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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Aquest treball es basa en l’estudi de dues malalties lisosòmiques: la malaltia de Niemann-Pick A/B (NPAB) i la malaltia de 
Niemann-Pick tipus C (NPC). En relació a la malaltia de NPAB, s’ha realitzat l’expressió in vitro d’algunes de les mutacions 
de canvi d’aminoàcid trobades en pacients espanyols per tal de detectar les activitats enzimàtiques residuals. Totes les 
mutacions presenten una activitat molt baixa, gairebé nul•la, excepte la p.L225P i la R608del que tenen un 11% i 20% 
d’activitat respectivament. Els resultats obtinguts són coherents amb la severitat del fenotip que presenten els pacients. 
D’altra banda, s’ha caracteritzat un al•lel amb una mutació que afecta a una posició poc conservada d’un donador de 
splicing i que produeix la generació de trànscrits aberrants corresponents a trànscrits minoritaris de SMPD1, prèviament 
descrits, que no codifiquen per proteïna funcional. Respecte a malaltia de NPC, s’ha realitzat una anàlisi molecular de 
pacients espanyols prèviament estudiats identificant, en la majoria dels casos, la segona mutació responsable de la 
patologia. S’ha descrit per primer cop per aquesta malaltia una gran deleció que inclou el gen NPC1 i altres gens 
flanquejants i s’ha estudiat l’efecte que tenen les mutacions de splicing trobades a nivell de RNA. Per una d’aquestes 
mutacions, c.1554-1009G>A, s’ha assajat amb èxit una estratègia terapèutica basada en la utilització d’oligonuclèotids 
antisentit.  D’altra banda, s’està desenvolupant un model cel•lular neuronal de la malaltia de Niemann-Pick tipus C, basat en 
la utilització de RNAs d’interferència, sobre el qual es podran assajar possibles estratègies terapèutiques en un futur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
The present work is based on the study of two lysosomal storage disorders: Niemann-Pick types A/B (NPAB) and Niemann-
Pick type C (NPC) disease. Regarding NPAB disease, several missense mutations found in Spanish patients were 
expressed in vitro in order to detect their residual enzymatic activities. All the mutations showed very low residual activity 
except for p.L225P and p.R608del that retained a residual activity of 11% and 20%, respectively. These results are 
consistent with the phenotype observed in the patients. Moreover, an allele with a mutation affecting a noncanonical donor 
splice site has been characterized. It produces only aberrant mRNAs, corresponding to previously reported nonfuntional 
SMPD1 minor transcripts. Concerning NPC disease, a molecular analysis has been carried out in several Spanish patients 
identifying the second mutation responsible for the disease in the majority of the cases. A large deletion which includes the 
NPC1 gene and other chromosome 18 flanking genes has been described for the first time in this disease and for all the 
splice site mutations, the formation of abnormal spliced transcripts has been confirmed by RNA analysis.  An antisense 
therapeutics approach has been successfully used to correct aberrant splicing due to c.1554-1009G>A mutation. 
Furthermore, a neuronal cellular model is being developed for Niemann-Pick type C disease using RNA interference that 
might be used to assess the effectiveness of other possible treatments in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Introducció i objectius  

 

Els lisosomes són orgànuls subcel·lulars membranosos que contenen enzims hidrolítics, 

actius a pH àcid, encarregats de la degradació de les macromolècules que els hi arriben tant 

de l’exterior (endocitosi o fagocitosi) com de l’interior de la cèl·lula (autofàgia). Les malalties 

d’acúmul lisosòmic són un grup de més de 40 trastorns hereditaris (Neufeld, 1991), deguts a 

un defecte en l’activitat de proteïnes lisosòmiques que té com a resultat l’acúmul 

intralisosòmic de metabòlits no degradats. Les malalties lisosòmiques són poc freqüents tot i 

que, en conjunt, presenten una incidència global de 1:5000-1:10000 naixements (revisat a 

Aerts i col., 2003). Es classifiquen segons l’enzim o proteïna deficient o segons el material 

acumulat (revisat a Futerman i van Meer, 2004).  Dintre de les malalties d’acúmul lisosòmic  

trobem la malaltia de Niemann-Pick A/B i la malaltia de Niemann-Pick tipus C que són 

objecte d’aquest estudi. 

