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El projecte Genoma Humà i els projectes d’anàlisi d’expressió
gènica

Un cop obtinguda la seqüència completa del genoma humà i d’altres

organismes, un dels objectius esencials és l’identificació de les seqüències

corresponents a gens. Com ha estat mencionat al capítol inicial de l’introducció

d’aquest treball, un dels procediments principals i fins aquest moment més

avantatjosos per assolir aquesta fita, és l’identificació i caracterització de clons

de cDNA. Aquest procediment permet utilitzar tota l’informació continguda en

els RNAs missatgers. Utilitzant com a punt de partida aquesta font d’informació,

l’identificació de nous gens pot emprendre’s mitjançant diverses estratègies. És

el cas de la genòmica comparativa, l’expressió diferencial, l’anàlisi mitjançant

microarrays, l’anàlisi seriat de gens expressats (SAGE, Serial Analysis of Gene

Expression) o l’anàlisi in silico d’ESTs. Els avantatges d’estudiar el contingut

genic d’un organisme, teixit o estadi a partir del seu RNA són nombrosos i els

resultats obtinguts fins aquest moment demostren la potència i rapidesa

d’aquesta estratègia. L’aïllament de cDNAs ha permès el desenvolupament

ràpid de vectors d’expressió per la proteïna codificada, facilitant així la seva

sobrexpressió i purificació. La possibilitat d’obtenir la seqüència aminoacídica

de la proteïna codificada per un determinat cDNA permet predir la seva

estructura tridimensional i la presència de motius comuns amb altres proteïnes

conegudes. En conjunt aquestes dades proveeixen de valuoses indicacions

sobre la funció potencial de la proteïna codificada per un cDNA determinat. Al

mateix temps, l’ús de sondes marcades de cDNA permet estudiar l’expressió

del gen del qual prové mitjançant experiments de transferència de Northern o

d’hibridació in situ. De la mateixa manera, conèixer la seqüència d’un

determinat mRNA permet identificar els gens homòlegs en altres espècies i

altres membres d’una mateixa família de gens. La disponibilitat de clons de

cDNA facilita també la producció d’anticossos, permet dissenyar pèptids per

immunitzar i facilita l’obtenció i purificació de la proteïna a utilitzar per

immunitzar i per posteriors assajos de titratge i caracterització dels anticossos

produïts. La disponibilitat de clons de cDNA permet no només expressar la

proteïna nativa sino que permet generar construccions amb mutacions o

fusions a epítops coneguts. D’igual manera, poden incloure’s modificacions de
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seqüència per tal de variar-ne l’estabilitat i les propietats químiques amb

l’objectiu de posar de manifest el seu paper biològic. En aquest sentit, és també

possible sobreexpressar o bé anul.lar o reduir l’expressió de la proteïna

endògena en un determinat model cel.lular o animal. L’ús de seqüències curtes

de RNA (small inhibitory RNA, siRNA) és actualment una estratègia popular per

assolir aquest objectiu i determinar quins aspectes biològics queden alterats

amb la modificació de l’expressió d’un gen concret.

Taula 9. El projecte EuroImage en el context d’altres macroprojectes per a la
seqüenciació i caracterització de cDNAs humans i d’altres mamífers.

Projecte de
seqüenciació de

cDNAs
Centres/Institucions Estratègia experimental

RIKEN mouse full-
length cDNA
Encyclopedia

Genome Science Laboratory, RIKEN
http://genome.gsc.riken.jp/activity.html

Selecció de clons de cDNA >4kb
(Carninci & Hayashizaki, 1999;
Carninci et al., 2000)

Kazusa human
cDNA project
(unidentified full-
length human cDNA
clones which
encode large
proteins)

Kazusa DNA Research Institute
http://www.kazusa.or.jp/en/human/

Llibreries de cDNA fraccionades per
tamany per enriquir en cDNAs llargs
(Ohara et al., 1997)

NEDO (large-scale
collection and
sequencing of full-
length cDNA)

The University of Tokyo; Helix
Research Institute; Kazusa DNA
Research Institute
http://cdna.ims.u-tokyo.ac.jp/

A partir de llibreries de cDNA
construïdes per 5’ oligo-capping
(Maruyama & Sugano, 1994; Suzuki
et al., 1997)

German Human
Genome Project
(DHGP)

Agowa, BMFZ, DKFZ, EMBL, GBF,
LMU, Medigenomix, Qiagen, MIPS
http://mips.gsf.de/projects/cdna
/german_human_project_index_html

Llibreries específiques de teixit
enriquides en cDNAs llargs
(Wiemann et al., 2001)

IMAGE (Integrated
Molecular Analysis
of Genomes and
their Expression)

Lawrence Livermore National
Laboratory
http://image.llnl.gov/image/html/iresourc
es.shtml

Llibreries normalitzades
específiques de teixit i anàlisi
d’ESTs (Bonaldo et al., 1996)

EuroImage
(European
Integrated Molecular
Analysis of
Genomes and their
Expression)

CNRS (França); MPI (Alemanya);
DKFZ (Alemanya); KTH (Suècia);
EMBL (Alemanya); HGMP (Gran
Bretanya); TIGEM (Itàlia); IRO
(Espanya)
http://image.llnl.gov/image/html/iresourc
es.shtml

Llibreries IMAGE normalitzades
específiques de teixit i anàlisi
d’ESTs (Bonaldo et al., 1996)

Iniciativa
pública

Mammalian Gene
Collection (MGC)

NIH, NCI, Baylor College of Medicine,
Stanford University,
NCBI, University of California
http://mgc.nci.nih.gov/

Llibreries IMAGE normalitzades
específiques de teixit i anàlisi
d’ESTs (Bonaldo et al., 1996; Zhu et
al., 2001)

INCYTE
http://www.openbiosystems.com/incyte_cdna_and_est_clones.php
Celera Genomics
http://www.celera.com
TIGR
http://www.tigr.org
CURAGEN
http://www.curagen.com/rnd/geneassets.asp
Research Genetics/Invitrogen
http://clones.invitrogen.com/

Iniciativa
privada

Stratagene
http://www.stratagene.com
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És evident per tant, que la seqüenciació de clons de cDNA obre el camí per a

l'aplicació de nombroses estratègies experimentals i que és per tant, una eina

important a tenir en compte en la caracterització de qualsevol gen. No resulta

estrany doncs, el gran esforç invertit en projectes a gran escala dirigits a

l’aïllament, identificació i seqüenciació sistemàtica de clons de cDNA (Taula 9).

La disponibilitat d’aquestes eines i dades representa un gran avantatge i

avanç per a la comunitat científica. L’implicació del nostre laboratori en un

projecte europeu d’aquest tipus, l'EuroImage, ens ha permés comprovar i

valorar i utilitzar aquests avantatges i fer-ne ús. Un compendi numèric dels

resultats de la nostra participació es recull a la Taula 10. Al mateix temps

aquesta experiència ha permès prendre consciència de les limitacions i

desavantatges principals d’aquest tipus de projectes, tant a nivell metodològic

com en el seu plantejament, algunes de les quals es mostren a la Taula 11.

Taula 10. Balanç de la participació del nostre laboratori en el projecte
EuroImage per a la seqüenciació i caracterització de cDNAs humans en base a
quantitat de clons seqüenciats i dipositats a les bases de dades públiques.

Seqüència totalment acabada
(>3 vegades/nucleòtid)

Nº de transcrits/clons
seqüenciats

Total de seqüència
completa (kb) Sumari global

210 transcrits humans 91 kb

269 clons humans 431 kb

431 kb de seqüència humana

48 clons amb seqüència codificant
completa

125 ESTs humans 105 kb

12 transcrits de ratolí 12 kb

12 clons de ratolí 12 kb

12 kb de seqüència de ratolí

8 clons amb seqüència codificant
completa

14 ESTs de ratolí 14 kb

cDNAs complets
Total: 56 transcripts

Extensió 5’ de clons de cDNA:
22 completats, 6 parcials

Seqüenciació d’inserts sencers
(≥3 vegades/nucleòtid)

Total: 443 kb (281 clons)

Seqüenciació d’ESTs (<3
vegades/nucleòtid)

Total: 119 kb (139 clons)

Seqüència única generada total:
562 kb (420 clons)

536 kb humana (394 clons)
26 kb de ratolí  (26 clons)
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Taula 11. Principals incovenients de la seqüenciació sistemàtica de cDNAs
observades experimentalment en el laboratori.

Presència de clons de cDNA parcials (incomplets a l’extrem 5’)

Clons parcials amb extrem 3’ erroni (deguts a segments de poliadenina presents al DNA)

Clons de cDNA erronis: introns retinguts (a partir de hnRNA o de mRNA no processat completament)

Clons quimèrics, fusions de gens diferents

Presència de clons de DNA genòmic artefactuals

Mutacions introduïdes durant la retrotranscripció (donen lloc a falsos SNPs)

Errors de seqüència a les bases de dades (seqüències riques en GC o ESTs de baixa qualitat de seqüència)

Gens poc representats a les llibreries (gens de baixa expressió però reals)

Presència de cDNAs corresponents a gens i a pseudogens (com es poden distingir?)

Errors en els cDNAs consens per l’ensamblatge artificial de clons

Contaminació de clons durant la preparació de les llibreries de cDNA

Errors a les bases de dades per anotació automàtica o manual deficient

Baixa representativitat a les llibreries dels transcrits petits o microRNAs

Per a cada clon de cDNA, elevat cost econòmic per obtenir-ne la seva seqüència completa i amb bona qualitat

Els desafiaments actuals en el camp de l’identificació de gens són facilitar i

accelerar la caracterització de gens nous usant la potència de les eines

basades en l’anàlisi de cDNAs; aquests haurien de permetre en un futur proper:

• L’identificació de transcrits alternatius a través de l’aïllament de cDNAs

diferents generats a partir del mateix gen.

• L’aïllament de transcrits rars i/o de baix nivell d’expressió amb baixa

representativitat a les llibreries.

• L’aïllament de transcrits minoritaris de petit i gran tamany normalment

difícils d’identificar a les llibreries actuals.

• El discerniment de l’expressió diferencial entre al.lels d’un mateix gen.

• L’obtenció de dades de patró d’expressió del gen i de la naturalesa de la

proteïna per a la qual codifica. Aquestes són dades essencials per a poder

engegar estudis funcionals que han de dur a determinar el paper de cada

gen i proteïna a la cèl.lula.

La disponibilitat de la seqüència genòmica completa humana i d’altres

organismes així com els avantatges, tot i els inconvenients mencionats, de
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l’anàlisi de clons de cDNA, han impulsat nombrosos projectes a gran escala

centrats en l’identificació de transcriptomes específics de tipus cel.lular, estadi o

teixit, per exemple. L’objectiu final d’aquests estudis transcripcionals és obtenir

indicacions sobre els gens i les vies cel.lulars que es troben seleccionades o no

en resposta a, per exemple, un determinat estadi cel.lular o a factors externs

determinats (fàrmacs, hormones…). El catàleg de gens expressats obtingut en

un determinat context biològic pot permetre inferir quins programes genètics

queden aturats o posats en funcionament, així com obtenir una millor

comprensió dels processos cel.lulars implicats.

Anàlisi d’expressió gènica en el cas del sistema nerviós central

Al llarg dels últims anys les evidències obtingudes d’estudis en models murins

indiquen que el cervell mostra una major complexitat en l’expressió gènica que

la resta de teixits de l’organisme (Hahn & Laird, 1971; Milner & Sutcliffe, 1983).

