
	

	

L'origen	de	 la	Distròfia	Muscular	 Congènita	 per	 dèficit	 de	 Col·lagen	VI,	 igual	que	 la	
majoria	de	distròfies	musculars	congènites	és	de	tipus	genètic.	N’hi	ha	prou	amb	una	
petita	mutació	 per	 afectar	 la	 producció	 de	 la	 proteïna	 (el	 col·lagen	 VI)	 per	 escurçar	
dramàticament	l'esperança	i	la	qualitat	de	vida	dels	afectats,	ja	que	altera	la	disposició	
de	les	fibres	de	col·lagen	VI	que	es	troba	en	la	majoria	de	teixit	intersticial	del	nostre	
organisme.	

Recentment	 hem	 signat	 un	 compromís	 de	 col·laboració	 i	 cofinançament	 amb	
l'organització	CURECMD,	 i	 el	NIH	 (NINDS)	 (National	 Institut	of	Health	dels	 EU)	dels	
Estats	Units.	

El	nostre	primer	objectiu	ha	estat	el	de	finançar	el	projecte	de	l'equip	d'investigadors	
de	l'NIH	del	doctor	Carsten	Bönnemann;	"Development	of	Selective	Mutation	silencing	
as	a	Therapy	for	theCollagen	VI	Related	Dystrophies".	

Un	projecte	de	dos	anys	amb	un	cost	de	150.000	$,	 	del	que	 la	Fundació	Noelia	ha	
pogut	cobrir	ja	el	seu	primer	any,	75.000	$.	

El	 projecte	 ha	 estat	 supervisat	 per	 investigadors	 de	 prestigi	 internacional	 en	 aquest	
camp;	han	valorat	la	viabilitat,	factibilitat	i	l’	aplicació	del	mateix,	i	compta	a	més	amb	
la	col·laboració	d'algunes	de	les	empreses	més	rellevants	en	el	camp	de	l'alliberament	
sistèmic	 	 amb	 teràpies	 d'interferència	 d'ARN	 ,	 de	 la	 fabricació	 d'oligonucleòtids	
personalitzats	per		aplicacions	de	recerca	i	el	tractament	de	malalties	neuromusculars	
genètiques.	

Aquest	 projecte	 es	 basa	 en	 la	 silenciació	 gènica,	 tècnica	 que	 permetria	 obtenir	 una	
cura	 per	 aquest	 tipus	 de	 distròfia	 amb	 l'addició	 d'oligonucleòtids	 de	 síntesi	 per	
emmascarar	 l'al·lel	 mutat	 d'un	 dels	 gens	 que	 codifica	 el	 col·lagen	 VI,	 revertint	 els	
efectes	de	les	mutacions	dominants	negatives,	ja	que	només	amb	un	al·lel	del	gen,	el	
que	no	té	la	mutació,	seria	suficient	perquè	la	proteïna	es	pogués	expressar	de	manera	
correcta.	

Aquesta	 tècnica	 permetria	 revertir	 els	 efectes	 de	 les	 mutacions	 autosòmiques	
dominants	 negatives	 que	 alteren	 la	 síntesi	 col·lagen,	 i	 que	 són	 les	 causants	 dels	
fenotips	més	greus	d'aquesta	malaltia.	

L'objectiu	 del	 projecte	 és	 aconseguir	 que	 la	 còpia	 "normal"	 estigui	 present	 sense	
interferències	 de	 la	 còpia	 mutada	 que	 interfereix	 en	 detriment	 del	 pacient	 en	 la	
disposició	de	les	fibres	de	col·lagen	i	a	la	seva	funció	dins	del	teixit.	



	

Existeixen	 estudis	 demostratius	 preliminars	 amb	 èxit	 amb	 aquesta	 tècnica	 que	
demostren	la	seva	validesa;	s'han	aconseguit	resultats	positius	en	cultius	de	fibroblasts	
i	la	base	científica	del	projecte	és	molt	sòlida.	

Per	 desenvolupar-ho	 	 com	 a	 teràpia	 s'ha	 proposat	 buscar	 de	 forma	 sistemàtica	 la	
millor	seqüència	d'oligonucleòtids	i	fàrmacs	en	les	cèl·lules,	per	després	portar	aquesta	
seqüència	dins	d'un	ratolí	modificat	amb	les	mutacions	objecte	d'estudi,	primer	en	un	
sol	múscul,	i	després	en	l'animal	sencer,	tal	com	seria	administrat	en	un	pacient.	