 

La malaltia de Niemann-Pick A/B és una patologia lisosòmica que presenta una herència 

autosòmica recessiva. Es caracteritza per l’acumulació de lípids, sobretot esfingomielina, en 

el fetge, melsa i medul·la òssia. Els pacients de Niemann-Pick tipus A i B presenten 

visceromegàlia detectable en els primers mesos de vida. El tipus A correspon a la forma greu 

de la malaltia i presenta neurodegeneració de curs ràpid. L’alteració neurològica es manifesta 

poc després de néixer i produeix una pèrdua progressiva de les funcions intel·lectuals i 

motores que porta a la mort cap als cinc anys de vida. Pel contrari, els afectes de tipus B no 

presenten afectació neurològica o és lleu i els pacients acostumen a arribar a la vida adulta. 

La malaltia de Niemann-Pick tipus A i B es deu a un dèficit de l’activitat de l’enzim 

esfingomielinasa àcida (ASM, E.C.3.1.4.12), una hidrolasa lisosòmica que catalitza la 

degradació de l’esfingomielina a ceramida i fosforilcolina. La causa molecular és la presencia 

de mutacions en el gen SMPD1 que codifica aquest enzim.  

 

La malaltia de Niemann-Pick tipus C és també un trastorn autosòmic recessiu que es 

caracteritza, en aquest cas, per l’acumulació de colesterol i d’altres lípids en els lisosomes  

degut a mutacions en el gen NPC1 (95% dels casos) o NPC2 (5% dels casos). Les 

manifestacions clíniques inclouen hepatoesplenomegàlia i disfunció neurològica progressiva. 

NPC1 és una proteïna amb 13 dominis transmembrana que resideix als endosomes tardans i 

lisosomes mentre que NPC2 és una proteïna lisosomal soluble. La funció de NPC1 encara no 

es coneix però NPC2 actua com a transportador de colesterol als lisosomes. Treballs actuals 

suggereixen que, possiblement, NPC2 transfereix colesterol a NPC1 i que, per tant, totes 

dues proteïnes podrien funcionar de forma cooperativa en una mateixa via.  



 

 

 

No es disposa de tractament específic per a cap d’aquestes malalties. S’ha portat a terme 

trasplantament de fetge (Daloze i col., 1977; Gartner i col., 1986) i trasplantament de cèl·lules 

amniòtiques (Scaggiante i col., 1987) en pacients amb Niemann-Pick A/B sense gaire èxit. El 

trasplantament de medul·la òssia, tot i que no sembla millorar els símptomes neurològics 

(Bayever i col., 1992), podria ser útil en el tractament dels pacients amb NP-B (Vellodi i col., 

1987). Els principals inconvenients d’aquesta teràpia són trobar donants que siguin 

compatibles per fer el trasplantament i el risc que comporta. 

 

Actualment, s’estan desenvolupant diferents estratègies terapèutiques tant per a les malalties 

de Niemann-Pick tipus A/B i C com per a les malalties lisosòmiques en general entre les 

quals trobem la teràpia de reemplaçament enzimàtic (aprovada per altres malalties d’acúmul 

lisosòmic i de possible utilitat per pacients amb NPB) , la teràpia de reducció de substrat 

(recentment aprovada pel tractament de les manifestacions neurològiques en pacients de 

Niemann-Pick tipus C), la teràpia gènica i algunes teràpies específiques basades en la 

utilització de xaperones o oligonuclèotids antisentit. 

 

Els objectius que es van plantejar en aquest treball són els següents: 

 

Per la malaltia de Niemann-Pick A/B: 

 

1- Expressió i caracterització de les mutacions de canvi d'aminoàcid trobades en pacients 

espanyols amb Niemann-Pick A/B .  

2- Caracterització de la mutació c.1257+4_1257+7delAGGG trobada per primer cop en 

un pacient amb Niemann-Pick tipus B. 

