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1. Resum del projecte  

 

La malaltia de Fabry (FD) és un trastorn enzimàtic recessiu lligat al cromosoma X 

causat per una deficiència d’una hidrolasa lisosomal, l’α-galactosidasa A (GLA). 

Aquest defecte enzimàtic provoca l’acumulació cel·lular progressiva de 

glicoesfingolípids neutres, tot donant lloc a una simptomatologia clínica 

multisistèmica. La teràpia de reemplaçament enzimàtic actual (ERT) té una eficàcia 

del tractament limitada en pacients amb etapes avançades de la malaltia. 

L’objectiu d’aquest projecte és millorar l’ERT mitjançant l’ús de nous sistemes 

nanoconjugats terapèutics de GLA dirigits específicament a les cèl·lules endotelials, 

principal tipus de cèl·lules afectades per l’acumulació de substrat de la GLA. 

 

El projecte proposa el desenvolupament de nanoconjugats de GLA biodegradables 

que alliberin específicament l’enzim defectuós al compartiment lisosomal de les 

cèl·lules endotelials. El projecte preveu l’obtenció i la síntesi de l’enzim 

recombinant GLA, la incorporació de l’enzim en tres nanosistemes o nanovehicles 

diferents (dendrímers, complexos polielectrolítics de quitosan i petites vesícules 

unilamel·lars de la família dels liposomes), així com de la seva biofuncionalització 

amb pèptids específics contra els receptors d’integrines de cèl·lules endotelials. Els 

nanoconjugats obtinguts seran validats in vitro i in vivo utilitzant el model específic 

de ratolí de la malaltia de Fabry (ratolins Fabry KO). 

 

El resultat més important i esperat del projecte és aconseguir que l’enzim GLA 

sigui protegit adequadament contra la degradació per part de proteases circulants 

al torrent sanguini, i, al seu torn, augmentar-ne la vida mitjana. A més, el fet d’usar 

una diana específica per a cèl·lules endotelials s’espera que millori 

significativament la biodistribució tissular i la internalització dels sistemes 

desenvolupats. En general, s’espera que l’ús del sistema d’administració de fàrmac 

basat en la nanotecnologia desenvolupada (DDS) i que incorpora la GLA millori 
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significativament l’eficàcia terapèutica en comparació amb l’ERT que s’utilitza 

actualment. 

Per tant, l’objectiu general del projecte és millorar l’ERT d’FD utilitzant nous 

nanoconjugats terapèutics de GLA dirigits específicament a les cèl·lules endotelials. 

 

Els objectius específics que s’han desenvolupat durant el projecte són: 

 

1) Obtenció de nous sistemes d’administració de la droga (DDS) carregats amb GLA 

i funcionalitzats amb un pèptid diana específic contra cèl·lules endotelials. 

2) Avaluació de la internalització i l’activitat in vitro dels DDS en models de cèl·lules 

de Fabry. 

3) Avaluació de la toxicitat i la biodistribució dels DDS carregats amb GLA in vivo 

GLA en models de ratolins Fabry. 

4) Estudis d’eficàcia dels DDS carregats amb GLA en ratolins de Fabry. Avaluació de 

la reducció dels nivells de Gb3 in vivo. 

 

 

2. Resultats obtinguts  

 

1) Producció de l’enzim actiu (α-GAL).  

L’enzim desitjat s’ha proporcionat quan ha estat necessari i sol·licitat pels altres 

grups del consorci durant el transcurs de tot el projecte. La producció d’aquest 

enzim ha estat realitzada per expressió gènica transitòria (TGE), usant un protocol 

basat en la producció de l’enzim humà α-GLA en cèl·lules de mamífer, creat i 

optimitzat pel grup IBB-CIBER. Durant tot el projecte es va assegurar la producció i 

purificació de suficients quantitats d’ α-GLA produïda i emmagatzemada de forma 

rutinària per al desenvolupament de les diferents tasques del projecte. 

