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1. Resum del projecte  

 

1. Objectiu del projecte 

La malaltia de Lafora és un desordre neurodegeneratiu greu, d’herència 

autosòmica recessiva, que és causat per mutacions al gen EPM2A, que codifica per 

a la fosfatasa de tipus dual laforina, i el gen EPM2B, que codifica per a la E3-

ubiqütina ligasa malina. Ambdues proteïnes formen un complex funcional que 

regula la síntesi de glicogen i possiblement altres processos cel·lulars, com ara la 

proliferació cel·lular, l'apoptosi, l'estrès per reticle endoplasmàtic, el metabolisme 

energètic i la diferenciació. L’objectiu principal d’aquest projecte és obtindre 

informació sobre les funcions fisiològiques de la laforina i la malina, així com 

identificar possibles dianes d’intervenció terapèutica. Per dur-ho a terme s’han 

utilitzat models cel·lulars i animals de la malaltia. 

 

Què s’ha descobert 

En la malaltia de Lafora hi ha una disfunció de la regulació de la proteòlisi 

intracel·lular, fonamentalment mediada per autofàgia. Hem demostrat la 

participació de diversos components que medien aquesta acció, com l’E2-

conjugasa UBE2N i la proteïna cinasa p38. També hem observat alteracions en el 

sistema ubiqüitina-proteasoma, endocitosi i la disfunció mitocondrial (amb 

augment de l’estrès oxidatiu), que entenem que podrien ser secundàries al defecte 

en autofàgia. 

 

Els nostres resultats identifiquen l’homeòstasi proteica intracel·lular (plegament de 

proteïnes i proteòlisi intracel·lular: proteòstasi) com una diana d’acció 

farmacològica. En aquest sentit s’han provat compostos que milloren la proteòlisi 

intracel·lular (per augment de l’activitat autofàgica [tractament amb rapamicina i 

trehalosa]) o el plegament de proteïnes (mitjançant xaperones químiques [4-

fenilbutirat]) o s’han fet servir activadors de la proteïna cinasa AMPK (sensor 

energètic cel·lular amb propietats neuroprotectores) (metformina), com candidats 

per millorar els símptomes neurològics presents en models animals de la malaltia. 
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Els nostres resultats indiquen que només en el cas del tractament amb 4-

fenilbutirat o metformina es va observar una millora en les alteracions 

neurològiques dels ratolins model. 

 

Aplicació pràctica 

Els nostres resultats indiquen que la millora de les condicions d'homeòstasi 

proteica intracel·lular (proteòstasi) té un efecte beneficiós per als símptomes 

neurològics que acompanyen la malaltia. Com que els compostos actius trobats (4-

fenilbutirat i metformina) es fan servir en el tractament d’altres malalties més 

comunes, l’ús en la clínica de la malaltia de Lafora pot ser immediat. 

Paral·lelament, aquests compostos podrien ser el punt de partida per a la síntesi 

d’altres de més potents. 

 

 

2. Resultats  

 

1) Bases moleculars de la malaltia de Lafora: mecanisme d’acció del complex 

laforina-malina 

Resultats anteriors del grup indicaven que laforina i malina formen un complex 

funcional amb activitat E3-ubiqüitina ligasa. En aquest projecte demostrem que 

per a que el complex exerceixi la seva funció, necessita unir-se a un tipus especial 

d’E2-conjugasa, anomenada UBE2N. La unió a aquest enzim determina el tipus de 

topologia de les cadenes d’ubiqüitina que genera el complex laforina-malina, 

essent les majoritàries les que contenen ubiqüitines enllaçades per unions entre 

els residus de lisina en la posició 63 de la molècula (unions K63). 

També s’ha observat que la laforina és capaç de dimeritzar, essent clau en aquest 

procés el residu Cys329 (localitzat a l’extrem C-terminal). Addicionalment s’ha 

observat que la activitat fosfatasa de la laforina no és necessària per a que el 

complex laforina-malina siga funcional. Aquests resultats suggereixen que la 

laforina pot tindre un paper de reconeixement de substrats en el qual la seva 
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activitat fosfatasa no seria necessària. Els substrats reconeguts d'aquesta manera 

serien modificats per l’activitat E3-ubiqüitina ligasa de la malina. 

 

2) Alteracions patològiques en la malaltia de Lafora 

2.1) Alteracions en l’homeòstasi de les proteïnes cel·lulars (proteòstasi): la malaltia 

de Lafora es caracteritza pel cúmul de poliglicosans (formes de glicogen poc 

ramificat) en neurones i altres tipus cel·lulars en teixits perifèrics. El nostre grup ha 

demostrat que el complex laforina-malina, a més de participar en la regulació de 

l'homeòstasi del glicogen, participa en la regulació d’un conjunt de processos 

cel·lulars encaminats a mantindre l'homeòstasi proteica (proteòstasi). Així, en 

models cel·lulars i animals de la malaltia, hem demostrat que el recanvi de 

proteïnes mal plegades està danyat per una disminució tant de l’activitat dels 

proteasomes com per un dèficit de l’activitat autofàgica. Com a resultat d'aquestes 

alteracions, es dispara la resposta a proteïnes mal plegades, tot augmentat la 

sensibilitat cel·lular en condicions d’estrès per reticle endoplasmàtic. 

Com a conseqüència de la deficiència en la ruta autofàgica, altres rutes 

relacionades amb aquest procés es troben alterades en models cel·lulars i animals 

de la malaltia. Així, trobem deficiències tant en l’endocitosi de fase fluida com en 

l’endocitosi vehiculada per receptor. 