La seqüenciació de llibreries de cDNA de cervell humà recolza aquesta

observació (Livesey & Hunt, 1996). La presència nombrosa de gens amb

expressió reduïda i puntual en el temps i espai és especialment significativa en

aquest òrgan (Sutcliffe, 1988). L’anàlisi transcripcional a partir de llibreries de

cDNA de cervell ha de possibilitar la caracterització dels gens i els seus patrons

d’expressió en aquest teixit. Tot i així, cal comptar amb les limitacions que

presenta aquest tipus d’enfoc especialment en el cas d’un teixit com és el

cerebral. S’ha de tenir en compte que les llibreries es generen a partir de RNA

aïllat en un estadi del desenvolupament concret, en una situació i mode

concrets que influirà en quins gens es trobaran expressats i com es trobaran

representats a la llibreria. Un altre factor a considerar en aquest tipus

d’estratègies és la complexitat de la llibreria ja que és possible que contingui

gens expressats procedents de regions que continguin una població cel.lular

heterogènia de glia i neurones. Finalment l’exhaustivitat amb la que les

llibreries són seqüenciades influirà també en l’identificació de transcrits rars o

amb representació relativa reduïda. Específicament en aquests casos la

seqüenciació de llibreries equivalents en altres organismes, ratolí per exemple,

està complementant significativament les anàlisis transcripcionals en humans.



146

Estat actual dels gens identificats durant la primera fase d’aquest
treball

PDCD9 (programmed cell death 9)

L’identificació del gen humà PDCD9, homòleg a la proteïna pro-apoptòtica

p52 de Gallus, va ser un dels primers resultats obtinguts en el context del

projecte EuroImage (Carim et al., 1999). La seqüenciació dels corresponents

clons de cDNA va permetre observar similitud de seqüència a nivell

aminoacídic amb la proteïna p52, suggerint que es tractava de la proteïna

homòloga en humans. Mitjançant FISH es va localitzar el gen PDCD9 a la regió

q11 del cromosoma 5. Aquest resultat va posar de manifest la provisionalitat i

fiabilitat relativa en aquell moment de les dades de mapatge dels ESTs a les

bases de dades públiques, donat que inicialment s’havia descrit com a transcrit

del cromosoma 21. Esdevé evident, per tant, que és imprescindible una

comprovació experimental d’aquestes dades per a cada cas particular. Estudis

posteriors a la publicació de PDCD9 han descrit aquest gen com a codificant

per a un component de la subunitat 28S dels ribosomes mitocondrials

(proteïnes MRP, mitochondrial ribosomal proteins) (Cavdar Koc et al., 2001).

L’obtenció de dades funcionals més específiques ha possibilitat reanomenar el

gen usant una nomenclatura més universal i adient, en aquest cas MRP-S30

(Kenmochi et al., 2001; Zhang & Gerstein, 2003). Les proteïnes mitocondrials

ribosomals són codificades per gens nuclears, traduïdes al citoplasma i

transportades a l’interior del mitocondri on s’incorporen a la subunitat

corresponent dels ribosomes. La funció principal de les proteïnes MRP es troba

en la biosíntesi de proteïna, però cal destacar alguns membres amb

implicacions en altres processos cel.lulars. És el cas de PDCD9 (MRP-S30), la

qual contínua sent considerada homòloga a p52 i per tant, potencialment

implicada en vies apoptòtiques. Els articles publicats posteriorment inclouen

confirmació del mapatge de MRP-S30 demostrat pel nostre grup al cromosoma

5q11 humà. D’igual manera, l’estudi d’aquesta regió i la presència de

patologies associades no ha detectat fins al moment cap malaltia que pogués

tenir a MRP-S30 com a gen candidat.
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VPS33B (vacuolar protein sorting 33 B)

La seqüenciació de clons de cDNA en el marc del projecte EuroImage va

identificar un nou gen humà homòleg al gen VPS (vacuolar protein sorting) de

llevat (Carim et al., 2000a; Pevsner et al., 1996).

Els estudis en llevat han aconseguit identificar més de 40 gens VPS i

demostrar la seva implicació en el transport de vesícules de la cèl.lula

eucariota. El gen objecte d’aquest apartat, VPS33B, pertany a la classe C de

proteïnes VPS, un grup que en mamífers s’associa principalment amb les

etapes finals de la via endosomal/lisosomal. La caracterització inicial realitzada

pel nostre grup ha estat posteriorment confirmada i ampliada per altres treballs.

Un treball posterior aconsegueix obtenir més seqüència de l’extrem 5’ no

traduït. Tot i ser una informació important i amb implicacions per a la regulació

de la traducció o per l’estabilitat del transcrit, no implica cap variació en la pauta

de lectura ni en la seqüència aminoacídica respecte a la publicada inicialment

(Huizing et al., 2001). S’identifiquen però, dues diferències a nivell de

seqüència nucleotídica. El primer cas no produeix cap canvi d’aminoàcid. En el

segon hi ha un canvi d’aminoàcid glicina a serina. La presència d’ESTs per a

totes dues versions indica que es tracta d’un polimorfisme comú en la població

general. El patró d’expressió de VPS33B queda també confirmat com a ubiqu

en teixits humans. Es suggereix que, conjuntament amb altres proteïnes de la

classe C de VPS, forma complexes proteics i que l’expressió de les VPSs es

troba regulada de forma coordinada. VPS33B presenta un domini Sec-1, el qual

ha estat descrit com a implicat en la regulació de la formació dels complexes

vesícula-diana SNARE i en la fusió de membranes. Recentment, VPS33B ha

estat identificat com a causant del síndrome de disfunció renal ARC

(artrogriposi-disfunció renal-colestàsia) (Gissen et al., 2004). Les

característiques clíniques d’aquesta afectació concorden amb l’existència

d’afectacions en el transport vesicular de proteïnes i deficiències en els

mecanismes de fusió entre membranes a ronyó, fetge, sistema nerviós i

plaquetes.
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C15orf3 (chromosome 15 orf 3)

Mitjançant l’anàlisi de transcrits mapats preliminarment al braç llarg del

cromosoma 15 el nostre grup va identificar un cDNA contenint una pauta de

lectura oberta de 187 aminoàcids corresponent a una proteïna fins al moment

desconeguda (Car im et al., 2000b). La publicació de l’identificació i

caracterització de C15orf3, el seu patró d’expressió ubicu i el mapatge

mitjançant híbrids de radiació a 15q21.1-21.2 va precedir l’obtenció de dades

funcionals destacades per altres laboratoris. Aquests estudis han detectat

l’interacció de determinades regions de la proteïna supressora de tumors del

retinoblastoma (RB1) amb C15orf3 mitjançant experiments de doble híbrid en

llevat. A la cèl.lula la proteïna és ràpidament degradada pel proteasoma al

mateix temps que s’atura el cicle cel.lular. Tenint en compte aquest paper en el

cicle cel.lular, C15orf3 va rebre la denominació de EID1 (E1A-like inhibitor of

differentiation 1) (MacLellan et al., 2000; Miyake et al., 2000). S’ha evidenciat

que EID1 és capaç d’interaccionar amb EP300 i CREB-BP donant lloc a

l’inhibició de la transcripció dependent de MYOD i per tant, aturant la

diferenciació. A partir d’aquestes dades s’ha designat finalment un nom més

específic per aquest gen: CRI1 (CREBP/EP300 inhibitory protein 1).

C15orf5 (chromosome 15 orf 5)

L’identificació de C15orf5 constitueix un exemple de la fracció de gens (30-

40%) del genoma humà que en el moment de la seva identificació pertanyien a

la categoria de gens nous, sense similitud significativa a cap altre gen conegut i

sense dominis proteics que poguèssin suggerir dades sobre la seva funció

(Carim-Todd et al., 2001d). Des de la seva publicació i fins a l’actualitat cap nou

treball ha ampliat el que coneixem d’aquest gen. Es tracta d’un gen d’expressió

destacada a cor localitzat a la regió q23-q24 del cromosoma 15 humà. La cerca

a les bases de dades d’altres organismes mitjançant similaritat de seqüència no

va aconseguir identificar cap gen homòleg, suggerint que es tracta d’una família

de gens completament nova. L’única publicació que recull també l’aïllament de

C15orf5 data de l’any 2002 i correspón al projecte per a la generació i anàlisi

inicial de cDNAs complets en humans i ratolins (MGC, Mammalian Gene

Collection Program) (Strausberg et al., 2002).
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C15orf4 (chromosome 15 orf 4)

El gen C15orf4 va ser mapat finament mitjançant híbrids de radiació a la regió

15q24 (Carim-Todd et al., 2001b). L’indici d’homologia detectat en el nostre

estudi refereix a un gen codificant per a una proteïna component de la subunitat

gran dels ribosomes mitocondrials de llevat, YmL30. La suggerència de que es

tractés d’una nova proteïna MRP (mitochondrial ribosomal protein) va derivar

de l’homologia abans mencionada, de l’identificació de gens homòlegs a altres

espècies (Arabidopsis, rata o peix zebra) i del seu patró d’expressió ubicu, que

suggeria una funció essencial en cèl.lules eucariotes. Estudis posteriors han

confirmat aquesta hipòtesi mitjançant l’aïllament i identificació de les proteïnes

que es troben formant part dels ribosomes mitocondrials de cèl.lules eucariotes

(Koc et al., 2001; Zhang & Gerstein, 2003). C15orf4 es troba formant part de la

subunitat gran dels mitoribosomes, no té homologia a cap de les proteïnes dels

ribosomes procariotes però sí a Arabidopsis i llevat. Aquestes dades adicionals

han permés rebatejar C15orf4 amb un nom més adïent al seu paper cel.lular

com a proteïna dels ribosomes mitocondrials, MRP-L46.

Paralogia i evolució del genoma. Els cromosomes 15 i 19:
HMG20A/B, TM6SF1/2 i BTBD1/2

Les proteïnes reguladores més bàsiques i fonamentals dels organismes

cordats més ancestrals estan en la majoria dels casos codificades per gens

únics. Per la seva banda, els gens homòlegs en vertebrats acostumen a

pertànyer a famílies de gens. Diferents estudis han indicat que aquest

increment en el nombre de gens per família és conseqüència de duplicacions

successives de la totalitat del genoma en els ancestres dels vertebrats (Lundin

et al., 2003). Les anàlisis de genètica comparativa i el coneixement de les

relacions filogenètiques dels deuterostoms indiquen que la transició de cordats

simples a vertebrats és una etapa d’expansió gènica, en la que nombroses

famílies de gens passen a formar grans superfamílies. Aquestes duplicacions a

gran escala, en forma de dos successos independents durant l’evolució dels

vertebrats, donarien lloc en principi, a quatre gens a partir d’un únic gen

ancestral (Holland & Garcia-Fernandez, 1996; Sidow, 1996). Diferents treballs

que parteixen de l’identificació de paralogies i l’estudi filogenètic de les

espècies com a eines per a inferir l’evolució del genoma de vertebrats
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correlacionen aquestes duplicacions del genoma amb transformacions

importants en els patrons de desenvolupament (Elgar et al., 1996; Lundin,

1993). Les evidències d’aquests esdeveniments de duplicació genòmica en els

genomes actuals resideixen especialment en els gens reguladors (per exemple

factors de transcripció, receptors, proteïnes reguladores en vies de transducció

de senyals) (Sidow, 1996). Els gens diana terminals (per exemple gens

housekeeping, actines i tubulines, immunoglobulines) acostumen a ser

indicadors més pobres d’aquests esdeveniments genòmics. Aquests tipus de

gens es troben sota una pressió selectiva funcional més laxa que en el cas dels

gens reguladors, han acumulat un major nombre de mutacions, duplicacions

adicionals i delecions i per tant, no reflecteixen amb la mateixa precisió que

gens sota una pressió funcional més restrictiva els esdeveniments ocorreguts

durant l’evolució dels genomes. La paralogia observada entre gens del

cromosoma 15 i el cromosoma 19 humans es troba en concordància amb un

possible origen comú per a aquests dos cromosomes (Lundin et al., 2003). Els

gens que hem analitzat en aquest treball presenten còpies amb un grau de

conservació significatiu al cromosoma 15, 19 i en alguns casos també al

cromosoma 9 i/o 1. L’identificació de com a mínim dos membres de cada

família a vertebrats posiciona aquests gens com a indicadors de la història del

genoma. Es tracta de gens que podem classificar com a gens reguladors.