El	nostre	objectiu	en	dos	anys	és	arribar	al	punt	on	els	assajos	clínics	amb	pacients	
siguin	una	realitat.	

Dades	del	projecte:	

Investigadors:	

Investigador	principal:	Dr.	Bönemman,	Carstenn	G.	MD	

Doctorat	 en	 la	Universitat	 de	 Friburg,	 Alemanya.	 Va	 completar	 formació	 pediàtrica	 i	
venia	legendi	(Habilitation)	a	Alemanya.	La	residència	en	neurologia	pediàtrica	a	MGH	
/	 Harvard	 va	 ser	 seguida	 pel	 seu	 treball	 postdoctoral	 amb	 el	 Dr.	 Louis	 Kunkel	 al	
Children	's	Hospital	Boston	treballant	en	la	genètica	molecular	de	la	distròfia	muscular.	
El	2002	es	va	unir	al	Children	's	Hospital	de	Filadèlfia	/	University	of	Pennsylvania	com	
Professor	Assistent,	 Co-Director	 del	 Programa	Neuromuscular	 i	Director	 de	 la	 Clínica	
d'Neurogenetics.	 Es	 va	 unir	 al	 NINDS	 el	 2010	 com	 a	 Investigador	 Sènior	 i	 Cap	 de	 la	
Secció	de	Trastorns	Neuromusculars	i	Neurogenéticos	de	la	Infància.	Va	rebre	el	Premi	
Derek	Denny	Brown	de	Neurological	Scholar	de	2009.	La	recerca	al	 laboratori	del	Dr.	
Bonnemann	 gira	 al	 voltant	 dels	 mecanismes	 moleculars	 subjacents	 a	 la	 malaltia	
muscular	a	 l'inici	(distròfies	musculars	congènites,	miopaties	congènites	i	reducció	de	
la	 miopatia	 corporal)	 .	 El	 seu	 objectiu	 al	 laboratori	 és	 identificar	 els	 mecanismes	
genètics	 i	 cel·lulars	 en	 aquestes	 condicions	 per	 desenvolupar	 estratègies	 de	
tractaments	moleculars.	

Investigadors	adjunts	(post-doc):	Dr.	Bolduc,	Veronique,	i	Dr.	Sarthy,	Apurva	

Neuromuscular	and	Neurogenetic	Disorders	of	Chilhood	Section	(NINDS,	NIH)	

	

	

	



	

Col·laboradors	científics	del	projecte	

Annemieke	Aartsma-Rus	

Líder	del	 projecte	del	 salt	 d’exó	en	 la	distròfia	muscular	Duchenne,	 "DMD	exón	 skip	
group",	triada	com	a	segon	científic	més	influent	en	Duchenne	en	els	últims	deu	anys,	
presidenta	del	COST	action	"xarxa	de	treball	cap	a	l'aplicació	clínica	del	salt	d'exó	per	a	
malalties	 rares	 ",	 presidenta	de	 la	 junta	executiva	de	 l'aliança	TREAT-NMD,	 i	Nucleic	
Acid	Therapeutics	entre	d'altres.	

Dione	Kobayashi	

Consultora	 de	múltiples	 organitzacions	 i	 companyies	 biotecnològiques,	 amb	diverses	
publicacions	 i	 patents	 en	 el	 camp	 de	 les	 malalties	 rares.	 En	 l'actualitat	 és	
vicepresidenta	de	l'equip	Cydan,	membre	de	la	junta	consultiva	científica	del	CureCMD	
i	assessor	científic	de	la	Fundació	Limb	Girdle	Muscular	Dystrophy	2D.	

Edward	Kaye	

Director	 executiu	 de	 Sarepta	 Therapeutics,	 fins	 al	 2011	 va	 ser	 el	 responsable	 de	 les	
operacions	clíniques	i	mèdiques	de	la	companyia,	supervisant	el	desenvolupament	de	
programes	 clínics	 de	 malalties	 rares;	 	 prèviament	 havia	 estat	 vicepresident	 de	
desenvolupament	 clínic	 en	 la	 corporació	 Genzyme.	 És	 l'assessor	 neurològic	 en	 el	
Chidren	s	Hospital	de	Boston,	també	exerceix	d'assessor	en	diferents	juntes	consultives	
cientificomèdiques	 en	 diverses	 organitzacions	 com	 United	 Leukodystrophy	
Foundation,	 Spinal	 Muscular	 Atrophy	 Foundation,	 CureCMD,	 CureDuchenne	 i	
Prize4Life.	