 

2) Obtenció de nous sistemes d’alliberament de fàrmacs (DDS) carregats amb GLA, 

funcionalitzats amb estructures diana contra les cèl·lules endotelials.  
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Dels tres DDS diferents que van ser proposats en la memòria del projecte, s’han 

assolit diferents etapes de desenvolupament en cada cas. En concret: 

- Obtenció de dendrímers-RGD carregats amb GLA. Quant a la producció de 

conjugats dendrímer-GLA, tot i que la síntesi amb molècules d’oligoetilenglicol 

(OEG) s’ha pogut posar a punt, el producte final és impossible de ser detectat per 

espectroscòpia de masses (MS) i per aquesta raó la caracterització del conjugat no 

s’ha pogut realitzar. Com a conseqüència d’aquest problema tècnic es va decidir 

abandonar aquesta estratègia. El segon sistema possible, conjugats de 

poietilenglicol (PEG), PEG-GLA, el mètode de conjugació d’unitats de PEG a GLA s’ha 

aconseguit satisfactòriament. Així mateix, també s’ha aconseguit la funcionalització 

d’aquests sistemes amb tres pèptids directors diferents (RGD, P25 i P87). 

Finalment, tots els sistemes obtinguts s’han conjugat satisfactòriament amb α-GLA 

o Replagal (enzim terapèutic comercial de Shire que s’administra a pacients 

actualment [ERT]). 

 

- Obtenció de vesícules unilamel·lars petites (SUV) amb pèptid director RGD 

carregades de GLA. El grup Nanomol ha estat capaç de preparar SUV compostes 

per colesterol, DPPC i Cholesterol-RGD com un pèptid diana (ràtio 6: 10: 1), amb α-

GLA o Replagal comercial incorporats a les vesícules. S’ha demostrat amb èxit que 

la preparació d’aquestes SUV pel mètode DELOS-SUSP és òptim, tot obtenint-se 

lots de SUV-RGD-GLA i/o SUV-RGD-Replagal®. Aquests nanoconjugats són de mida 

de partícula homogènia (entre 100-200 nm), amb una bona estabilitat en el temps i 

una alta homogeneïtat i unilamel·laritat. L’eficiència d’encapsulació de la 

GLA/Replagal dins de les SUV també s’ha determinat (a través de Western-blot) i va 

resultar estar al voltant del 30% d’eficiència. Finalment, les formulacions van 

resultar no citotòxiques, no hemolítiques i estèrils. 

 

- Obtenció de complexos de polielectròlits de quitosan (PEC) funcionalitzats amb 

pèptid director RGD i carregats amb GLA. La producció de PEC carregats amb GLA 

s’ha aconseguit amb un procediment reproduïble, alhora que també s’ha 
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demostrat la idoneïtat del sistema per poder ser sotmès a processos de 

liofilització. El protocol de liofilització adequat definit assegura la llarga estabilitat 

dels PEC i en permet la concentració en la mostra, necessària per als experiments 

in vivo. 

 

3) Avaluació de la internalització i de l’activitat in vitro dels diferents DDS en 

models de cèl·lules de Fabry. 

Assaigs d’internalització: en el cas dels sistemes PEGilats (units a un fluorocrom, 

en aquest cas) es va demostrar per citometria de flux i tècniques de microscòpia 

confocal que els sistemes PEG-P25 PEG-RGD tenen més capacitat per travessar les 

membranes cel·lulars MAEC KO que la resta de nanoconjugats PEG avaluats. A 

més, tots dos sistemes s’acumulen als lisosomes. En el cas dels nanoconjugats 

SUV-RGD i SUV-RGD-GLA, la seva internalització en les cèl·lules es va demostrar per 

microscòpia confocal de rastreig, microscòpia TIRF i tècniques de citometria de 

flux. Finalment, en el cas de la PEC-RGD, la internalització en les cèl·lules HMEC-1 

també es va demostrar utilitzant tècniques de citometria de flux. 