La família de gens MEF2 (MADS domain transcription Enhancer Factor 2),

mencionats en el treball sobre els gens TM6SF (Carim-Todd et al., 2000) i dels

quals se n’han identificat quatre membres (MEF2A, MEF2B, MEF2C i MEF2D)

(Hobson et al., 1995; Liu et al., 2004), constitueixen un exemple de gens

reguladors que poden reflectir els esdeveniments de tetraploidització patits pel

genoma de vertebrats. La localització cromosòmica de MEF2A, 2B i 2D

coincideix amb un dels grups de paralogia descrits en el genoma humà i que

inclou regions dels cromosomes 1, 6p, 9, 15q i 19p (Katsanis et al., 1996;

Lundin et al., 2003) (Figura 26). També s’han descrit quatre membres per a la

família de gens BTBD (1, 2, 3 i 6) (Carim-Todd et al., 2001c; Xu et al., 2002).

Els membres BTBD1 i BTBD2 van ser identificats en el marc del nostre projecte

i mapats a 15q24 i 19p13.3, respectivament. Posteriorment ha estat descrita

l’interacció d’aquestes dues proteïnes amb el domini central de la
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topoisomerasa I humana (Xu et al., 2002). L’identificació de gens ortòlegs de

BTBD1 i BTBD2 només en animals i la descripció de dos membres paràlegs

adicionals recolza la teoria de la tetraploidització. El tipus de paralogia present

en el genoma humà actual en forma de tres membres d’una família de gens és

aplicable al grup de les endofilines o proteïnes SH3GL1, 2 i 3 (SH3 domain

GRB2-like) (Giachino et al., 1997). Es poden considerar un exemple de

diversificació de la funció i del patró d’expressió. El gen SH3GL1 localitza a la

regió p13.3 del cromosoma 19, presenta expressió ubícua i s’ha descrit fusionat

al gen MLL (myeloid/lymphoid or mixed lineage leukaemia) en casos de

leucèmia (So et al., 1997). El membre present a 9p22, SH3GL2, es troba

expressat especialment a cervell i ha estat demostrada la seva interacció amb

les dinamines en la formació de microvesícules presinàptiques (Schmidt et al.,

1999). Finalment el tercer membre, SH3GL3, localitzat al cromosoma 15q24,

presenta també expressió significativa a sistema nerviós i testicle. S’ha descrit

la seva implicació en la malatia de Huntington a través de la seva unió a la

huntingtina i un possible rol en la mort neuronal selectiva (Giachino et al., 1997;

Sittler et al., 1998). La família dels proteoglicans CSPG (chondroitin sulfate

proteoglycan) està constituïda per membres que mapen al cromosoma 15,

cromosoma 5, cromosoma 19 i cromosoma 1. L’aggrecan 1 o CSPG1 es troba

localitzat a 15q26, adjacent a la proteïna HAPLN3 (hyaluronan and

proteoglycan link protein 3) amb dominis link d’unió a àcid hialurònic (Spicer et

al., 2003). CSPG1 ha estat demostrat com a causant de deficiències en la

matriu del cartílag en models murins (Watanabe et al., 1994). La presència d’un

gen paràleg, neurocan o CSPG3 (Rauch et al., 1992), al cromosoma 19p12, un

segon membre, versican o CSPG2 (Zimmermann & Ruoslahti, 1989), a 5q12-

q14 i al cromosoma 1q22, brevican (Yamada et al., 1994) ha estat descrita més

recentment. És destacable la coincidència que cadascún dels quatre membres

de proteoglicans mencionats es troba adjacent a un gen codificant per a

proteïna amb dominis link d’unió a l’àcid hialurònic (HAPLNs) (Czipri et al.,

2003; Spicer et al., 2003). La conservació d’aquests complexes dóna suport a

la hipòtesi de tetraploidització i diversificació gènica posterior i indica que tenen

una funció important i una especialització possibilitada per les diverses

combinacions de proteïna HAPLN-CSPG en funció del patró d’expressió

respectiu. Un altre exemple de paralogia és constituït per TM6SF1 i TM6SF2
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(Carim-Todd et al., 2000). En aquest cas només s’han aconseguit identificar

fins ara dos membres paràlegs, un al cromosoma 15q24 i l’altre a 19p12. La

funció d’aquesta parella de gens no és coneguda i les dades descriptives

obtingudes per a TM6SF1 assenyalen que és una potencial proteïna

transmembrana expressada a melsa, leucòcits i testicle. És evident que els

fenòmens de tetraploidització poden quedar emmascarats per alteracions

cromosòmiques i/o gèniques independents ocorregudes amb posterioritat.

Aquestes repercuteixen en el nombre final de gens funcionals de la família que

en resulta, en la seva funció específica, en la seva localització al genoma i en

una divergència funcional i estructural més o menys acusada. Per tant,

l’identificació de famílies de gens amb dos o tres membres, com en el cas de

TM6SF1 i TM6SF2, pot emfatitzar que l’esdeveniment de tetraploidització és

real essent el remanent actual algunes d’aquestes famílies més reduïdes de

gens. El cas dels gens HMG20A i HMG20B s’inclou també en aquest grup de

paralogia (Sumoy et al., 2000). És un cas anàleg al cas dels gens TM6SF però

en aquest cas, les dades a nivell funcional actuals són més abundoses. Es

tracta també de gens que podriem anomenar reguladors ja que presenten el

domini HMG d’unió a DNA present en nombroses proteïnes amb funcions com

a factors de transcripció i de conformació de la cromatina (Soullier et al., 1999).

L’anàlisi mitjançant espectrometria de masses d’un complexe proteic contenint

BRCA2, gen de susceptibilitat per a càncer de mama, va identificar HMG20B

com a un dels components. Es suggereix que la modulació del complexe

HMG20B/BRCA2 tindria un paper en la progressió del cicle cel.lular

(Marmorstein et al., 2001). Finalment, podem incloure dins aquest grup de

paralogia la família de proteïnes LRRN6A, B i C, el membre originari de la qual

és l’objecte d’estudi de la tercera part d’aquest treball. En aquest cas els

membres de la família es troben distribuïts als cromosomes 15q24, 19 i 9

respectivament (Carim-Todd et al., 2003). Tenint en compte modificacions

gèniques i regionals que s’han produït i es produeixen al llarg de l’evolució de

les espècies, els exemples presentats juntament amb els estudis de sintènia

amb ratolí concorden i recolzen la hipòtesi de tetraplodització del genoma en

l’evolució dels vertebrats. Otorguen també suport adicional a l’idea de que la

diversificació funcional i l’adquisició de noves estratègies biològiques ha

necessitat de la duplicació de genomes i gens per a evolucionar.
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L’anàlisi de transcrits a la regió 19p13.3-p12 amb la finalitat d’identificar nous

gens amb paralogia al cromosoma 15 o d’altres cromosomes per tal

d’aprofundir en la hipòtesi de paralogia com a resultat d’un fenòmen de

tetraploidització va donar lloc, entre d’altres, a l’identificació del gen FSD1

(fibronectin type 3 and SPRY (spla, ryanodine) domain containing (with coiled-

Figura 26. Famílies de gens amb correspondència amb el grup de
paralogia que implica els cromosomes humans 1, 9, 15 i 19. S’inclouen
els gens caracteritzats per nosaltres en el marc del projecte
EuroImage. TPM, tropomiosines; BTBD, BTB/POZ domain containing
protein; TM6SF, transmembrane 6 superfamily member; SH3GL, SH3
domain/GRB2-like protein; INSR, Insulin/IGF1 receptor; NTRK,
neurotrophic receptor tyrosine kinase; CSPG, chondroitin sulphate
proteoglycan; NTRKR, neutrophic receptor tyrosine kinase-related;
MEF2, MADS box transcription enhancer factor 2; CTS, catepsina;
HMG, high mobility group protein 20; LRRN6, leucine-rich repeat
neuronal 6; ROR, RAR-related orphan receptor; ANXA, annexina;
THBS, trombospondina; FSD, fibronectin type 3/SPRY domain
containing protein; HAPLN, hyaluronan and proteoglycan link protein.
Adaptat a partir de (Lundin et al., 2003).
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coil motif) 1 (Carim-Todd et al., 2001a). En aquest cas existeix un gen paràleg

al cromosoma 9q31, altra vegada coincident amb el grup de paralogia referit

anteriorment. Posteriorment s’ha determinat que es tracta d’una proteïna

associada a microtúbuls amb expressió específica en teixit cerebral (Manabe et

al., 2002; Stein et al., 2002).

Les nostres dades donen suport a la hipòtesi de tetraploidització i a

l’existència d’un grup paràleg de cromosomes amb un nombre significatiu de

gens i seqüència de DNA que suggereix una història evolutiva comuna (Figura

26). L’aprofundiment en l’estudi d’aquesta relació evolutiva comportarà analitzar

estadísticament la significativitat del nombre de gens compartits entre els

cromosomes paràlegs i entre els cromosomes no paràlegs, per tal de rebutjar la

hipòtesi de que l’atzar hagi estat el causant de les dades observades, tenint en

compte el tamany i la densitat gènica de cada cromosoma.

Inestabilitat genòmica: reordenaments a 15q24-q26

Les alteracions genòmiques, reordenaments, duplicacions o delecions de

regions cromosòmiques relativament grans, es presenten cada vegada com a

un concepte més ampli. Aquest fet és reflexe dels avenços ocorreguts

recentment en el camp de la citogenètica molecular, mitjançant els quals

s’aconsegueixen detectar més alteracions a nivell de seqüència gràcies a l’ús

de noves tècniques amb major poder de resolució (mitjançant la citogenètica

clàssica la resolució queda restringida al nivell microscòpic, a aproximadament

2 Mb). Es suggereix que les alteracions genòmiques han tingut i tenen un paper

essencial en els àmbits de les malalties genòmiques i de l’evolució dels

vertebrats. El fenòmen d’inestabilitat genòmica ha estat correlacionat amb la

complexa arquitectura del genoma humà i amb la predisposició a patir

reordenaments cromosòmics (Shaw & Lupski, 2004). La correlació d’aquests

reordenaments amb seqüències concretes de DNA indica que no es tracta d’un

esdeveniment aleatori en el temps ni en l’espai (Stankiewicz & Lupski, 2002).

Els exemples de paralogia discutits en la secció anterior, remanent de grans

duplicacions genòmiques, i els factors predisposants a reordenaments de

seqüència s’estàn definint com a motors de l’evolució. La doble duplicació

genòmica possiblement ocorreguda durant l’evolució del genoma dels

vertebrats seria responsable dels grans canvis produïts a nivell dels patrons de
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desenvolupament embrionari (per exemple l’adquisició de notocordi, de la

mandíbula, de les extremitats o d’un cervell més complexe). Al mateix temps i

en paral.lel, la complexitat genòmica, concretada en forma de seqüències

repetides amb elevada identitat distribuïdes al llarg del genoma i amb capacitat

de recombinar-se de forma quasi homòloga, contribuirien a generar diferències

interespecífiques, intraespecífiques, entre poblacions i entre individus. Aquesta

complexitat del genoma humà tindria efectes immediats, causant

reordenaments genòmics que poden estar associats a malaltia, i efectes a

escala evolutiva. Així, la flexibilitat genòmica que ha ajudat a l’evolució

relativament ràpida del genoma humà és alhora un tret de susceptibilitat a patir

malaties d’origen genòmic degut a reordenaments cromosòmics causats per

aquesta complexitat (Shaw & Lupski, 2004).

El cromosoma 15 humà és un dels cromosomes amb major densitat de

seqüències, que comparteixen identitats elevades amb altres fragments del

mateix cromosoma 15 i amb altres cromosomes del genoma (Cheung et al.,

2003; Emanuel & Shaikh, 2001). Aquestes seqüències, ja esmentades a

l’introducció, són les anomenades duplicacions segmentàries [també duplicons

o LCRs (low copy repeats)] (Pujana et al., 2001). La presència de duplicons

està correlacionada positivament amb punts de trencament identificats en

malalties genòmiques i amb punts de trencament de sintènia amb altres

espècies com el ratolí o altres primats (Armengol et al., 2003). Aquest fet

recolza el paper d’aquestes seqüències en l’evolució i la seva implicació en la

gènesi d’alteracions genòmiques. La complexitat del cromosoma 15 humà,

especialment ric en duplicacions segmentàries, dificulta l’obtenció i

ensamblatge de la seva seqüència completa, fet que constitueix un dels

principals objectius a assolir per la genòmica actual (Estivill et al., 2002).

