no a dosis 

normals). 
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