Cecilia	Jiménez	Mallebrera	

Investigadora	a	l'Hospital	Sant	Joan	de	Déu	de	Barcelona	en	el	camp	de	les	Distròfies	
musculars,	 inclosa	la	distròfia	muscular	de	Duchenne	(DMD)	i	 les	distròfies	musculars	
congènites	(DMC),	amb	un	especial	interès	en	el	paper	de	la	matriu	extracel·lular,	del	
col·lagen	VI	en	les	distròfies	musculars,	en	l'estudi	de	la	fibrosi,	la	proliferació	del	teixit	
adipós	i	en	la	identificació	i	validació	de	nous	biomarcadors	diagnòstics.	

	

	

	



	

Empreses	col·laboradores	del	projecte	

Alnylam	

Líders	 en	 el	 camp	 d'alliberament	 sistèmic	 amb	 teràpies	 de	 siRNA	 (small	 interfering	
RNA).	 Alnylam	 Pharmaceuticals	 és	 una	 companyia	 biofarmacèutica	 enfocada	 en	 el	
descobriment,	 desenvolupament	 i	 comercialització	 de	 teràpies	 d'interferència	 d'ARN	
(RNAi)	per	a	malalties	genèticament	definides.	L'empresa	va	ser	fundada	el	2002	i	té	la	
seu	 a	 Cambridge,	Massachusetts.	 En	 2016,	 Forbes	 va	 incloure	 a	 la	 companyia	 en	 la	
seva	llista	de	"100	companyies	de	creixement	més	innovadores".	

Integrated	DNA	Technologies	

Amb	 seu	 a	 Coralville,	 Iowa,	 és	 el	 major	 proveïdor	 mundial	 d'àcids	 nucleics	
personalitzats,	que	atén	 les	àrees	d'investigació	acadèmica,	biotecnologia,	diagnòstic	
clínic	 i	 desenvolupament	 farmacèutic.	 El	 principal	 negoci	 de	 IDT	 és	 la	 fabricació	
d'oligonucleòtids	d'ADN	i	ARN	personalitzats	(oligos)	per	a	aplicacions	d'investigació.	

Synthena	

Empresa	biotecnològica	especialitzada	en	el	 tractament	de	malalties	neuromusculars	
genètiques	utilitzant	la	seva	tecnologia	tricicle-ADN	molecular.	

La	seva	tecnologia	tricyclo-DNA	patentada	ofereix	unes	avantatges	sobre	les	químiques	
d'oligonucleòtids	d'última	generació	per	a	noves	estratègies	d'intervenció	d'ARN	com	
commutació	 d’entroncaments	 i	 altres	 enfocaments	 antisentit.	 El	 seu	 programa	 de	
desenvolupament	 preclínic	 de	 medicaments	 més	 avançat	 se	 centra	 en	 la	 distròfia	
muscular	Duchenne.	

La	modulació	 de	 l'ARN	 amb	 finalitats	 terapèutiques	 té	 la	 promesa	 d'obrir	 conceptes	
completament	 nous	 per	 a	 la	 intervenció	 farmacèutica,	 però,	 les	 químiques	 actuals	
d'oligonucleòtids	 per	 modular	 l'ARN	 no	 compleixen	 els	 requisits	 per	 a	 un	
subministrament	eficient,	farmacocinètica	i	tolerabilitat.	

	

	

	

	

	



	

Durada	

Total:	2	anys	(24	mesos)	

Mesos	1	a	6:	Disseny		i	optimització	d'oligonucleòtids	

Mesos	2	a	8:	transfeccions	"in	vitro"	

Mesos	2	a	14:	Quantificació	de	RNA	i	proteïnes	en	la	matriu	

Mesos	5	a	8:	Optimització	de	les	injeccions	sistèmiques	intramusculars	

Mesos	9	a	14:	Injeccions	intramusculars	

Mesos	13	a	24:	Recollida	de	teixits	i	anàlisi	

Mesos	12	a	20:	Administracions	sistèmiques	

	

Pressupost	

Total:	150.000	$	

Salaris:	103.931	$	

Material	i	subministraments:	42.675	$	

Altres	costos	(conferències	i	educació):	3.394	$	

*	La	majoria	del	cost	de	salaris	i	els	animals	de	laboratori	estan	coberts	pel	NINDS.	

 

 

	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	