L’existència d’una possible duplicació o alteracions epigenòmiques a la regió

15q24-q26 i la proposició de la seva associació a una major susceptibilitat a

patir transtorns d’ansietat, motivació inicial del treball d’aquesta tesi, s’ha

intentat explicar precisament per la complexitat i la presència de duplicacions

segmentàries d’aquesta regió (Gratacos et al., 2001). Aquesta observació va

potenciar l’interès en determinar el contingut gènic de la zona i en la possibilitat

d’establir el mateix tipus d’associació amb transtorns mentals en altres
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poblacions. L’identificació de regions riques en duplicons al cromosoma 15

recolza una potencial implicació d’aquest cromosoma en malalties de tipus

genòmic, de manifestació heterogènia i complexa, com seria el cas, per

exemple, dels transtorns de tipus psiquiàtric. Desafortunadament, els intents

per replicar els resultats d’associació a transtorns d’ansietat que s’han dut a

terme posteriorment no han aconseguit fins al moment replicar i confirmar

l’observació original (veure paràgraf següent).

S’estima que tan sols un 1% dels casos de malalties monogèniques són

causades per reordenaments genòmics. En el cas de malalties complexes, com

per exemple la diabetis, l’esquizofrènia i altres malalties mentals, aquest tipus

d’alteracions genòmiques úniques no s’han trobat i les dades genètiques

actuals indiquen que no és probable que es trobin grans reordenaments com a

únics causants d’aquest tipus de patologies (Risch, 2000). La base genètica de

les malalties complexes actualment es creu més aviat d’origen poligènic i la

contribució de determinats polimorfismes nucleotídics com a factors de

predisposició o susceptibilitat es considera més important que no les mutacions

en gens únics amb patró d’herència mendelià. En aquest context, l’observació

de cosegregació entre una alteració cromosòmica citogenèticament

identificable i una malaltia mental complexa va impactar la comunitat científica

(http://www.nature.com/NSU/010426/010426-6.html;

http://www.50plushealth.co.uk/index.cfm?articleid=1207&ArticleAction=print;

http://www.diariomedico.com/edicion/noticia/0,2458,204711,00.html;

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2001/08/14/hoy/revista/224495.h

tml; http://www.medynet.com/elmedico/noticias/2002/11/09/prensa/sypd2.htm;

http://hemeroteca.diaridebarcelona.com/ddb-010831/afons05.htm). En el treball

inicial, l’anàlisi citogenètica de set famílies diagnosticades amb transtorn

d’ansietat va identificar mitjançant FISH una duplicació de la regió 15q24-q26

en el 90% d’afectats per transtorn de pànic i/o fòbia social (Gratacos et al.,

2001). L’absència de lligament entre marcadors polimòrfics de la regió i la

duplicació en famílies afectes, juntament amb l’observació de mosaicisme per a

la duplicació tant en línia somàtica com en línia germinal, van suggerir que el

patró d’herència d’aquest tret corresponia a un nou tipus d’herència no-

mendeliana. L’importància d’aquest treball ha impulsat des de la seva
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publicació nombrosos intents de replicació per part d’altres grups d’investigació.

Diversos estudis han intentat incrementar l’abast de la mostra, testar la seva

aplicabilitat com a diagnòstic per a malalties psiquiàtriques i altres malalties

complexes, i validar la hipòtesi en poblacions geogràficament i ètnicament

diferents. Fins a l’actualitat set laboratoris han intentat identificar la presència

de la duplicació 15q24-q26 en diferents poblacions i confirmar la seva

associació amb els transtorns d’ansietat. Actualment, cap d’aquests estudis ha

aconseguit replicar les observacions publicades en el primer treball (Henrichsen

et al., 2004; Hollox & Armour, 2003; Schumacher et al., 2003; Tabiner et al.,

2003; Weiland et al., 2003; Zhu et al., 2004). La primera publicació que descriu

l’intent de replicació dels resultats de Gratacòs i col.laboradors en una població

geogràficament diferent va analitzar, mitjançant FISH, pacients, casos control i

línies cel.lulars com a controls positius (Tabiner et al., 2003). Altres estudis

utilitzant FISH tampoc han aconseguit evidenciar la presència de la duplicació a

15q24-q26 en casos de transtorn d’ansietat i en controls positius (Henrichsen et

al., 2004; Weiland et al., 2003; Zhu et al., 2004). L’anàlisi de dosi d’alguns gens

mapats a la regió 15q24-q26 (CRABP1, NTRK3 i RPS17) mitjançant hibridació

d’àcids nucleics (MAPH, multiplex amplifiable probe hybridisation) no han

aconseguit associar un augment en la dosi d’aquests gens en mostres

prèviament diagnosticades com a portadores de la duplicació (Hollox & Armour,

2003). L’us de la tècnica de PCR quantitativa per analitzar el nombre de còpies

de gens no ha detectat diferències significatives entre pacients amb transtorns

d’ansietat i casos control en el cas del gen NTRK3 (Schumacher et al., 2003),

descrit com a inclòs en la regió duplicada en la publicació original (Gratacos et

al., 2001). La potencial predisposició d’aquesta regió a patir reordenaments,

degut a la presència d’una densitat significativa de duplicacions segmentàries,

suggereix la possibilitat de que existeixin duplicacions parcials de 15q24-q26.

Aquestes, especialment quan es troben en mosaicisme, dificultarien

l’identificació de canvis en el número de còpies dels gens quan aquests són

analitzats independentment. De la mateixa manera, aquestes duplicacions

parcials poden, en funció de la sonda usada, complicar la detecció i claredat del

senyal obtingur per FISH. L’importància del grau de mosaicisme descrit per a la

duplicació resulta evident com a contribució a dificultar la seva identificació tant

a nivell citogenètic com a un nivell més quantitatiu (hibridació, PCR quantitativa
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i altres). Per altra banda, l’impossibilitat de detectar el reordenament en controls

positius usats en l’estudi inicial per cap dels estudis posteriors evidencia que és

imprescindible replicar els resultats inicials en les mateixes mostres usades a

l’estudi original per tal d’aclarir la possibilitat de que el senyal provingui d’un

artefacte experimental. Els estudis analitzant la regió q24-q26 a poblacions

geogràficament i ètnicament diferents suggereixen la possibilitat d’un efecte

fundador (Flint, 2001). Aquest fixació a l’atzar de la duplicació associada a la

complexitat de 15q24-q26 en la població original estudiada explicaria els

resultats de no-associació obtinguts en els estudis posteriors. En aquest

moment, són necessaris més esforços per a intentar replicar els resultats

obtinguts originalment usant mostres de la mateixa població inicial. Les set

famílies estudiades originalment provenen d’una mateixa zona geogràfica,

caldria descartar l’existència de parentiu més o menys llunyà. Es fa necessari

establir una comparació amb mostres de poblacions diferents i determinar si

realment pot acceptar-se la hipòtesi d’un efecte fundador. Si així fós, la

presència de la duplicació/duplicacions no estaria relacionada com a

Figura 27. Sumari dels estudis i metodologies usades per a la replicació dels
resultats d’associació entre transtorns d’ansietat i la presència de la duplicació
15q24-q26.

Mètodes:
• FISH
• Multicolor FISH
• PCR quantitativa
• MAPH

Mostres:
• nous controls
• nous pacients
• mostres referides com a
duplicades
• línies cel.lulars referides com
a duplicades

Laboratoris/estudis:
• Tabiner et al.
• Weiland et al.
• Schumacher et al.
• Hollox et al.
• Henrichsen et al.
• Zhu et al.

• duplicació?
• associació a transtorns
d’ansietat en altres
poblacions?

• mossaicisme
• inestabilitat genòmica
• duplicacions parcials
• efecte fundador

?

Per què no hi ha replicació
dels resultats inicials?

• Fiber-FISH
• Hibridació Genòmica

Comparada (CGH)
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causa/efecte amb el fenotip de transtorn d’ansietat.

Existeix la possibilitat de que la duplicació no existeixi com a tal. Es postula

que la regió 15q24-q26 pot presentar zones en les que l’estructura de la

cromatina es troba més relaxada, fet que podria estar relacionat amb una alta

densitat de duplicacions segmentàries i una elevada expressió gènica. Estudis

d’expressió en mostres determinades com a portadores de la duplicació van

descriure increments en els nivells de mRNA per alguns gens de la regió

(Gratacos et al., 2001). Per altra banda, la sobrexpressió del gen NTRK3,

localitzat a 15q25, ha mostrat ratolins amb un fenotip especialment ansiós, fet

que pot recolzar la hipòtesi de que un increment en els nivell d’expressió de

determinats gens de 15q24-q26 estigui associat a transtorns d’ansietat en

humans (Dierssen et al., comunicació personal).

Les tècniques com la hibridació in situ sobre cromatina lliure (fiber-FISH)

(Heng et al., 1992; Parra & Windle, 1993) o la hibridació genòmica comparada

(CGH) (Veltman et al., 2002) otorguen un major poder de resolució per a la

detecció de reordenaments cromosòmics que les eines de citogenètica

clàssiques. L’aplicació d’aquest tipus de protocols a l’identificació de

reordenaments a 15q24-q26 serà de gran interès per a ajudar en la resolució

de la controvèrsia sobre l’associació entre transtorns d’ansietat i el fenotip de la

duplicació que existeix actualment (Figura 27).

LRRN6A/LERN1, un nou gen d’expressió al sistema límbic i
localitzat a 15q24

Les raons principals que van impulsar un estudi més profund del gen LRRN6A

i la proteïna que codifica, LERN1 (leucine-rich repeat neuronal protein 1)

(Carim-Todd et al., 2003), es van basar en un primer moment en les

característiques del seu patró d’expressió a nivell transcripcional. LRRN6A

presenta una expressió altament específica de teixit nerviós. En el moment de

la seva identificació l’anàlisi de la seqüència nucleotídica va indicar que es

tractava d’un gen totalment nou que definia una nova família de proteïnes amb

dominis rics en leucina (LRRs). A nivell dels dominis proteics predits en base a

la seva seqüència aminoacídica, la similitud amb proteïnes implicades en

processos de guiatge axonal, migració neuronal i en el desenvolupament i

manteniment del sistema nerviós va incrementar l’interés per estudiar aquest
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gen i la seva funció. La seva posició a 15q24 l’inclou en la regió d’elevada

complexitat genòmica que es troba en fase de confirmació d’associació amb

transtorns d’ansietat, 15q24-q26 (Gratacos et al., 2001). Al mateix temps el

mapatge i característiques de LRRN6A fan d’aquest gen un bon candidat per a

l’epilèpsia del lòbul frontal lligada a 15q24 (veure més endavant) (Phillips et al.,

1998). Entre d’altres, aquestes dades suggerien adient portar a terme un estudi

més concret sobre aquest gen, especialment dirigit a caracteritzar el seu paper

en el desenvolupament, manteniment i funció del sistema nerviós de vertebrats.

El patró d’expressió de LRRN6A depén de l’estadi de desenvolupament que

s’estudii. L’expressió en estadis embrionaris és panneural i es troba associada

a la formació de les estructures principals del sistema nerviós (Annex I, Figura

11). Durant etapes posteriors LRRN6A va restringint la seva distribució a teixit

nerviós exclusivament. Durant les últimes fases embrionàries i durant les

etapes postnatals inicials, durant les quals el sistema nerviós es troba en plena

fase de diferenciació, aquesta distribució queda progressivament restringida a

una expressió diferencial en determinades estructures cerebrals, que acaben

per concretar-se en el sistema límbic i neocòrtex de l’adult, amb uns nivells

d’expressió globalment més reduïts en comparació amb etapes més

primerenques. Aquest patró d’expressió espaial i temporal suggereix per a

LRRN6A una putativa funció durant el desenvolupament que no

necessàriament ha de ser la mateixa a la que porta a terme en l’adult.

En el camp de la neurociència el concepte de sistema límbic s’utilitza tant en

descripcions a nivell molecular com a nivells estructurals a major escala; tant

en estudis experimentals bàsics com en contextos de caire més clínic.