 

Per la malaltia de Niemann-Pick C: 

 

3- Identificació i caracterització de mutacions en 7 pacients de Niemann-Pick tipus C pels 

qual s’havia trobat una de les mutacions però faltava per identificar la segona mutació 

responsable de la malaltia. 

4- Caracterització de la mutació c.1554-1009G>A identificada en un d’aquests pacients i 

assaig d’una possible teràpia basada en la utilització d’oligonucleòtids antisentit. 

5- Creació d’un model cel·lular de la malaltia de Niemann-Pick tipus C mitjançant la 

utilització de RNAs d’interferència sobre el qual poder assajar possibles estratègies 

terapèutiques.  

 

 

 



 

 

 

Mètodes i resultats obtinguts  

 

Malaltia de Niemann-Pick A/B: 

 

1- Expressió i caracterització de les mutacions de canvi d'aminoàcid trobades en pacients 

espanyols de Niemann-Pick A/B .  

 

Per realitzar aquest primer objectiu es va seguir la següent metodologia: 

 

· Obtenció del c.DNA de l’esfingomielinasa àcida salvatge clonat en un vector. 

· Mutagènesi dirigida per introduir els canvis desitjats. 

· Clonatge al vector d’expressió pc.DNA 3.1. 

· Transfecció transitòria a cèl·lules COS-7 del cDNA WT o els cDNAs portadors de les 

diferents mutacions: : p.V130A (c.389T>C), p.L225P (c.674T>C), p.R228C (c.682C>T), 

p.Y367C (c.1100A>G), p.Y467S (c.1400A>C), p.A482E (c.1445C>A), p.T486A (c.1456A>G) i 

p.R608del (c.1823_1825delGCC). 

· Mesura de l’activitat enzimàtica de les proteïnes mutades respecte la proteïna  salvatge. 

· Western blot de les proteïnes mutades, mitjançant immunodetecció amb un anticòs 

policlonal contra l’esfingomielinasa humana, per posar de manifest si hi ha defectes en la 

síntesi o estabilitat de proteïna i/o en la seva maduració. 

 

L’estudi d’expressió va mostrar una reducció significativa en l’activitat de l’enzim per totes les 

mutacions estudiades. Per tant, les noves mutacions poden ser considerades patogèniques. 

Els valors d’activitat enzimàtica obtinguts per a les diferents proteïnes mutades, expressats 

com a percentatge d’activitat respecte a la proteïna salvatge van ser: V130A 33,26%, L225P 

11,03%, R228C 4,75%, Y367C 2,48%, Y467S 1,81%, A482E 1,83%, T486A 4,15% i R608del 

20%.  Només la mutació R608del presentava una activitat residual elevada consistent amb el 

fenotip de tipus B al qual està associada i a l’efecte neuroprotector atribuït per altres autors a 

aquesta mutació. En general, el resultats obtinguts es correlacionaven amb la gravetat del 

fenotip que presentaven els pacients. Els estudis de Western blot de les proteïnes mutades 

van donar com a resultat una única banda de la mida esperada en tots els casos, indicant 

una síntesi correcta de la proteïna en les cèl·lules COS-7. 

 

2- Caracterització de la mutació c.1257+4_1257+7delAGGG trobada per primer cop en un 

pacient amb Niemann-Pick tipus B. 

  

La metodologia emprada per portar a terme aquest objectiu va ser: 

 



 

 

 

· Cultiu de fibroblasts del pacient i fibroblasts control amb i sense cicloheximida. 

· Extracció de RNA a partir dels fibroblasts del pacient i dels fibroblasts control. 

· Síntesi de cDNA. 

· Amplificació per PCR dels fragments de c.DNA d’interès. 

· Purificació i seqüenciació. 

 

La mutació c.1257+4_1257+7delAGGG és una deleció a nivell del donador de splicing del 

intró 3 que no afecta als nucleòtids més conservats del donador. Per tant, per poder conèixer 

l’efecte d’aquesta mutació en el procés de splicing cal portar a terme una anàlisi de RNA. 