 

Assaigs in vitro d’activitat: l’eficàcia dels diferents sistemes de DDS, carregats d’α-

GLA o enzim comercial (Replagal), va ser provada en cultius primaris derivats de 

l’aorta de ratolins Fabry KO (cèl·lules MAEC). L’activitat dels tres sistemes DDS es va 

assajar usant l’assaig NBD-Gb3. Aquest assaig es basa en la capacitat de l’enzim α-

GLA per reduir l’acumulació cel·lular d’una Gb3 marcada amb fluorescència, és a 

dir, NBD-Gb3 (trihexosid N-dodecanoyl-NBD-ceramide). Aquesta activitat només es 

produeix a pH baix, dins del compartiment lisosomal de la cèl·lula i, per tant, la 

reducció NBD-Gb3 reflecteix la internalització final al lisosoma de l’enzim GLA, així 

com la seva activitat en aquest compartiment. D’aquesta manera es va demostrar 

que en el cas dels sistemes PEGilats carregats amb GLA o Replagal, l’activitat 

d’aquests sistemes és lleugerament pitjor que la de l’enzim GLA i/o Replagal lliure. 

No obstant això, s’ha demostrat que l’addició del pèptid director RGD al sistema 

PEGilat en pot millorar significativament l’activitat, ja que reverteix l’efecte negatiu 
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de la PEGilació. Per tant, aquests resultats també confirmen que l’addició d’un 

pèptid director (en aquest cas, específicament el pèptid RGD) pot millorar 

significativament la internalització dels sistemes DDS (i, per tant, l’activitat 

enzimàtica final de l’enzim encapsulat en ells). De la mateixa manera, s’ha 

demostrat que en el cas dels sistemes de PEC, l’activitat enzimàtica de l’α-GLA és 

més gran quan es lliura encapsulada dins del complex amb els PEC que en format 

d’enzim lliure, i observant-se una major reducció dels nivells de Gb3 en la cèl·lula 

quan aquestes són incubades amb PEC-GLA. Finalment, en el cas del sistema de 

les SUV-RGD carregades amb GLA o Replagal es va demostrar que el sistema de 

RGD-SUV-GLA, l’enzim lliure té un millor rendiment pel que fa a l’activitat 

enzimàtica. 

 

4) Estudis de toxicitat i biodistribució in vivo dels diferents DDS carregats amb GLA 

en models de ratolins de Fabry. 

Toxicitat in vivo. El propòsit d’aquest objectiu és demostrar el perfil de toxicitat 

dels diversos DDS. S’ha estudiat la citotoxicitat i l’hemocompatibilitat dels diferents 

sistemes (enzim nu, PEC [dirigits amb i sense RGD] i SUV [dirigits o no amb RGD]). 

Els resultats van mostrar que no es van observar signes de toxicitat després de 72 

hores d’incubació de cèl·lules HeLa i HMEC-1. La viabilitat cel·lular es manté per 

sobre del 80% en tots els casos. D’altra banda, tampoc no es va observar una 

hemòlisi significativa. 

 

Assaigs de biodistribució: s’han realitzat assaigs de PK/PD amb el sistema RGD-

SUV, juntament amb el mateix assaig amb enzim GLA lliure o Replagal. La raó de 

seleccionar el sistema RGD-SUV per a l’assaig (i no un altre DDS) és que el sistema 

RGD-SUV és el més avançat des del punt de vista químic (caracterització, producció 

de patents, procés de purificació...), i és el que presenta millors resultats in vitro 

(assaig NBD-Gb3). Els resultats, encara que preliminars, indiquen clarament que la 

vida mitjana de l’enzim (en aquest cas, el comercial Replagal) es veu incrementada 

significativament quan s’administra conjugat al sistema SUV-RGD. Aquests 
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resultats suggereixen, a més, que l’activitat in vivo de RGD-SUV-Replagal podria ser 

significativament millor que l’activitat de l’enzim lliure. 

 

5) Estudis d’eficàcia de DDS carregats amb GLA en ratolins Fabry. Reducció dels 

nivells de Gb3 in vivo. 

L’objectiu d’aquesta activitat és proporcionar una bona prova de concepte que els 

DDS són capaços de lliurar l’enzim GLA, mantenint aquest actiu, al compartiment 

lisosomal de les cèl·lules endotelials i restaurar així l’activitat de la GLA en els 

ratolins KO Fabry. Per a això es van realitzar diverses tasques al llarg del projecte, 

específicament: i) el desenvolupament d’un mètode de detecció de nivells de Gb3 

quantitatiu en plasma i mostres de teixit (ronyó, melsa i fetge). En l’origen del 

projecte s’esperava poder establir un mètode per a la quantificació de LysoGb3, 

però al llarg del projecte es va descartar perquè no s’arribava al límit de detecció. 