Originalment, a nivell macroscòpic el terme límbic procedeix del concepte de

límit o perifèria fent referència a la posició ocupada per les estructures d’origen

cortical respecte al diencèfal i al tronc de l’encèfal. L’ús d’aquest terme ha

evolucionat en funció a l’aplicació de noves estratègies metodològiques i a la

descripció de les funcions dels diferents components estructurals que en

formen part. Aquest fenòmen ha donat com a resultat nombroses

interpretacions del concepte de sistema límbic i de la seva funció que varien en

el grau de precisió i de validesa a nivell científic (Kotter & Stephan, 1997). Com

es menciona en seccions anteriors d’aquest treball, hem considerat com a



161

components del sistema límbic aquelles estructures més freqüentment

mencionades quan es parla del sistema límbic a nivell funcional. Aquestes

estructures ja han estat esmentades i descrites a l’introducció de la tercera part

d’aquesta tesi. Tot i així, cal remarcar la relativa controvèrsia existent sobre els

àmbits d’ús d’aquest terme degut a la seva vaguetat, la seva qüestionada

utilitat i la precisió amb la que s’usa per a designar un conjunt d’estructures

relacionades en un context estructural/funcional relatiu. Per altra banda, si es té

en compte la dispersió continguda en els sistemes biològics i la dificultat que

comporta la seva classificació sistemàtica, s’ha tendit a acceptar terminologies

com la de sistema límbic sempre i quan es constati de forma conscisa quines

estructures anatòmiques i/o funcionals específiques s’inclouen en aquest terme

en cada estudi concret (Kotter & Stephan, 1997). En el cas concret de

LRRN6A/LERN1 l’expressió en etapa adulta es manté predominantment a

l’amígdala, a l’hipocamp, al tàlem, a l’escorça entorrinal i al neocòrtex. Totes

aquestes estructures amb l’excepció del neocòrtex són considerades en tots els

estudis com a pertanyents al sistema límbic (Kotter & Stephan, 1997).

Finalment cal remarcar que aquest patró d’expressió determinat per a

LRRN6A/LERN1 en aquest treball fa referència al nivell transcripcional. És per

això, que el senyal es concentra significativament a nivell de cossos neuronals

de les regions eferents (Figura 5B i 7, Carim-Todd et al., 2003). L’anàlisi del

patró d’expressió de LERN1 a nivell aferent, és a dir, de les regions diana

postsinàptiques, necessita de l’identificació directa de la proteïna traduïda. Per

aquesta raó i amb l’objectiu de determinar el patró a nivell funcional de LERN1,

resulta imprescindible la generació d’anticossos específics per a detectar la

proteïna LERN1 endògena in vivo.

LRRN6A/LERN1 com a candidat per a transtorns d’origen
neurològic (I): transtorns epilèptics

Els estudis sobre la base molecular de les formes hereditàries d’epilèpsia

(epilèpsies idiopàtiques) han permès identificar els primers gens causants

d’aquesta patologia. La majoria d’aquests gens codifiquen per a subunitats de

canals proteics depenents de voltatge i/o de neurotransmissor expressats a

nivell cerebral (Taula 12).
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Taula 12. Recull dels gens caracteritzats com a responsables de transtorns
epilèptics monogènics (epilèpsies idiopàtiques). (Adaptat de (Gourfinkel-An et
al., 2004)

Epilèpsia Herència Loci Gen Tipus de proteïna Refs

20q KCNQ2
Canal de K depenent de
voltatge

(Singh et al., 1998)

8q KCNQ3
Canal de K depenent de
voltatge

(Hirose et al., 2000)

Síndromes
epilèptiques

monogèniques
infantils i de

nounats

Autosòmica
dominant

2q SCN2A
Subunitat canal de Na
depenent de voltatge

(Heron et al., 2002)

20q13.2 CHRNA4 Subunitat receptor nACh (Phillips et al., 1995)
1 CHRNB2 Subunitat receptor nACh (Gambardella et al., 2000)

2qter ? ? (Scheffer et al., 1998)
22q ? ? (Xiong et al., 1999)
10q LGI1 Epitempin (Morante-Redolat et al., 2002)

Autosòmica
dominant

15q24
LRRN6A? (Phillips et al., 1998)

Epilèpsies
idiopàtiques

parcials

Autosòmica
recessiva

16p ? ? (Guerrini et al., 1999)

6p ? ? (Weissbecker et al., 1991)
5q34 GABRA1 Subunitat receptor GABA (Cossette et al., 2002)
15q ? ? (Elmslie et al., 1997)
8q24 ? ? (Plaster et al., 1999)

Epilèpsies
idiopàtiques

generalitzades

Autosòmica
dominant

2p ? ? (de Falco et al., 2003)

Episodis febrils
familiars

Autosòmica
dominant

8q, 19p,
5q14, 6q

? ?
(Kugler et al., 1998; Nabbout
et al., 2002; Nakayama et al.,

2000; Wallace et al., 1996)

19q 2q31
SCN1B

SCN1A, 2A
Subunitats canal de Na
depenent de voltatge

(Meadows et al., 2002;
Wallace et al., 2001)

Epilèpsia
generalitzada amb

episodis febrils

Autosòmica
dominant

5q31 GABRG2 Subunitat receptor GABA (Baulac et al., 2001)
Epilèpsia infantil

mioclònica severa
de novo? 2q31 SCN1A

Subunitat canal de Na
depenent de voltatge

(Claes et al., 2001)

L’idea de les epilèpsies idiopàtiques com a canalopatíes ha quedat obsoleta

amb l’identificació de mutacions en gens que codifiquen per a proteïnes no

caracteritzades i sense evidència de relació amb canals iònics. Un d’aquests

gens va ser originalment identificat com a putatiu gen supressor de tumors

cerebrals, LGI1 (leucine-rich, glioma-inactivated 1) (Chernova et al., 1998).

LGI1 és una proteïna transmembrana amb dominis LRR en la regió

extracel.lular i de funció de moment desconeguda. LGI1 ha permès definir una

nova família de proteïnes LGI-like. Alguns d’aquests membres mapen a loci

associats a processos tumorogènics (glioma) i/o epileptogènics (Gu et al.,

2002b). Per a LGI1 concretament, s’han identificat mutacions d’aturada de la

pauta de lectura en casos d’epilèpsia autosòmica dominant témporo-lateral

(ADPEAF, EPT) (Kalachikov et al., 2002; Morante-Redolat et al., 2002).
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Recentment ha estat descrit un motiu de seqüència aminoacídica compartit per

gens potencialment epileptogènics que codifiquen per a proteïnes que no

formen canals iònics (Scheel et al., 2002; Staub et al., 2002). Es tracta d’un

domini repetitiu de 40 a 50 aminoàcids (EAR o EPTP) que dóna lloc a una

estructura secundària en làmina b. És un motiu de funció desconeguda,

l’estructura secundària del qual recorda a l’estructura secundària dels dominis

Ig (immunoglobulina). La presència de EPTPs en proteïnes associades a

transtorns neurològics ha suggerit que poden tenir un paper important en

l’aparició d’epilèpsies o altres alteracions neuropsiquiàtriques. L'anàlisi de

l'estructura secundària de LERN1 identifica regions repetides en forma de

làmina b a nivell de la regió més C-terminal de la proteïna (Figura 28).

Les bases de dades de motius descrits no han identificat amb prou

significativitat cap domini EPTP a nivell de LERN1. Fins aquest moment només

13 proteïnes han estat descrites contenint aquest motiu. Presenten en comú

una estructura secundària repetitiva en làmina b i la conservació a nivell proteic

de determinades posicions aminoacídiques (Figura 29). El nombre fins ara

reduït de proteïnes usades per a definir aquest motiu pot haver repercutit en

l’identificació d’aquests dominis a LERN1. L’identificació de més proteïnes amb

motius EPTP pot permetre construir una seqüència consens més laxa que

podria possibilitar identificar noves proteïnes amb EPTP i confirmar la

presència d’aquest domini en proteïnes ja existents.

Figura 28. Identificació de les repeticions d’estructura secundaria en làmina b
(E) a la regió C-terminal de LERN1.

FVQGKEFKDFPDVLLPNYFTCRRARIRDRKAQQVFVDEGHTVQFVCRADGDPPPAILWLSPRKHLVSAKSNGRLTVFPDGTLEVRYAQVQDNGTYLCIAA
EEE EEEEEEE EEEE EEE EEEEE EEEEEEE

  ************  ********** ****** *** *****  ****** *** ********  ** ** ***** *** *******

NAGGNDSMPAHLHVRSYSPDWPHQPNKTFAFISNQPGEGEANSTRATVPFPFDIKTLIIATTMGFISFLGVVLFCLVLLFLWSRGKGNTKHNIEIEYVPR
EEEEEEEEEEE EEE EEEEEE E EEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEE

 *** ****** ************ *** *** ******* *******  ********** ** ***  *

KSDAGISSADAPRKFNMKMI

***** ******* *

IgC2

TM
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L’implicació d’altres proteïnes amb dominis LRR en transtorns epilèptics i el

tipus de patró d’expressió de LERN1 al sistema nerviós suggereixen que

LERN1 podria tenir un paper en aquest tipus d’alteracions neurològiques. Les

estructures cerebrals que han estat descrites més freqüentment com a

implicades en atacs epilèptics de tipus límbic pertanyen al cervell anterior,

especialment importants són l’escorça piriforme i entorrinal, l’hipocamp,

l’amígdala i els nuclis talàmics (Gale, 1992), precisament un patró d’expressió

en concordància amb la distribució de LRRN6A a nivell transcripcional. En

conjunt, aquestes evidències juntament amb l’existència d’un segon locus per a

epilèpsia autosòmica dominant al cromosoma 15q24 (ADNFLE) (Phillips et al.,

1998), fan de LERN1 un potencial candidat a tenir un paper en aquest tipus de

processos epileptogènics. Tenint en compte aquestes observacions esdevé

evident la necessitat de realitzar estudis mutacionals sobre LRRN6A en

individus identificats com a portadors de ADNFLE lligada a 15q24 i

l’identificació de nous casos de famílies amb cosegregració d’epilèpsia i

possibles mutacions a LRRN6A.

El gen LGI1 va ser descrit inicialment com a implicat en processos tumorals.

La pèrdua dels dos al.lels LGI1 es troba freqüentment en casos de

glioblastomes malignes (Chernova et al., 1998). El gen LGI1 es troba al

cromosoma 10q23-26, codifica per una proteïna amb dominis LRR i presenta

VLGR1/3396-3438 1 FVLHQKLP-VRGVLTVALFNKGGSVFLAISQANARLNSLLFRWS
761P0710/969-1011 1 FVLHQKLP-VRGVLTVALFNKGGSVFLAISQANARLNSLLFRWS
VLGR1/3392-3434 1 FAWHQTLP-VRGVLGMALFSRGGSVFLAISQANIRQTSLLFTWS
LGI3_HUMAN/223-263 1 FVLYQTLA--FPAVSAEPFLYSSDLYLALAQPGVS-ACTILKWD
LGI3_MOUSE/223-263 1 FVLYQTLS--FPAVSAEPFLYSSDLYLALAQPGAS-ACTILKWD
LGI4_HUMAN/213-251 1 --WFQTVG--ESALSVEPFSYQGEPHIVLAQPFAG-RCLILSWD
LGI4_MOUSE/213-251 1 --WLQTVG--ESALSVESFSYQGEPHMVLAQPFAG-RCLILVWD
LGI2_HUMAN/220-260 1 FVVHQTLP--YQSVSVDTFNSKNDVYVAIAQPSME-NCMVLEWD
LGI2_MOUSE/225-265 1 FVVHQTLP--YQSVSVDTFNSKNDVYVAIAQPSME-NCMVLEWD
LGI1_HUMAN/226-266 1 FAKSQDLP--YQSLSIDTFSYLNDEYVVIAQPFTG-KCIFLEWD
LGI1_RAT/226-266 1 FAKSQDLP--YQSLSIDTFSYLNDEYVVIAQPFTG-KCIFLEWD
LGI1_MOUSE/226-266 1 FAKSQDLP--YQSLSIDTFSYLNDEYVVIAQPFTG-KCIFLEWD
LGI4_HUMAN/397-438 1 FERRTDIPEAEDVYATRHFQAGGDVFLCLTRYIG--DSMVMRWD
LGI4_MOUSE/397-438 1 FERRTDIPEAEDVYATKHFQAGGDVFLCLTRYIG--DSMVMRWD
LGI1_RAT/420-461 1 FINQTDIPNMEDVYAVKHFSVKGDVYICLTRFIG--DSKVMKWG
LGI1_HUMAN/420-461 1 FTNQTDIPNMEDVYAVKHFSVKGDVYICLTRFIG--DSKVMKWG
LGI1_MOUSE/420-461 1 FTNQTDIPNMEDVYAVKHFSVKGDVYICLTRFIG--DSKVMKWG
LGI2_MOUSE/158-199 1 FVPHGDIPNMEDVLAVKSFRMQNTLYLSLTRFIG--DSRVMRWN
LGI2_MOUSE/413-454 1 FVPHGDIPNMEDVLAVKSFRMQNTLYLSLTRFIG--DSRVMRWN
LGI2_HUMAN/408-449 1 FVPHGDIPNMEDVLAVKSFRMQNTLYLSLTRFIG--DSRVMRWN
LGI3_MOUSE/411-452 1 FVAQGEVTQVPDAQAVKHFRAGRDSYLCLSRYIG--DSKILRWE
LGI3_HUMAN/411-452 1 FVAQGEVTQVPDAQAVKHFRAGRDSYLCLSRYIG--DSKILRWE