Prediccions in silico utilitzant la web http://rulai.cshl.edu/new_alt_exon_db2/HTML/score.html 

van mostrar una reducció del score del donador de 8 a 1,7 quan la mutació estava present, 

indicant un possible efecte dràstic en el procés de splicing. Per confirmar aquesta hipòtesi, es 

va realitzar una anàlisi de c.DNA. Els resultats van demostrar que no es produïa mRNA 

normal a partir de l’al·lel mutat. En canvi, dos trànscrits que no inclouen l’exó 3 van ser 

detectats, un d’ells incloent 40 pb de l’intró 2. Aquests mRNAs havien estat descrits 

prèviament com a trànscrits minoritaris del gen SMPD1 que no codifiquen per enzims actius 

(Schuchman, 1991). Un d’aquests trànscrits és degradat pel mecanisme de nonsense-

mediated decay, tal com van mostrar el tractament amb cicloheximida. Tots aquests resultats 

demostren la patogenicitat de la mutació c.1257+4_1257+7delAGGG. 

 

Malaltia de Niemann-Pick C: 

 

3- Identificació i caracterització de mutacions en 7 pacients de Niemann-Pick tipus C pels 

qual s’havia trobat una de les mutacions però faltava per identificar la segona mutació 

responsable de la malaltia. 

 

El procediment emprat per la identificació de les mutacions va ser: 

 

· Cultiu de les cèl·lules dels pacients. 

· Extracció de DNA genòmic i obtenció de cDNA. 

· Amplificació del DNA genòmic i del cDNA en diferents fragments. 

· Purificació i seqüenciació dels fragments amplificats. 

· Comprovació de l’absència del canvi en 50 individus control. 

· Per tal de definir els límits de la gran deleció trobada en el pacient NPC57 es van analitzar 

71 polimorfismes localitzats al gen NPC1 i els gens flanquejants CABLES1, C18orf45, 

C18orf8, ANKRD29, LAMA3, TTC39C, OSBPL1A, IMPACT, ZNF521 per amplificació 

mitjançant PCR i els productes resultants, un cop purificats, es van sotmetre a seqüenciació. 

 



 

 

L’anàlisi del gen NPC1 en els 7 pacients va permetre la identificació de la segona mutació 

responsable de la malaltia en 6 d’ells. Les mutacions identificades són: c.1554-1009G>A 

(r.1553_1554ins1553+1830_1554-1008), c.2604+5G>A (r.2515_2604del), c.2612A>G 

(p.Y871C), c.3236T>C (p.F1079S), c.3265G>T (p.E1089X) i una deleció d’aproximadament 

1Mb que inclou el gen NPC1. Excepte la mutació c.2612A>G (Millat, 2005), la resta no 

havien estat descrites anteriorment.   

 

La mutació c. 2604+5G>A està situada al donador de splicing de l’intró 17. L’estudi a nivell de 

RNA va permetre determinar que aquesta mutació té com a resultat el skipping de l’exó 17. 

 

L’anàlisi de polimorfismes localitzats a NPC1 i als gens flanquejants van permetre definir els 

límits de la deleció. El límit centromèric de la deleció està a l’intró 13 del gen C18orf45 i el 

telomèric a l’intró 11 del gen OSBPL1A ja que, o bé el pacient o la mare (portadora de la 

deleció) eren heterocigots per polimorfismes situats en aquestes regions. Per tant, la deleció 

s’expandeix com a màxim 1 Mb aproximadament.  

 

4- Caracterització de la mutació c.1554-1009G>A identificada en un d’aquests pacients i 

assaig d’una possible teràpia basada en la utilització d’oligonucleòtids antisentit. 

 

Els passos seguits en aquest cas van ser els següents: 

 

· Cultiu de les cèl·lules del pacient. 

· Extracció de DNA genòmic i RNA. 

· Anàlisi de l’intró 9 sobre DNA genòmic i estudi del cDNA. 

· Construcció d’un minigen i anàlisi del procés de splicing in vitro. 

