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1. Resum del projecte  

 

L’atròfia muscular espinobulbar (SBMA) és una malaltia minoritària hereditària 

neurodegenerativa que només es manifesta en homes i que no té tractament. 

Aquesta malaltia va ser descrita l’any 1968 i està provocada per la deposició 

d’agregats de molècules del receptor d’andrògens (AR) amb un major número de 

residus de glutamina, regió coneguda com a poliQ, en les neurones motores.  

 

La formació d’aquests agregats, dels quals no es coneix ni la composició exacta, ni 

la morfologia ni l’estructura molecular, altera funcions cel·lulars claus, tot 

provocant la mort de les neurones motores de la banya anterior de la medul·la 

espinal, així com la dels nuclis motors del tronc encefàlic i que provoca la malaltia. 

 

Els pacients amb SBMA presenten tant una pèrdua de funció com pot ser una 

reducció de la fertilitat a causa d’una alteració de la funció de l’AR a través d’un 

mecanisme desconegut, com un guany de funció, que inclou la debilitat dels 

músculs bulbars i de les extremitats a causa de les noves funcions adquirides pels 

agregats de l’AR. 

 

El treball que hem dut a terme està dirigit a resoldre aspectes claus de les bases 

moleculars de l’SBMA que són fonamentals per al desenvolupament de 

tractaments efectius contra aquesta malaltia. 

 

Objectiu 1. Caracteritzar in vitro l’estructura, la dinàmica i les interaccions del 

domini intrínsecament desordenat aminoterminal (NTD) de l’AR. Aquest domini 

NTD conté una regió rica en residus de glutamines, coneguda com poliQ, 

responsable de l’agregació i que té un paper clau en les funcions que estan 

alterades en SBMA. 

 

Objectiu 2. Caracteritzar in vitro la morfologia, l’estructura molecular, l’estabilitat i 

les propietats neurotòxiques dels agregats formats per l’AR i fragments d’aquest 
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que desencadenen SBMA. Entendre l’origen d’aquesta neurotoxicitat no és 

possible sense una descripció detallada de les propietats biofísiques d’aquests 

agregats.  

 

Objectiu 3. Determinar quantitativament la relació existent entre la formació dels 

agregats de l’AR i fragments d’aquest amb la degeneració de les neurones motores 

in vivo. Per tal de complementar les anàlisis dutes a terme in vitro, hem quantificat 

la neurotoxicitat in vivo associada als canvis en la localització de l’AR i l’agregació. 

 

En resum, correlacionant les observacions dels experiments in vivo amb la 

informació obtinguda dels nostres experiments biofísics podem determinar quins 

tipus d’agregats i quines són les seves característiques que els fan responsables de 

la degeneració de les neurones motores en l’SBMA. 

 

 

2. Resultats obtinguts  

 

Propietats estructurals de l’NTD de l’AR 

Hem estudiat les propietats estructurals del domini de transactivació de l’AR 

mitjançant ressonància magnètica nuclear (RMN), la tècnica biofísica més adient 

per a la caracterització a nivell atòmic de les proteïnes intrínsecament 

desordenades. Els nostres resultats indiquen, tal com havia estat predit, que 

aquest domini és intrínsecament desordenat, però que presenta algunes regions, 

conegudes com a “motius”, que estan parcialment plegades. 

 

Entre els motius que estan parcialment plegats de l’NTD es troba la regió poliQ, 

així com les dues regions conegudes com a unitat de transactivació 1 i 5, les quals 

s’ha descrit que són imprescindibles per a la funció correcta del receptor. Aquests 

resultats indiquen que el domini està parcialment plegat i que probablement 

experimenta un plegament un cop interacciona amb altres proteïnes, un 

mecanisme comú en les proteïnes intrínsecament desordenades. 
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Els experiments d’equilibri destinats a estudiar la propensió a l’oligomerització dels 

diferents motius presents en el domini NTD de l’AR han demostrat que aquest 

domini es troba en equilibri entre una forma monomèrica i una forma oligomèrica 

estabilitzada per interaccions intermoleculars entre residus específics. 

Experiments complementaris resolts en el temps han confirmat que aquests 

residus tenen un paper fonamental en l’inici de l’oligomerització del domini i en 

l’agregació de l’AR en l’SBMA.  

 

Hem estudiat les bases estructurals de la interacció entre l’NTD de l’AR i algunes de 

les proteïnes amb què interacciona, com són les proteïnes de la maquinària de la 

transcripció basal, així com les proteïnes d’estrès a la calor (heat shock proteins, 

Hsp). Aquestes últimes són claus en el mecanisme de protecció que tenen les 

cèl·lules davant dels efectes no desitjats de l’agregació proteica. 

 

Els resultats que hem obtingut indiquen que els motius de l’AR parcialment plegats 

estan implicats en interaccions proteïna-proteïna que són claus per a la funció de 

l’AR com a factor de transcripció. Potser, encara més important, és el fet que les 

proteïnes Hsp interaccionen amb els residus que inicien l’oligomerització, i 

proporcionen un senzill mecanisme que explica l’acció protectora que tenen 

aquestes xaperones moleculars.  

 

El mecanisme d’oligomerització de l’AR in vitro i in vivo 

Encara que en els nostres plans inicials no estava previst, també hem realitzat 

experiments amb ratolins models d’SBMA per tal de determinar la naturalesa de 

les espècies presents en els agregats d’SBMA. Aquests estudis van ser motivats, en 

part, per la manca de claredat en la bibliografia sobre si la fragmentació de 

l’extrem aminoterminal de l’AR és necessària per a la formació d’agregats in vivo.  