Figura 29. Aliniament dels dominis EPTP descrits fins a
aquest moment.
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un patró d’expressió predominant en teixits neurals. Aquest paper dual de LGI1

en el sistema nerviós constitueix una característica que podria ser comuna

també per a LERN1. Ha estat descrit en població finlandesa un locus per a

glioma familiar a nivell de la regió 15q23-q26 (Paunu et al., 2002). Donades les

característiques comunes entre LERN1 i LGI1 i altres proteïnes neurals de

funció coneguda resulta atractiu sospesar la possible implicació de LERN1 en

la progressió dels tumors glials. Altra vegada la resolució d’aquesta qüestió

comporta realitzar un estudi a nivell mutacional de la seqüència de LRRN6A en

les mostres usades per establir aquesta associació, és a dir, utilitzant les

famílies finlandeses per a establir correlacions entre la presència de canvis a

LRRN6A i la manifestació del fenotip descrit.

En el mateix sentit, existeix la possibilitat de que LERN1 tingui implicacions en

altres patologies d’origen neurològic. Mitjançant l’anàlisi d’una família extensa,

amb un significatiu grau de consanguinitat i amb recurrència d’una síndrome

que incloia retard mental sever, espasticitat i degeneració de la retina, es va

establir lligament amb la regió 15q24 (Mitchell et al., 1998). Per les

característiques esmentades durant aquesta secció i pel seu patró d’expressió

panneuronal durant l’embriogènesi, LERN1 esdevé també un gen a tenir

present com a candidat per aquesta patologia.

Finalment d’un mode més indirecte però no descartable, LRRN6A,

especialment pel seu paper durant el desenvolupament, pot esdevenir gen

candidat també per una altra síndrome d’abast més generalitzat anomenada

CAMOS (cerebellar ataxia with mental retardation, optic atrophy and skin

abnormalities). El locus per aquest transtorn ha estat localitzat mitjançant

mapatge per homozigositat a 15q24-q26 (Delague et al., 2002; Megarbane et

al., 2001).

LRRN6A/LERN1 com a candidat per a transtorns d’origen
neurològic (II): transtorns d’ansietat

Com ja s’ha esmentat, la localització de LRRN6A a la regió cromosòmica

15q24 situa aquest gen en el context d’una regió en estudi per la seva potencial

relació amb els transtorns d’ansietat (veure Introducció i Carim-Todd et al.,

2003). El patró d’expressió tan específic de sistema límbic i neocòrtex que

presenta LRRN6A fan d’aquest gen, en el cas de confirmar-se l’associació
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entre la duplicació de la regió i els transtorns d’ansietat, un possible candidat a

tenir present com a causant del fenotip quan es troba present en més de dues

còpies o desregulat degut a reordenaments genòmics associats a la duplicació.

LRRN6A/LERN1 pertany a una superfamília de gens amb funcions primordials

en el desenvolupament del sistema nerviós i en els fenómens de plasticitat

neuronal en l’adult. La plasticitat neuronal es defineix com la capacitat inherent

al sistema nerviós de reorganitzar-se i modificar les seves funcions en resposta

a canvis interns i externs a l’organisme. La plasticitat és un fenòmen

característic de les neurones madures que permet al sistema nerviós adaptar-

se a noves situacions i reflexa la flexibilitat d’aquest òrgan en processos com

l’aprenentatge, la memòria, la regeneració del teixit després d’una lesió o

durant el desenvolupament (Hernandez Muela et al., 2004). La neuritogènesi

(desenvolupament de dendrites i axons), l’atracció i repulsió d’axons o la

fasciculació axonal són alguns dels fenòmens cel.lulars responsables de

l’organització del sistema nerviós durant el desenvolupament, així com de la

capacitat del cervell adult per adaptar-se i respondre als estímuls de l’ambient.

En els últims anys nombrosos treballs han contribuit a l’identificació dels

mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament de les neurites, en el

creixement i direccionament dels axons, en la fasciculació i en l’arborització

axonal. S’han identificat diferents famílies de proteïnes responsables d’aquests

processos, entre les quals la presència de dominis LRR sembla

significativament freqüent. En aquest sentit, LRRN6A/LERN1 comparteix en

grau variable la presència i l’organització d’aquests dominis LRR, a més del

domini IgC2 i del domini transmembrana, amb famílies de proteïnes implicades

en regeneració, neuritogènesi i guiatge axonal durant el desenvolupament i

etapa adulta del sistema nerviós. Entre d’altres, LRRN6A/LERN1 presenta

similituds amb les proteïnes SLIT (Brose & Tessier-Lavigne, 2000), el receptor

de Nogo (NgR) (Ng & Tang, 2002), els receptors de neurotrofines NTRK (Teng

& Hempstead, 2004), les proteïnes NLRR (Taguchi et al., 1996; Taniguchi et

al., 1996), les proteïnes AMIGO (Kuja-Panula et al., 2003), les proteïnes

transmembrana LRRTM (Lauren et al., 2003b) i els membres de la família

SLITRK (Aruga & Mikoshiba, 2003) (Taula 8). Les proteïnes SLIT estan sent

amplament estudiades durant el desenvolupament del sistema nerviós i s’ha
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evidenciat el seu paper com a molècules quimiorrepel.lents d’axons en

creixement, a més d’intervenir en la migració neuronal i bifurcació axonal

(Nguyen-Ba-Charvet & Chedotal, 2002). Alguns membres de la família de

proteïnes NLRR de vertebrats es troben sobreexpressats durant la fase de

regeneració del sistema nerviós després d’un traumatisme (Ishii et al., 1996).

Per altra banda, la proteïna AMIGO, amb la qual LERN1 comparteix la mateixa

estructura de dominis proteics, ha estat implicada en promoure el creixement

de les neurites de neurones hipocampals en cultiu (Kuja-Panula et al., 2003).

També en assajos in vitro s’ha descrit una funció per AMIGO en la fasciculació

axonal possiblement mediada per la seva capacitat de formar unions

homofíliques i heterofíliques amb altres membres de la família (Kuja-Panula et

al., 2003). És destacable l’estructura del recentment descrit lligand de netrina-

G1, NGL-1 (netrin-G1 ligand) (L in et al., 2003). NGL-1 presenta una

organització de dominis LRR, IgC2 i transmembrana idèntica a LERN1. Les

dues proteïnes però, divergeixen a nivell de seqüència aminoacídica. NGL-1

s’uneix a netrina-G1, una netrina atípica, gràcies als dominis LRR i estimula el

creixement de les neurites talamo-corticals de neurones embrionàries en cultiu

(Lin et al., 2003).

Resulta evident, però, que LRRN6A, i els corresponents gens paràlegs

descrits fins al moment, conformen un grup de gens clarament diferent a les

mencionats a dalt. Tot i així, el patró d’expressió i l’organització dels motius i

dominis de la seqüència aminoacídica de LERN1 permeten tenir en

consideració la possibilitat de que realitzi funcions relacionades i/o similars a

les altres proteïnes LRR ja descrites, i pugui tenir per tant, un paper en

l’organització, adaptabilitat i flexibilitat del sistema nerviós, responsable de la

conducta de l’individu.

Els estudis sobre els circuits neurals implicats en les respostes

neuroconductuals enfront estímuls de tipus amenaçador han demostrat

l’implicació dels mecanismes de plasticitat neuronal i sinàptica (variacions en

l’intensitat del senyal transmès en sinapsis ja establertes) en la generació

d’aquestes respostes (LeDoux, 2000). Canvis en la resposta conductual a llarg

termini han estat descrits en neurones hipocampals quan exposades a

glucocorticoids com a conseqüència de situacions d’estrès (McEwen, 1999).
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Les estructures del sistema límbic estan implicades en el processament i

generació d’aquestes respostes. L’anàlisi dels fenòmens de plasticitat neuronal

en el context d’experiències adverses s’ha basat principalment en els

paradigmes de por condicionada. En aquestes situacions un estímul advers no

condicionat s’acompanya d’un estímul neutral per a generar una resposta

específica enfront a l’estímul advers i alhora la mateixa resposta enfront

l’estímul neutral per si sol (LeDoux, 2000). En aquest circuit l’amígdala és

l’estructura responsable de l’associació entre l’estímul no condicionat i el

neutral, donant lloc a canvis conductuals a llarg plaç (Rogan et al., 1997).

Paral.lelament, l’hipocamp és l’estructura responsable de l’associació entre

l’estímul incondicionat advers i l’ambient o context en que s’ha produït. Aquest

fet generarà una conducta de tipus ansiós independent de l’estímul advers i de

tipus subjectiu en l’individu (Maren, 2001). Els fenòmens de sensitivització es

descriuen com a increments de responsivitat generalitzada després d’un

estímul advers quan es torna a presentar l’individu enfront el mateix estímul i

quan és enfrontat a d’altres estímuls no relacionats i no adversos (Rosen &

Schulkin, 1998; Stam et al., 2000). Nombrosos autors consideren que els

paradigmes de por condicionada i de sensitivització són altament rellevants per

a poder entendre els mecanismes biològics implicats en els transtorns

d’ansietat (LeDoux, 2000; Rosen & Schulkin, 1998). Esdeveniments

especialment traumàtics poden generar una sobreexcitació dels components

del circuit límbic, especialment a nivell de l’amígdala, produïnt una conseqüent

sensitivització que es tradueix en un increment en l’intensitat de la resposta

emocional fent possible que es desenvolupi un estat d’ansietat patològica. Per

altra banda, els processos relacionats amb memòria com l’habituació o

desensitivització poden influir també en el desenvolupament de respostes

ansioses exagerades. L’alteració de l’equilibri entre aprenentatge i oblit enfront

un estímul excessivament emotiu pot donar lloc a un record mantingut en el

temps que genera a un estat de por i ansietat anormal i imprevisible com el

descrit per a la simptomatologia dels transtorns d’ansietat (Abel et al., 1998;

Myers & Davis, 2002). Les bases moleculars d’aquests processos són encara

poc conegudes. Resulta evident, però, la utilitat dels paradigmes de por

condicionada i sensitivització en models animals per a aconseguir determinar

els mecanismes implicats en patologies com els transtorns de pànic i ansietat.
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Per tant, en el context dels trantorns neuropsiquiàtrics, el que coneixem fins ara

sobre LRRN6A/LERN1 genera un interés especial per aconseguir caracteritzar

profundament LRRN6A/LERN1 a nivell funcional, un desafiament que esdevé

prioritari per a un futur immediat. En aquest sentit, l’estudi dels efectes del

guany o de la pèrdua de funció de LERN1 permetrà establir si és realment un

gen implicat en processos d’ansietat.

