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RESUM 

XIII 

 

 

L ABTL 8  s u  de ivat lipídi  amb activitat antitumoral llicenciat per la companyia biofarmacèutica Ability 

Pharmaceuticals. En estudis preliminars es va observar que l ABTL 8  indueix citotoxicitat en un ampli espectre 

de cèl·lules tumorals humanes i una inhibició del creixement de tumors xenografts derivats de cèl·lules tumorals 

humanes, propietats que han motivat el seu desenvolupament pre-clínic. A l actualitat, l ABTL0812 es troba en 

Fase Clínica 2 en pacients amb càncer de pulmó escamós i d endometri avançat (identificador ClinicalTrials.gov: 

NCT03366480). El nostre laboratori està implicat en caracteritzar el seu e a is e d a i  a titu o al, utilitzant 

com a model les cèl·lules MiaPaca2 (adenocarcinoma pancreàtic) i A549 (adenocarcinoma de pulmó).  

Estudis p evis ealitzats al la o ato i ost e  ue l ABTL0812 activa els receptors PPAR i PPAR, que medien en 

la inducció de mort dependent d autofàgia sense i dui  l apa ició de trets típicament apoptòtics. En aquesta Tesi 

Doctoral, mitjançant assajos de gen reporter luciferasa, quantificació de mRNA per RT-qPCR i assaig d immunoblot, 

de ost e  ue l a tiva i  dels e epto s PPAR/ i duei  l a tiva i  t a s ip io al de la pseudo ui asa TRIB . 

Una vegada sobre-expressada, TRIB3 uneix Akt i impedeix la seva activació per les quinases activadores PDK1 i 

mTORC2. Com a conseqüència d ai , s i hi ei  el o ple  TORC . Tanmateix,  s ha constatat que la inhibició 

del complex mTORC1 a les cèl·lules tumorals humanes MiaPaca2 i A549 no és suficient per induir una autofàgia 

robusta anàloga a l o se vada pe  l ABTL 8 . A uest fet va otiva  l estudi sobre si l est s eti ula  podia estar 

relacionat amb la sobre-expressió de TRIB3 i la mort cel·lular mediada per autofàgia i duïdes pe  l ABTL 8 , tal 
o  s ha p oposat pe  alt es o posts a ti-tumorals com el tetrahidrocannabinol. En aquest treball hem observat 

que l ABTL 8  i duei  dilatació del reticle endoplasmàtic i  la sobre-e p essi  dels a ado s d est s eti ula  
BiP, ATF4 i CHOP. E  o ju t, a uests esultats de ost e  la i du i  d est s eti ula  pe  pa t de l ABTL 8 . El 

lo ueig fa a ol gi  de l est s eti ula  ost a p eli i a e t ue l est s eti ula  edia e  la itoto i itat 
i duïda pe  l ABTL 8 .  D i te s, s ha posat a pu t la ua tifi a i  dels ivells de RNA plas àti s dels 

a ado  d est s eti ula  CHOP i TRIB3, tant en mostres de sang total com a PBMCs purificades, i s ha o statat 
que augmenten en els pacients humans en resposta al tractament amb ABTL 8 . E  l a tualitat, a uests 

io a ado s fa a odi à i s s esta  utilitza t a la Fase Clí i a . 

L a àlisi pe  espe t o et ia de asses de l esfi golipido a de l·lules tu o als ha permès observar que 

l ABTL 8  i duei  l a u ula i  de dihid o e a ides de ade a lla ga, se se alte a  els ivells de e a ides. 

Aquest esdeveniment s e pli a pel fet que la incubació amb ABTL0812 resulta en la inhibició de l e zi  desatu asa-

1 (Des-1) a la cèl·lula tumoral. Des-  s l últim enzim de la via de síntesi de novo de ceramides (catalitza el pas de 

dihidroceramides a ceramides) i la seva inhibició resulta e  l acumulació de dihidroceramides de cadena llarga, de 

manera anàloga a la mostrada per l i hi ido  espe ífi  de Des-1 GT11. D interès, el tractament de les cèl·lules 

tumorals amb la dihidroceramida de cadena curta dideuterada d2c8DhCer (que provoca un augment dels nivells 

cel·lulars de dihidroceramides) esulta e  la i du i  d estrès reticular, autofàgia i citotoxicitat a les cèl·lules 

tumorals MiaPaca2 i A549, tal o  fa l ABTL 8 . 

L estudi p eli i a  dels processos executors de la mort cel·lular induïda pe  l ABTL 8  mostra que aquest 

o post alte a la fu i  ito o d ial deple i  d àsti a d ATP el·lula  i a tiva la via a i a de itofàgia 
PINK /pa ki a/u i uiti a. A s a s, l ABTL 8  p o ou l alli e a i  itos li a de atepsi es lisoso als, 
suggerint la inducció de permeabilització de membrana lisosomal (LMP) que explicaria la mort per necrosi 

observada a les cèl·lules tumorals. 