Per tant, es va decidir determinar els nivells de Gb3 extrets dels ratolins WT i KO 

Fabry per un mètode d’HPTLC. Durant aquest últim període diferents tipus de 

teixits i el plasma de ratolins WT i KO Fabry s’han estudiat amb la finalitat d’establir 

les condicions d’anàlisi i posada en marxa de la metodologia. Això ha permès 

confirmar que els nivells de Gb3 en els teixits dels ratolins KO són més alts que els 

dels ratolins WT. Encara que el mètode està gairebé validat, s’han de realitzar més 

experiments per confirmar les troballes. 

 

 

3. Rellevància dels resultats finals obtinguts i les seves possibles implicacions 

clíniques  

 

Des del punt de vista científic, l’ús potencial de nanovehicles per transportar 

efectivament un enzim terapèutic actiu als lisosomes endotelials representa un 

desafiament rellevant. D’una banda, es requereix la cooperació de diversos grups 

amb coneixements científics de diferents àmbits, com són l’enginyeria química, la 

biologia molecular, bioquímica, biotecnologia, farmacologia, així com un bon 
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coneixement dels camps de la biomedicina i del món clínic. Per tant, cal la creació 

d’un consorci multidisciplinari, tal com suposa aquesta proposta, si es vol tenir 

alguna probabilitat d’èxit. D’altra banda, encara falta molta informació sobre els 

procediments que han de ser implementats en relació amb la síntesi química dels 

sistemes d’administració de fàrmacs (DDS), així com la seva validació in vitro i in 

vivo. En aquest context, el nostre projecte ha contribuït sens dubte a millorar el 

coneixement dels grups involucrats en la metodologia química relacionada amb 

els diferents DDS. D’altra banda, també ha proporcionat al camp de la biomedicina 

i de la nanotecnologia noves dades experimentals sobre models cel·lulars i animals 

per validació preclínica de nous sistemes DDS. Tots aquests aspectes són crucials 

per a la futura translació a la clínica, així com a la transferència de la propietat 

intel·lectual desenvolupada i generada en el marc del projecte. Val la pena 

esmentar que en el transcurs d’aquest projecte s’han acceptat dues patents, i que 

una ja ha estat transferida a la indústria. A més, la continuació d’aquest projecte 

està garantida, ja que el grup de coordinació (VHIR) i socis Nanomol-CSIC i IBB-UAB 

continuen el treball desenvolupat en aquest projecte dins del marc de dos 

projectes addicionals, TERARMET (ref: RTC- 2014-2207 -1, de 2014.11.01 a 

2017.12.31, finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat corresponent al 

programa Reptes-Col·laboració del Programa Estatal d’Investigació, 

Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, i LIPOCELL 

(cofinançat per CIBER-BBN i Praxis biofarmaceuticals). Específicament, el nou 

candidat per a nanomedicina per a FD, es posarà a prova a nivell regulatori 

preclínic en el marc del projecte del programa de transferència del CIBER-BBN, 

LIPOCELL. L’ampliació de la producció d’aquest nova nanodroga sota bones 

pràctiques de manufactura (GMP) es durà a terme en el projecte TERARMET. 

 

Cal esmentar que a causa que les malalties rares tenen una baixa incidència en la 

població general (definida com a inferior a 1/10.000 persones) el desenvolupament 

de tractaments específics planteja preguntes relacionades amb els potencials 

beneficis d’explotació per al mercat farmacèutic. No obstant això, en aquest 
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projecte som un cas d’èxit en la transferència de resultats a la indústria (patent 

transferida a Praxis biofarmaceuticals) i fins i tot tenim la possibilitat de col·laborar 

amb Shire (productor d’un dels dos tractaments actuals disponibles per als 

pacients amb FD, Replagal), ja que estan interessats a participar en el nostre 

projecte LIPOCELL. 
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