L’estudi de la funció de proteïnes de la família SLIT en processos de

creixement i guiatge axonal va utilitzar en un primer moment eines procedents

d’organismes model invertebrats (Rothberg et al., 1990). En el cas de

LRRN6A/LERN1, ja que no presenta gens homòlegs en organismes model com

Drosophila o C.elegans, arribar a comprendre realment quina és la seva funció

implica necessàriament analitzar aquest gen in vivo en organismes model com

el ratolí. Estudis in vivo s’han realitzat per a SLIT i Nogo en models murins de

pèrdua de funció i confirmen la seva implicació en el desenvolupament del

sistema nerviós i concretament el seu paper en el direccionament dels axons

neuronals cap a les seves dianes (Shu et al., 2003; Zheng et al., 2003). La

generació de ratolins transgènics per a LRRN6A/LERN1 permetria determinar

quins processos neurobiològics requereixen la seva funció i adreçar qüestions

més específiques impossibles d’estudiar amb les eines farmacològiques i

neurològiques tradicionals. L’estudi de l’expressió de LERN1 en models

animals d’ansietat ja caracteritzats pot permetre obtenir indicis sobre una

possible participació de LRRN6A/LERN1 en aquests processos. En tots dos

casos cal tenir en compte que l’estudi de transtorns neurològics humans en

organismes model pot resultar extremadament complexe, cal tenir en compte la

varietat de gens i funcions implicades en aquests fenòmens, els efectes

colaterals que produeix la manipulació gènica, l’influència de l’entorn genètic i

de l’entorn ambiental, així com el context espaial i temporal del gen endògen a

l’hora d’induïr o inhibir la seva expressió (Gordon & Hen, 2004).

Epilèpsia i transtorns d’ansietat

Actualment existeix suficient evidència i està acceptat que els transtorns

d’ansietat constitueixen una patologia freqüent i de significativa comorbiditat en

pacients que pateixen epilèpsia. La prevalença d’aquest tipus de transtorns,

especialment en el cas del transtorn de pànic i el transtorn d’estrès post-
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traumàtic, en casos d’epilèpsia del lòbul temporal o d’epilèpsia límbica és més

elevada que en la població general (Jacoby et al., 1996). En aquest sentit

també existeixen dades indicatives que suggereixen que els nivells elevats

d’estrès i ansietat fan augmentar la freqüència d’atacs epilèptics (Mattson,

1991).

Els atacs epilèptics d’origen al lòbul temporal acostumen a anar acompanyats

de transtorns afectius, por i respostes autònomes que afecten a la pressió

sanguínia, freqüència cardíaca o la sudoració. Entre d’altres, aquestes

reaccions fisiològiques són característiques també dels atacs de pànic i poden

donar lloc a diagnòstics erronis (Newsom-Davis et al., 1998). Resulta evident

que tots dos transtorns comparteixen simptomatologia però l’evidència d’un

substrat neurofisiològic o d’una disfunció límbica comuns roman encara per ser

determinada.

Alguna indicació sobre una possible base fisiològica comuna entre transtorns

d’ansietat i atacs epilèptics pot ser suggerida mitjançant l’estudi de l’efecte de

l’administració o retirada de fàrmacs antiepilèptics. Els resultats però varien en

funció de la naturalesa i mode d’acció del fàrmac. S’han descrit efectes

beneficiosos d’algunes drogues antiepilèptiques sobre els atacs d’ansietat, però

alguns fàrmacs han generat també l’aparició de símptomes ansiosos (Boylan et

al., 2002; Vazquez & Devinsky, 2003). La major part dels fàrmacs actualment

utilitzats actúen sobre la neurotransmissió com a agonistes o antagonistes

generant nombrosos efectes secundaris. La modulació de la neurotransmissió

a diferents nivells pot resultar en efectes més concrets i localitzats. És el cas,

per exemple, dels receptors glutamatèrgics i la seva modulació farmacològica

per a tractar alteracions neuropsiquiàtriques com l’esquizofrènia, els transtorns

de pànic o d’estrès post-traumàtic i els atacs epilèptics (Javitt, 2004). La

complexitat del sistema nerviós, els nombrosos nivells de modulació, la forta

interacció entre estructures i mecanismes cerebrals, juntament amb la dificultat

intrínsica del diagnòstic dels trantorns neurofisiològics fa necessari i, al mateix

temps dificulta, determinar marcadors moleculars específics per als processos

neurofisiològics que es van describint. En aquest sentit, és possible que l’estudi

i identificació de processos específics del sistema nerviós diferenciats del de la

neurotransmissió per se (adhesió neuronal, comunicació neurona-glia,
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neuritogènesi, recanvi proteic), permeti descriure noves molècules diana per a

intervenir d’una forma més dirigida en el tractament de patologies

neuropsiquiàtriques i neurològiques.

LERN1 interacciona in vitro amb Myt1-like

Aconseguir determinar la funció d’una proteïna és un objectiu essencial de la

biologia actual, especialment en el cas de proteïnes noves identificades a partir

de la seqüència del genoma o mitjançant eines proteòmiques. Aconseguir

aquesta fita pot esdevenir una tasca molt difícil d’assolir. L’estratègia principal

emprada per a realitzar un primer intent de caracterització de LRRN6A/LERN1

a nivell funcional es va dirigir cap a l’identificació de les proteïnes amb les que

interacciona LERN1 a nivell intra i extracel.lular. En un sentit general, podem

considerar que molt probablement les proteïnes que interaccionen directament

entre elles són partíceps dels mateixos processos cel.lulars. Identificar

interaccions amb proteïnes de funció coneguda permet situar la proteïna

problema en el context d’un procés biològic concret. En aquest sentit, el

crivellatge de biblioteques de gens humans mitjançant l’estratègia de doble-

híbrid en cèl.lules de llevat ha permès fins a l’actualitat identificar i caracteritzar

profundament un gran nombre d’interaccions entre proteïnes (Chien et al.,

1991). Es tracta d’una estratègia per a identificar in vitro, en aquest cas usant el

context del llevat, interaccions que posteriorment podran ser comprovades in

vivo. El fet de poder realitzar aquesta anàlisi simplement partint del clon de

cDNA del gen que es vol estudiar és un dels avantatges principals d’aquesta

estratègia. El doble crivellatge de la llibreria de cervell fetal usant la porció

extracel.lular de LERN1 amb l’objectiu d’aïllar lligands externs no va identificar

cap interacció positiva (veure secció Resultats, Part III). Aquest resultat pot

reflectir les limitacions inherents a aquesta tècnica. L’ús del llevat com a context

cel.lular per aquest tipus d’estudi pot comportar alteracions en el plegament i/o

en la modificació post-traduccional de les proteïnes, impedint interaccions i

donant lloc a falsos negatius. Per altra banda, la fusió de la proteïna amb el

domini d’unió al DNA pot produir canvis en la seva estructura terciària i/o

afectar també la detecció d’interaccions reals. És important tenir present que en

els experiments de doble-híbrid totes les proteïnes a testar són dirigides cap al

nucli de la cèl.lula, on han d’interaccionar i activar la transcripció dels gens
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marcadors. Aquest últim fet comporta reunir proteïnes en un mateix

compartiment cel.lular quan pot ser que in vivo la distribució d’aquestes

proteïnes no coincideixi ni en el temps ni en l’espai. En cas de donar-se

interacció es parlaria d’un resultat de fals positiu. En el cas concret del

crivellatge realitzat amb la regió extracel.lular de LERN1, per a aconseguir

identificar possibles lligands calia esperar que l’estructura i modificacions post-

traduccionals tant de LERN1 com del lligand fossin les adients per a que es

produís en el nucli de la cèl.lula de llevat una interacció originalment

extracel.lular. Aquest requeriment pot explicar el resultat negatiu d’aquest

crivellatge però cal tenir en compte també l’influència de les característiques

intrínsiques del lligand o lligands que afecten a la seva representació a la

llibreria (la distribució temporal i espaial i els nivells d’expressió, per exemple).

En aquest punt, un mètode alternatiu immediat a testar per a identificar lligands

extracel.lulars de LERN1 seria l’ús de la regió extracellular de LERN1 acoblada

a glutatió-sefarosa per a precipitar proteïnes a partir d’extractes totals de cervell

o de regions enriquides en expressió endògena de LERN1. Per altra banda, el

crivellatge de la llibreria de cDNA de cervell fetal usant la regió intracel.lular de

LERN1, va identificar com a proteïna interaccionant el factor de transcripció

Myt1-like (Kim et al., 1997). Les limitacions en l’especificitat de les interaccions

detectades per doble-híbrid a llevat fan indispensable l’ús d’estratègies

independents per demostrar que l’interacció identificada és real. En el cas de

LERN1, això ha implicat comprovar l’existència d’interacció en un context

diferent al del llevat. Es va utilitzar un context procariota per a obtenir LERN1

intracel.lular i un context eucariota per a Myt1-like endògena. Mitjançant

precipitació amb GST-sefarosa es va aconseguir demostrar interacció in vitro

entre LERN1 i MYT1-like en un altre entorn diferent a l’inicialment usat (veure

Resultats, Part III). Altres contexts i mètodes per a validar interaccions entre

proteïnes observades in vitro inclouen tècniques com la detecció de

colocalització de les dues proteïnes mitjançant microscopia electrònica, els

experiments de coimmunoprecipitació a partir de diferents teixits o l’ús de la

transferència d’energia entre fluorocroms (FRET) (Stryer, 1978). En aquest

últim cas, tot i tractar-se d’una tecnologia d’un grau de sofisticació significatiu,

el fet de no requerir anticossos específics envers les proteïnes a testar esdevé
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un avantatge a tenir present a l’hora d’identificar interaccions (Berney &

Danuser, 2003).

La proteïna MYT1-like es caracteritza per la presència de sis dominis dit de

zinc d’unió al DNA, una regió acídica i una regió rica en Ser/Thr, freqüent en els

dominis d’activació de nombrosos factors de transcripció. S’ha demostrat que

MYT1-like és capaç d’unir i iniciar la transcripció de gens que contenen

elements bRARE (retinoic acid receptor responsive elements) i elements

enhancer Pit-1 (Jiang et al., 1996). El clon de llevat aïllat en el crivellatge

mitjançant doble-híbrid conté un únic domini dit de zinc i part de la regió coil-

coiled, indicant que l’interacció de la regió intracel.lular de LERN1 ha de tenir

lloc amb aquesta porció de la proteïna MYT1-like. Aquesta proteïna presenta

homologia amb el membre original d’aquesta família de factors de transcripció,

MYT1 (Figura 30).

Els dos gens es troben expressats durant el desenvolupament del sistema

nerviós però en poblacions cel.lulars diferents. Myt1-like és abundant en àrees

de diferenciació neuronal. Per la seva banda, Myt1 està present en regions de

proliferació i diferenciació. Myt1-like presenta una distribució restringida a

neurones del sistema nerviós central i ha estat descrit com a un dels marcadors

Figura 30. Organització dels dominis proteics de Myt1 i Myt1-like. Es mostren els
nivells d’identitat aminoacídica a nivell de les diferents àrees funcionals de les
dues proteïnes. Es mostra quina part de Myt1-like seria responsable
d’interaccionar amb LERN1 segons els resultats de doble híbrid (Y2H).
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més primerencs de diferenciació neuronal. No s’ha detectat expressió de Myt1-

like en astròcits o oligodendròcits, poblacions cel.lulars que sí presenten

expressió de Myt1. La localització cel.lular de totes dues proteïnes és

bàsicament nuclear, en distribució no homogènia, i amb menor freqüència una

certa presència citoplasmàtica també ha estat observada (Kim et al., 1997)

(Taula 13). Aquest fet recolza la possibilitat d’interacció física entre Myt1-like i

la regió intracel.lular de LERN1 a nivell de la membrana plasmàtica o dels

compartiments membranosos intracel.lulars. Myt1-like presenta una

progressiva restricció en el seu patró d’expressió durant el desenvolupament i

manté l’expressió a regions del cervell anterior en l’adult (Weiner & Chun,

1997), fet que també coincideix amb l’anteriorització de la distribució de LERN1

durant el desenvolupament. L’expressió de Myt1-like en el cerebel adult,

estructura en la que l’expressió de LERN1 en l’adult és pràcticament nul.la,

suggereix que Myt1-like té un paper independent de LERN1 en aquesta

estructura. Una funció potencial ha estat descrita per a Myt1 i Myt1-like en

processos específics com la regeneració axonal i la remielinització després

d’una lesió. En tots dos casos s’observa una sobreexpressió i un enriquiment

de la fracció citoplasmàtica de Myt1 i Myt1-like (Wrathall et al., 1998).