Finalment, aquesta Tesi proposa que l ABTL 8  a tua ia de fo a pa al·lela a t av s de dos ei os. Pe  u  ostat,  

activaria els receptors PPAR/, que indueixen la sobre-expressió de TRIB3 i la subseqüent i hi i i  d Akt i del 

o ple  TORC . Pe  l alt e ostat, l ABTL 8  i hi i ia l e zi  Des-1, provocant una acumulació de 

dihidroceramides de cadena llarga i l a tiva i  d est s eti ula . A d s ei os del e a is e si e gitze  e  
l a tiva i  d autofàgia o usta i o t el·lula , com demostra el t a ta e t o i at a  l i hi ido  espe ífi  de 

TORC  Eve oli us i l i hi ido  espe ífi  de Des-1 GT11. 

 



SUMMARY 

XIV 

 

 

ABTL0812 is a polyunsaturated fatty acid derivative with antitumoral activity licensed by the biopharmaceutical 

company Ability Pharmaceuticals. ABTL0812 shows cytotoxicity in a wide panel of human tumor cell lines and 

induces tumor growth inhibition in human tumor cell-derived xenografts. This have encouraged its pre-clinical and 

clinical development. ABTL0812 recently started Phase 2 Clinical trials in patients with advanced endometrial 

cancer and squamous NSCLC, as a first line of treatment in combination with paclitaxel and carboplatin 

(ClinicalTrials.gov: NCT03366480). Ou  la o ato  is i volved i  the ha a te izatio  of ABTL 8 s a titu o al 
mechanism of action, using MiPaca2 (pancreatic adenocarcinoma) and A549 (lung adenocarcinoma) cell lines as 

models. 

Previous studies carried out in our laboratory uncovered that in cells ABTL0812 activates peroxisome proliferator-

activated receptors PPAR/ receptors, inducing autophagy-mediated cancer cell death without activating 

apoptosis. Here, by using gene reporter luciferase assay, qRT-PCR mRNA quantification and immunoblot analysis, 

we show that ABTL0812 activates PPAR-mediated transcription of Tribbles 3 (TRIB3) pseudokinase. Over-

expressed TRIB3 then binds and inhibits Akt, preventing its activation by PDK1 and mTORC2 upstream kinases, 

resulting in inhibition of the oncogenic Akt/mTORC1 axis. However, we found that mTORC1 inhibition is not 

enough to induce robust autophagy in MiaPaca2 and A549 cell lines, as it does ABTL0812. Thus, we investigated 

whether endoplasmic reticulum (ER) stress could also account for ABTL0812-induced TRIB3 overexpression, as it 

has been proposed for other antitumoral drugs such as tetrahydrocannabinol. We found ABTL0812 induces 

endoplasmic reticulum dilatation and over-expression of the endoplasmic reticulum stress markers BiP, ATF4 and 

CHOP (both mRNA and protein levels), indicating that ABTL0812 induces ER stress in these tumor cells. We also 

show preliminary pharmacological data suggesting that ER stress has a role in mediating ABTL0812-induced 

cytotoxicity. Remarkably, we have optimized a protocol for the quantification of TRIB3 and CHOP mRNAs (qRT-

PCR) in blood and purified PBMCs from patients enrolled in Clinical Phase 2. We describe increased levels of CHOP 

and TRIB3 mRNAs in response to ABTL0812 treatment. Furthermore, we have proposed and optimized RT 

quantification of the ER stress genes TRIB3 and CHOP as reliable pharmacodynamic biomarkers for the ongoing 

Phase 2 Clinical trials. 

Given the role of sphingolipids in initiating the ER stress, we undertook a comprehensive mass-spec analysis of 

cellular sphingolipids to show that ABTL0812 induces long-chain dihydroceramides accumulation without affecting 

ceramide levels. In cells, dihydroceramides are converted into ceramides by the desaturase-1 (Des-1) enzyme. 

Enzymatic analysis demonstrated that ABTL0812 treatment results in inhibition of Des-1 activity in vitro and in 

cellular assays, provoking an accumulation of long-chain dihydroceramides, analogously to that induced by Des-1 

specific inhibitor GT11. Interestingly, we show that treatment with the dideuterated short-chain dihydroceramide 

d2c8DhCer (which induces an increase of cellular dihydroceramides) results in endoplasmic reticulum stress, 

autophagy and cytotoxicity in MiaPaca2 and A549 cell lines.  

Preliminary characterization of ABTL0812-induced cell death shows that this compound alters mitochondrial 

function (induces a drastic depletion of cellular ATP) and it activates the canonic mitophagy pathway 

PINK1/parkin/ubiquitin. Furthermore, ABTL0812 induces cytosolic release lysosomal cathepsin B, suggesting a 

lysosomal membrane permeabilization (LMP) that would explain the necrotic cell death observed in tumor cells. 