· Tractament de les cèl·lules del pacient amb l’oligonucleòtid antisentit i anàlisi de l’efecte 

sobre cDNA. 

 

Una de les mutacions identificades, c.1554-1009G>A afecta al procés de splicing. L’estudi 

realitzat ha permès conèixer que es tracta d’un canvi intrònic que té com a resultat la inclusió 

de tota una regió intrònica en el RNA missatger madur com si es tractés d’un exó. A aquest 

tipus d’insercions se les coneix amb el nom de pseudoexons. Al realitzar-se el splicing de 

forma aberrant, s’altera la pauta de lectura de la proteïna donant lloc a un codó d’aturada 

prematur que activa el procés de nonsense-mediated-decay. 

 

L’obtenció d’un minigen que consisteix en una construcció en la que vam clonar la regió del 

pseudoexó en presència i absència del canvi va permetre comprovar in vitro l’efecte de la 

mutació sobre el procés de splicing. 

 



 

 

 

Les mutacions que generen la introducció d’un pseudoexó són susceptibles a una forma de 

correcció terapèutica basada en la utilització d’oligonucleòtids antisentit que, unint-se a la 

regió per complementarietat de bases, eviten la generació del splicing aberrant, restaurant-se 

així el splicing normal. Aquesta estratègia s’ha utilitzat en aquest treball per intentar corregir 

l’efecte produït per la mutació c. 1554-1009G>A. Les cèl·lules del pacient van ser tractades 

amb un oligonucleòtid antisentit específic a diferents concentracions i es va analitzar l’efecte 

corrector a diferents temps. Després del tractament amb el oligonucleòtid antisentit, es va 

observar una desaparició de la banda corresponent al splicing aberrant tant a les 48 com a 

les 72 hores, indicant una correcció a favor del splicing normal. Aquest mateix resultat va ser 

comprovat  realitzant l’experiment en presència de cicloheximida. També es va assajar 

l’efecte del oligonucleòtid antisentit sobre cèl·lules Hela transfectades amb el minigen en 

presència de la mutació. Un cop comprovat l’efecte corrector, s’ha estimat la duració del 

mateix, sent aquesta d’aproximadament 72 hores. 

 

5- Creació d’un model cel·lular de la malaltia de Niemann-Pick tipus C mitjançant la utilització 

de RNAs d’interferència sobre el qual poder assajar possibles estratègies terapèutiques  

 

La metodologia emprada per portar a terme aquest objectiu va ser:  

 

· Optimització de la transfecció a cèl·lules neuronals (SHSY5Y) 

· Disseny i síntesi de dos siRNAs contra el gen NPC1 

· Transfecció dels dos siRNAs sintetitzats i d’un siRNA contra NPC1 comercial a cèl·lules 

SHSY5Y 

· Anàlisi del percentatge d’inhibició de l’expressió per PCR a temps real 

 

S’ha optimitzat la transfecció a cèl·lules neuronals SHSY5Y. A través de la utilització de la 

tecnologia de nucleofecció d’Amaxa s’han obtingut nivells de transfecció del 70-80% pels 

siRNAs i 40-50% per shRNAs. Un cop optimitzada la transfecció, s’han analitzat tres siRNAs 

diferents contra el gen NPC1: dos d’ells (si73 i si105) dissenyats i sintetitzats mitjançant un kit 

al laboratori i un altre adquirit a la casa comercial Applied Biosystems (siNPC). El percentatge 

d’inhibició de l’expressió del gen NPC1 per part dels tres siRNAs es va valorar per PCR a 

temps real, utilitzant diferents gens endògens com a normalitzadors (Actina y HPRT). Només 

es va detectar inhibició amb el siNPC, sent aquesta d’un 70% aproximadament, tant a 

concentració de 200 com de 300 pmols. No es van observar gaires diferències en el 

percentatge d’inhibició en funció del normalitzador. Actualment s’està intentant obtenir una 

inhibició estable del gen NPC1 en cèl·lules neuronals mitjançant l’ús de shRNAs per tal 

d’obtenir un model neuronal de la malaltia de Niemann-Pick tipus C sobre el que es puguin 

assajar diferents aproximacions terapèutiques.  