 

2.2) Alteracions en la regulació de l’estrès oxidatiu: com a conseqüència dels danys 

descrits en l’apartat anterior, la funcionalitat mitocondrial es troba també afectada 

en els models cel·lulars i animals, la qual cosa produeix un augment en la 

producció d’espècies reactives d’oxigen (ROS). Aquestes alteracions, unides al fet 

que l’activitat d’alguns enzims que participen en la destoxificació d’aquestes 

espècies reactives es troben disminuïts en models de la malaltia, generen com a 

conseqüència l’establiment d’unes condicions d’estrès oxidatiu, que si es 

mantenen podrien donar lloc a la mort cel·lular.  

 

2.3) Alteracions en la plasticitat neuronal: estudiant les neurones piramidals de la 

zona CA1 de l’hipocamp, hem observat que existeixen diferències en l’organització 
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de les dendrites en ratolins models de la malaltia. També hem trobat una major 

excitabilitat neuronal al cervell dels ratolins models de la malaltia, que es podria 

explicar per l’organització aberrant dendrítica present. Aquesta major excitabilitat 

no és deguda a diferències en la transmissió mediada per la relació 

AMPAR/GABAR, que és similar a la que presenten els ratolins controls. No obstant 

això, els models de la malaltia van presentar segments axonals inicials (AIS) més 

llargs, la qual cosa confirma la seva excitabilitat augmentada. 

  

3) Aproximacions terapèutiques en la malaltia de Lafora 

3.1) Augment de l’actividad autofàgica: com que, tal com s’ha descrit en l’apartat 

anterior, en els models cel·lulars i animals de la malaltia existia un dèficit en la 

degradació de proteïnes per la ruta autofàgica-lisosomal, vam sotmetre models 

animals de la malaltia de Lafora a un tractament combinat amb temsirolimús (un 

anàleg de la rapamicina, amb capacitat d’inhibició de la ruta mTOR [un regulador 

negatiu de l’autofàgia]) i trehalosa (un activador de la ruta autofàgica per un 

mecanisme independent d’mTOR), per augmentar així l’autofàgia. Malgrat això, a 

pesar que el tractament va exercir l’efecte inhibidor esperat sobre la ruta mTOR, 

no observàrem cap benefici en els models animals: tant els marcadors neurològics 

(nombre de cossos de Lafora, gliosi reactiva) com les proves de comportament a 

què es varen sotmetre els ratolins tractats, no mostraren cap canvi respecte dels 

ratolins no tractats. 

 

3.2) Millora de les condicions de proteòstasi cel·lular: una altra aproximació que es 

va dur a terme va ser el tractament d'animals models de la malaltia amb 

compostos que milloren la proteòstasi cel·lular, que, com s’ha descrit en l’apartat 

anterior, es trobava alterada. Decidírem emprar una xaperona molecular (4-

fenilbutirat) i un activador de la proteïna cinasa AMPK, un regulador energètic 

cel·lular amb propietats neuroprotectores (metformina). 

 

Observàrem, després del tractament durant dos mesos a ratolins models de la 

malaltia amb aquests compostos, que el nombre de cossos de Lafora que 
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apareixien als talls histològics de diferents àrees del cervell era menor. A més a 

més, existia una menor pèrdua neuronal i una menor gliosi reactiva. Finalment, el 

tractament amb qualsevol d'aquests dos compostos millorava les proves de 

comportament dels ratolins tractats. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

L’epilèpsia mioclònica progressiva de tipus Lafora és una alteració neurològica 

caracteritzada per neurodegeneració, epilèpsia i cúmul de poliglicosans (cossos de 

Lafora) al cervell dels pacients. S’ha descrit que les dues proteïnes les alteracions 

de les quals causen la malaltia (laforina i malina) formen un complex funcional que 

regula la síntesi de glicogen en les neurones i en altres teixits. En absència d’un 

complex funcional, la síntesi de glicogen es veu augmentada, i dóna lloc a l’aparició 

dels cúmuls de poliglicosans característics de la malaltia. No obstant això, encara 

perdura el dubte de si el cúmul de cossos de Lafora és patològic per si mateix, o bé 

si el factor determinant de la patologia de la malaltia resideix en altres rutes 

cel·lulars. 

 

Els resultats obtinguts durant aquest projecte indiquen que el complex laforina-

malina participa en l’homeòstasi proteica cel·lular (proteòstasi), tot regulant 

processos clau com la resposta a proteïnes mal plegades i la proteòlisi 

intracel·lular mediada per proteasomes i autofàgia. Per tant, els nostres resultats 

han permès definir diferents dianes terapèutiques alternatives al procés de 

regulació de síntesi de glicogen. També hem dissenyat i assajat diferents 

estratègies amb la finalitat de millorar la funcionalitat de les esmentades dianes 

relacionades amb la proteòstasi, i hem trobat que la millora d’aquest procés 

cel·lular condueix a una millora tant en els paràmetres neuronals com en les 

proves de comportament de ratolins models de la malaltia tractats. Per tant, el 

restabliment de la proteòstasi cel·lular emergeix com una diana a tindre en 

compte en el desenvolupament de possibles tractaments de la malaltia. 
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Així mateix, com que els compostos emprats en aquestes proves (4-fenilbutirat i 

metformina) es fan servir habitualment en la clínica diària per al tractament 

d’altres malalties més comunes, l’ús en malalts de Lafora podria ser immediat. 

 

Aquests compostos també podrien ser el punt de partida en el disseny de nous 

productes que foren més potents. A més a més, es podria pensar en un 

tractament combinat i fins i tot en la introducció de compostos antioxidants amb 

la finalitat de millorar cadascuna de les dianes terapèutiques que hem definit 

durant la realització d'aquest treball. 
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