 

En col·laboració amb el grup del professor Sobue (Universitat de Nagoya), vam 

establir dues línies de ratolins transgènics: una que expressa el gen humà de l’AR 

amb 24 glutamines (24Q) i una altra que expressa el gen humà de l’AR amb 97Q. 
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Els ratolins que expressen l’AR amb 24Q són indistingibles dels ratolins salvatges, 

mentre que els ratolins que expressen l’AR amb 97Q presenten una atròfia 

muscular greu i moren, de mitjana, al cap de 19 setmanes de néixer. 

 

Hem desenvolupat un mètode per extraure els agregats dels teixits dels ratolins 

que expressen l’AR amb 97Q. Això ens ha permès determinar en quin teixit 

aquests agregats es formen en grans quantitats, analitzar-ne les propietats 

fonamentals mitjançant microscòpia electrònica de transmissió i microscòpia de 

força atòmica, així com analitzar-ne la composició. Hem descobert que els 

agregats contenen altres proteïnes a més de l’AR i que aquesta última està present 

com a fragment i no com a proteïna intacta. Finalment, experiments realitzats en 

línies cel·lulars ens han permès establir que aquests agregats formats per 

fragments de l’AR poden ser internalitzats per aquestes, translocats al nucli 

cel·lular i exercir toxicitat. 

 

Havent establert que l’AR està fragmentat en els teixits on els agregats són més 

abundants, hem realitzat experiments in vitro amb l’objectiu de determinar el 

mecanisme pel qual aquest fragment de l’AR oligomeritza i, eventualment, 

s’agrega. Els experiments mostren inequívocament que el mecanisme d’agregació 

es produeix en dues etapes ben definides. 

 

En la primera etapa del procés d’agregació, el fragment de l’AR forma oligòmers 

solubles estabilitzats per contactes intermoleculars entre cadenes laterals de 

residus específics (vid supra). En una segona etapa, aquests oligòmers solubles es 

transformen en espècies fibril·lars capaces de reclutar més fragments de l’AR i 

formar agregats tòxics. Hem descobert que el grau de formació dels agregats 

solubles és relativament independent del nombre de glutamines present en la 

regió poliQ, mentre que el grau de maduració del procés d’agregació sí que en 

depèn. 
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Relació estructura/funció dels agregats de l’AR associats a SBMA 

La disponibilitat al nostre laboratori d’un model de ratolí transgènic d’SBMA, i més 

important encara, la disponibilitat d’un mètode per extreure els agregats de l’AR 

dels teixits, ens ha permès relacionar l’estructura que adopten els agregats amb 

les conseqüències que té la seva formació en el fenotip observat dels ratolins. 

 

Els nostres experiments estableixen que la morfologia dels agregats de l’AR 

depenen de la naturalesa del teixit on s’han format i que existeix una clara 

correlació entre la quantitat d’agregats formats en un teixit específic en ratolins 

transgènics i la gravetat del fenotip que aquests presenten. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

Els nostres resultats són rellevants tant per entendre la naturalesa dels canvis 

conformacionals que tenen lloc durant la funció de l’AR i les bases moleculars 

d’SBMA, així com la identificació de potencials estratègies terapèutiques per 

combatre’l. Per tant, creiem que els nostres resultats aporten un avenç substancial 

en el camp de l’SBMA i pretenem publicar-los en revistes científiques en un futur 

pròxim. 

 

La caracterització de les propietats estructurals de l’NTD mostra que aquest 

domini està parcialment plegat i que té una propensió intrínseca a oligomeritzar, 

la qual molt probablement està relacionada amb la seva funció i que l’evolució ha 

afavorit el desenvolupament de mecanismes per tal de prevenir aquesta 

propensió que causa efectes no desitjats. Aquests mecanismes de protecció 

inclouen la inducció d’estructura secundària específica a la regió poliQ induïda per 

regions adjacents a aquesta, així com a l’existència de xaperones moleculars. 

 

Les nostres observacions que els motius que reconeixen les xaperones moleculars 

són els mateixos que els que mostren els nostres experiments com a motius claus 
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per a l’oligomerització de l’AR, suggereixen fermament que poden representar una 

diana terapèutica per combatre l’SBMA. Amb aquesta idea, actualment estem 

posant a punt un assaig biofísic per a la identificació de molècules petites o 

biològiques capaces de reconèixer aquests motius i inhibir així l’oligomerització. 

 

Seguint aquesta potencial estratègia terapèutica, els nostres resultats obren la 

possibilitat perquè moduladors de l’activitat de les xaperones moleculars puguin 

ser molt beneficioses per a pacients amb SBMA, tot prevenint indirectament 

l’establiment d’interaccions intermoleculars que donen lloc a la formació dels 

agregats tòxics de l’AR. 

 

Les observacions que l’acumulació dels agregats tòxics de l’AR amb una 

composició i una estructura ben definida té lloc en teixits específics i que la seva 

massa es correlaciona amb el fenotip observat en el model animal, suggereixen 

que els agregats són els responsables dels símptomes observats en els pacients. 

Aquest fet té implicacions importants, perquè defineix quin teixit ha de ser la diana 

terapèutica en el futur. 

 

En resum, els resultats obtinguts ens han permès identificar tant la identitat del 

teixit on els agregats de l’AR manifesten la seva toxicitat en SBMA, com el motiu de 

l’AR implicat en les interaccions intermoleculars que inicien el procés 

d’oligomerització associat a aquesta malaltia. Encoratjats per aquests resultats, 

actualment estem realitzant estudis per validar-los, tot perseguint amb més 

intensitat l’objectiu que, en un futur no gaire llunyà, puguem contribuir al 

desenvolupament d’un fàrmac per combatre aquesta malaltia. 

 

 

4. Publicacions generades  

 

Actualment estem preparant diversos manuscrits per publicar en els quals es 

presentaran detalladament els resultats obtinguts i descrits en aquest document. 