 

 

 

Conclusions  

 

Malaltia de Niemann-Pick A/B: 

 

En aquest treball s’ha portat a terme la caracterització d’algunes de les noves mutacions 

trobades en pacients espanyols de Niemann-Pick A/B a nivell d’activitat enzimàtica o 

processament del RNA. S’han pogut establir correlacions genotip-fenotip per la majoria de les 

mutacions i, en particular, l’associació R608del-Tipus B ha estat confirmada. Aquests 

resultats proporcionen informació útil per la gestió dels pacients de Niemann-Pick A/B i a 

més, poden ajudar a establir els criteris per a la selecció d’individus amb els genotips idonis 

per sotmetre’s a una teràpia de reemplaçament enzimàtic en un futur.  

 

Aquesta part del treball ha estat publicada a la revista Human Mutation: “Identification and 

characterization of SMPD1 mutations causing Niemann-Pick types A and B in Spanish 

patients” Rodríguez-Pascau, L et al. Hum Mutat. 2009 Jul;30(7):1117-22. 

 

Malaltia de Niemann-Pick C: 

 

S’ha realitzat un anàlisi molecular exhaustiu sobre pacients espanyols amb Niemann-Pick 

tipus C identificant, en la majoria dels casos, la segona mutació responsable de la malaltia. 

Les mutacions identificades són dues mutacions de canvi d’aminoàcid (p.Y871C i p.F1079S), 

una mutació que introdueix un codó stop (p.E1089X), dues mutacions que afecten al procés 

de splicing (c.1554-1009G>A i c.2604+5G>A)  i una gran deleció d’aproximadament 1 Mb 

que inclou el gen NPC1. Totes les mutacions són noves excepte la p.Y871C que ja havia 

estat descrita anteriorment. 

 

L’anàlisi de polimorfismes localitzats a NPC1 i als gens flanquejants han permès definir els 

límits de la deleció, sent el límit centromèric de la deleció a l’intró 13 del gen C18orf45 i el 

telomèric a l’intró 11 del gen OSBPL1A.  

 

S’ha estudiat l’efecte de les mutacions de splicing i, en el cas de la mutació c.1554-1009G>A, 

aquest ha estat confirmat mitjançant la utilització d’un minigen.  Per tal de corregir el splicing 

aberrant degut a aquesta mutació s’ha portat a terme una estratègia terapèutica basada en la 

utilització d’oligonuclèotids antisentit dirigits contra el donador críptic creat per la mutació. Els 

resultats són prometedors i, juntament amb els obtinguts per altres malalties, recolzen l’ús 

d’aquesta estratègia terapèutica per la correcció de mutacions generadores de pseudoexons. 

No obstant, abans d’arribar a aplicar aquesta teràpia sobre pacients s’han de tenir em 

compte aspectes com els possibles efectes secundaris, el desenvolupament de mètodes 



 

 

d’administració idonis i la necessitat d’assolir un efecte a llarg termini. Tot i així, aquest tipus 

de tractament presenta alguns avantatges importants: es pot aplicar per qualsevol gen i 

malaltia en  la que la mutació responsable sigui una mutació generadora d’un pseudoexó i la 

petita mida dels oligonucleòtids els permetria creuar la barrera hematoencefàlica, permetent 

el tractament de malalties neurològiques. 

 

Aquesta part del treball ha estat publicada a la revista Human Mutation: “Antisense 

oligonucleotide treatment for a pseudoexon-generating mutation in the NPC1 gene causing 

Niemann-Pick type C disease” Rodríguez-Pascau, L et al. Hum Mutat. 2009 

Nov;30(11):E993-E1001. 

 

D’altra banda, s’han posat a punt les tècniques pel desenvolupament d’un model cel·lular 

neuronal de la malaltia de Niemann-Pick tipus C basat el la utilització de RNAs 

d’interferència. Aquest model permetrà un cop creat, l’assaig de futures estratègies 

terapèutiques per aquesta greu malaltia que fins el moment no té cura. 
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