Taula 13. Factors de transcripció de la família Myt1/NZF
 Humà Ratolí Rata Expressió

mRNA
Expressió
proteïna

Funció /
Dianes de
transcripció

Referència

MYT1L
(Myelin
transcription
factor 1-like)

Myt1l /
png-1
(postmitotic
neuronal
glial 1)

NZF1
(neuronal
zinc finger
1)

Neurones
postmitòtiques

Nuclear (i
citoplasmàtica
en regeneració
axonal)

Activador /
RARß
Pit1

(Kim et al.,
1997)
(Weiner &
Chun, 1997;
Yee & Yu,
1998)

MYT1
(Myelin
transcription
factor 1)

Myt1 /
NZF2A-2B

NZF2
(neuronal
zinc finger
2)

Neurones
premitòtiquesi
oligodendròcits

Nuclear Activador /
PLP
MBP

(Bellefroid et
al., 1996;
Kim et al.,
1997)

NZF3
(neuronal
zinc finger
3)

Repressor (Yee & Yu,
1998)

Per tal d’obtenir evidència inequívoca de que l’interacció entre LERN1 i Myt1-

like té lloc in vivo a nivell de les proteïnes endògenes i de que constitueix un fet

amb relevància fisiològica, és imprescindible generar anticossos específics

contra les dues proteïnes que permetin realitzar experiments de

coimmunolocalització, a nivell cel.lular i a nivell d’estructures cerebrals, i

experiments de coimmunoprecipitació. En aquest sentit, estudis futurs seran de
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gran interès per a determinar la funció de LERN1 en processos neurològics i

quin paper hi juga l’interacció amb Myt1-like.

Exemples de processos que impliquen una interacció directa entre una

proteïna transmembrana i factors nuclears d’unió al DNA poden trobar-se a la

literatura. Les proteïnes Notch i el mecanisme molecular mitjançant el qual

transdueixen senyals extracel.lulars cap al nucli de la cèl.lula constitueixen un

dels casos més estudiats fins a aquest moment. La unió del lligand

corresponent, juntament amb la participació d’altres proteïnes transmembrana

com les presenilines, indueix la proteòlisi i alliberament de la regió intracel.lular

de Notch (NICD, Notch intracellular domain) al citosol. És aleshores quan NICD

interacciona preferencialment amb proteïnes d’unió al DNA de la família CSL

(CBF1, Su(H), Lag-1) encarregades d’activar la transcripció de gens implicats

processos de diferenciació cel.lular (Schroeter et al., 1998; Ye et al., 1999).

L’exemple de Notch pot suggerir un mecanisme d’acció similar per explicar una

interacció directa entre LERN1 i Myt1-like com l’indicada pels experiments de

doble-híbrid i precipitació amb GST-sefarosa. Tot i això, amb les dades

disponibles no es pot descartar que l’interacció tingui lloc al citoplasma, a nivell

de membrana, amb una funció de segrestament o activació de Myt1-like en

funció de determinats senyals extracel.lulars transduïts a través de LERN1 i

que es troba en concordança amb la presència citoplasmàtica incrementada de

Myt1-like en situacions de regeneració axonal i remielinització (Wrathall et al.,

1998). NLRR-3, una de les proteïnes LRR neuronals amb organització en

dominis similar a LERN1, ha estat implicada en l’internalització mediada per

clatrina d’EGF (epidermal growth factor) unit a receptor (Fukamachi et al.,

2002). LERN1 presenta també residus consens per a endocitosi mediada per

clatrina, fet que permet hipotetitzar sobre un mecanisme d’acció similar a

NLRR-3 implicant en aquest cas a Myt1-like. Resulta evident que qüestions

com aquestes podran ser adreçades una vegada es disposi d’eines moleculars

específiques pel seguiment de LERN1 que permetin obtenir noves dades

funcionals, especialment crítiques per a assolir l’anàlisi i estudi profund de

models animals concrets (models de pèrdua/guany de funció de LERN1 i Myt1-

like; models neurològics ja caracteritzats com els de por condicionada o els

models d’ansietat).
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Iniciant l’estudi de la proteïna LERN1 endògena

Determinar el context d’espai i temps en que es produiria l’interacció in vivo

entre LERN1 i Myt1-like esdevé una qüestió intrigant i atractiva. L’exemple

descrit per a Notch pot establir la base per a una primera hipòtesi per al cas de

LERN1. Esdevé evident que per a comprovar aquesta interacció i analitzar-la

en el context in vivo són imprescindibles uns anticossos antiLERN1 específics i

fiables. L’obtenció d’anticossos d’aquestes característiques requereix una

inversió d’esforç i anàlisi a l’hora de triar l’antigen i l’hoste a utilitzar. Això, però,

no garanteix l’èxit dels anticossos aïllats ja que nombrosos i variables són els

factors que intervenen de forma directa o indirecta en la resposta immunològica

dels organismes. Un pas imprescindible després de l’obtenció d’anticossos és

la seva caracterització, especialment crítica en el cas dels anticossos

policlonals. Aquesta caracterització implica comprovar la seva especificitat i

sensibilitat per a detectar la proteïna immunògena en diferents contexts (pura,

transfectada en tipus cel.lulars diferents o endògena en els teixits que

l’expressen). La caracterització dels anticossos antiLERN1 va permetre

confirmar l’existència d’immunoreactivitat envers l’antigen pur, l’antigen

sobreexpressat en bacteris i l’antigen sobrexpressat en diferents línies cel.lulars

eucariotes. De la mateixa manera aquests experiments van revelar l’existència

de senyal secundari candidat a correspondre a senyal inespecífic o soroll de

fons de la solució d’anticòs. És evident, especialment en la caracterització

d’una proteïna totalment desconeguda com LERN1, que la presència

d’inespecificitats representa un obstacle important per a aconseguir identificar

la proteïna endògena en teixit. La capacitat d’un anticòs policlonal per a

detectar l’antigen diana en un context proteic múltiple i variat com en el cas

d’un extracte de teixit està en funció factors intrínsecs de l’anticòs i de factors

extrínsecs característics de la proteïna diana i del context en que es troba.

L’especificitat i sensibilitat de l’anticòs per a detectar la seva diana dependrà en

últim moment del seu titratge i de la seva eficiència i estabilitat. Aquestes

característiques estan en funció de factors com l’immunogenicitat de l’antigen,

la dosi d’antigen inocul.lada o la distància interespecífica entre l’espècie

d’origen de l’antigen i l’hoste que ha de generar la resposta. Al mateix temps la
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capacitat de l’anticòs per a detectar proteïna endògena dependrà fortament del

seu patró espaial i temporal d’expressió i dels nivells d’expressió que assoleix.

En el cas de LERN1 els patrons d’expressió a nivell transcripcional mostren

una distribució concreta als cossos neuronals del sistema nerviós central amb

nivells d’expressió significatius. Resulta evident però, que aquestes dades no

impliquen necessàriament uns nivells de proteïna producte del mateix tipus ni

amb la mateixa distribució. Per tant, les dificultats per a poder determinar de

forma inequívoca la presència de proteïna LERN1 endògena amb els

anticossos generats pot tenir diferents explicacions apart de la major o menor

capacitat de reconeixement. Es podria suposar que LERN1 presenta uns nivells

de proteïna basal mínims que necessiten d’un anticòs altament específic i

sensible per a la seva detecció; que LERN1 forma complexes a nivell tissular i

no es troba a l’abast dels anticossos; que LERN1 adopta una estructura

tridimensional que dificulta l’accessibilitat als epítops antigènics; que es

processa post-traduccionalment (proteòlisi o glicosilació per exemple); o que

LERN1 només s’expressa a nivell de proteïna en moments molt puntuals i en

resposta a determinats estímuls més o menys subtils. En referència a aquesta

possibilitat cal destacar la presència d’un element putatiu CPE (cytoplasmic

polyadenylation element) a nivell de la regió 3’ no traduïda (3’ UTR) de

LRRN6A que podria estar regulant fortament la seva traducció. El control local

de la traducció a nivell d’axons i dendrites és un mecanisme clau en la

regulació de la plasticitat sinàptica (Glanzer & Eberwine, 2003). La proteïna

CPEB (CPE binding protein), que reconeix els elements CPE dels mRNAs, i els

altres factors implicats en la regulació de la traducció es troben particularment

expressades a nivell de l’hipocamp i de l’escorça visual, precisament àrees

cerebrals en les que els fenòmens de plasticitat tenen una funció essencial en,

per exemple, els processos de memòria i aprenentatge (Huang et al., 2003;

Wells et al., 2000). En qualsevol cas, la purificació per afinitat dels anticossos

generats esdevé ara mateix un dels objectius essencials per a poder usar-los

com a eines per a determinar la presència i identitat de LERN1 a nivell del

sistema nerviós i adreçar qüestions específiques com les mencionades

anteriorment.
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D’altra banda les dificultats per a poder detectar de manera clara i específica

LERN1 endògena poden fer pensar en la possibilitat de que LRRN6A

correspongui a un pseudogen que es transcriu però no es tradueix. El fet que

LRRN6A consisteixi principalment d’un sol exó codificant podria indicar que

prové d’un fenòmen de retrotranscripció a partir d’un gen funcional original. Tot

i això, les dades obtingudes fins ara recolzen que LRRN6A és un gen

plenament funcional. Cal tenir en compte l’elevat grau de conservació amb els

seus ortòlegs en altres espècies indicant que la funció de LERN1 és essencial

per al sistema nerviós dels vertebrats. En conjunt, el fet que LRRN6A es

transcrigui a uns nivells significatius, que presenti un patró d’expressió no

homogeni, que sintetitzi proteïna quan es transfecta en cultiu cel.lular i que

presenti un patró de bandes concret en transferència de Western, són

indicacions de que LRRN6A és realment un gen que es transcriu, que es

tradueix i que té un paper en el funcionament del sistema nerviós.

En aquest sentit, després d’una purificació mitjançant columnes d’afinitat

contenint l’antigen, els anticossos antiLERN1 continuen detectant proteïna en

extractes de teixit cerebral. En comparació amb el de l’anticòs no purificat, el

patró de bandes que s’obté després de la purificació suggereix un augment en

l’especificitat de la solució. Ens permet assumir que la purificació del sèrum

antiLERN1 ha eliminat els anticossos no específics per a LERN1 i ha donat lloc

a una solució enriquida en anticossos específics. En efecte, com es mostra en

l’última part de la secció de Resultats (Part III), el patró de bandes obtingut no

presenta soroll de fons i la nitidesa de les bandes de proteïna suggereix que

realment es tracta de senyal específic. Com a contrapunt però, les

característiques intrínsiques de la tècnica de purificació per afinitat (veure

Annex II Materials i mètodes) han provocat una pèrdua de sensibilitat. El

titratge d’antiLERN1 s’ha vist reduït i, per tant, per obtenir un senyal significatiu

són necessàries quantitats més elevades d’anticòs i temps d’exposició més

llargs a l’hora de revelar. Tenint en compte l’actual preliminaritat dels resultats

obtinguts amb l’anticòs purificat, el patró de bandes en extractes cerebrals a

diferents estadis de desenvolupament pot suggerir que hi ha un processament

postraduccional de LERN1. Al mateix temps, aquestes dades estan en

concordància amb la reducció progressiva dels nivells d’expressió de LRRN6A
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al llarg del desenvolupament que s’observen mitjançant hibridació in situ. En

aquest sentit, els nivells de proteïna detectats en extractes de cervell adult són

significativament menors als presents en estadis embrionaris juvenils (Figura

25). L’obtenció de quantitats suficients d’anticòs específic resultant de

purificacions en columnes d’afinitat permetrà, entre d’altres, adreçar quin és el

mecanisme de processament post-traduccional de LERN1 i com es regulen els

seus nivells d’expressió al llarg del desenvolupament.
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