Finally, this work proposes that ABTL0812 exerts its antitumoral activity acting simultaneously on two axes. On 

one hand, ABTL0812 activates PPAR/ receptors, which induce TRIB3 over-expression and the subsequent Akt 

and mTORC1 inhibition. On the other hand, ABTL0812 inhibits Des-1 enzyme, resulting in accumulation of long-

chain dihydroceramides and the subsequent activation of ER stress. Both axes synergize to activate a robust 

autophagy which ultimately leads to lysosomal membrane permeabilization and necrosis. In agreement with this, 

we show that the inhibition of mTORC1 (Everolimus) synergizes with Des-1 inhibition (GT11) to promote 

autophagy and cytotoxicity. 
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 INTRODUCCIÓ 

3 
 

1. Càncer 

El càncer és una de les primeres causes de morbiditat i mortalitat a nivell mundial. Gairebé una de cada 6 

defu io s al  s  degudes a a uesta alaltia ultifa to ial. L’a   (últimes dades recollides per 

l’OMS) s’at i uï e  a a uesta alaltia .  ilio s de o ts, esse t els à e s a  ajo  o t i u i  el 

pulmonar, l’hepàtic, el colorectal, el gàstric i el de mama (OMS). 

E  l’o ige  de la majoria de tipologies de càncer hi conflueixen diversos factors. A la predisposició genètica 

del pacient, definida per alteracions en oncogens i/o gens supressors de tumors, cal sumar-hi l’a pli e tall 

de fa to s a ie tals ue s  dete i a ts e  l’etiologia de la alaltia. Els múltiples factors de risc i el clar 

envelliment de la po la i  e pli ue  l’alta o iditat del à e , fet ue suposa u  i po ta t i pa te 

e o i  e  els siste es de salut pú li a. Les p e isio s d’u  ei e e t sosti gut e  el o e de asos 

de la malaltia fan essencials l’aplicació de mesures preventives i la potenciació de projectes de recerca. Per 

un costat, cal establir sistemes de detecció precoç de la malaltia i de cribratge dels pacients. Pe  l’alt e, és 

necessari potenciar el coneixement sobre la biologia de la cèl·lula tumoral i la dinàmica del tumor per 

possibilitar el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques. 

 

1.1- Biologia del càncer 

El à e  s u a alaltia hete og ia ue es fo e ta e  l’a u ula i  p og essi a d’alte a io s 

genòmiques que condueixen a la generació de múltiples poblacions cel·lulars. Aquestes cèl·lules es 

caracteritzen pe  l’ad uisi i  d’u a apa itat de p oliferació descontrolada. Els mecanismes adquirits per la 

cèl·lula tumoral que sustenten la seva elevada ràtio proliferativa són: una senyalització pro-proliferativa  

mantinguda, immortalitat replicativa, evasió dels repressors de creixement, resistència a la mort cel·lular, 

i du i  d’a giog esi, a ti a i  d’i asi  i etàstasi, des egula i  del eta olis e el·lula  i e asió del 

sistema immune (Hanahan and Weinberg, 2011). Subjacent a l’ad uisi i  d’a uestes  apa itats hi ha la 

inestabilitat genòmica i la inflamació (Colotta et al., 2009; Negrini et al., 2010) (Figura 1). La inestabilitat 

genòmica aporta la plasticitat genètica necessària per adquirir les capacitats pro-tumorals. La inflamació 

pot pote ia  la ge e a i  d’alte a io s apo ta t fa to s de ei e e t, odifi a t la at iu e t a el·lula  

per facilitar l’a giog esi, i asi  i etàstasi, o ge e a t esp ies ea ti es ue pode  a tua  o  a 

mutàgens.  

El g au d’hete oge eïtat de la alaltia assolei  u  i ell s ua  es considera el microambient tumoral. 

Els tumors no són masses aïllades de cèl·lules altament proliferatives, són teixits dinàmics conformats per 

l·lules tu o als a  pat o s d’alteracions genòmiques diferents i, a la vegada, per cèl·lules normals de 

diferent tipologia, que són reclutades pel tumor i hi estableixen interaccions. Aquest conjunt de cèl·lules 
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asso iades o fo e  l’est o a tu o al i jugue  u  pape  a tiu e  la p o o i  tumorogènica (Joyce and 

Pollard, 2009; Egeblad et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Els segells d’ide titat del cà ce . Grafisme dels 10 mecanismes descrits subjacents a la promoció tumoral. 

Figura extreta de Hanahan i Weinberg. Hallmarks of Cancer: The next generation. Cell 2011. 

 

 

Entre els tipus cel·lulars de l’est o a tu o al a destacar es troben els CAF (Cancer-Associated Fibroblasts), 

les cèl·lules endotelials i cèl·lules del sistema immune. La po la i  el·lula  ajo ità ia a l’est o a tu o al 

són els anomenats CAF. Els CAF s’o igi e  a pa ti  de dife e ts tipus el·lula s adip its, fi o lasts 

residents, cèl·lules endotelials, cèl·lules epitelials, e t e d’alt es  (Sugimoto et al., 2006; Orimo and 

Weinberg, 2007). Els CAF aporten suport estructural al tumor (síntesi de fibronectina, col·làgens i 

glicosaminoglicans) i afavoreixen la invasió i metàstasi a t a s de l’e p essi  de factors de creixement, 

citoquines, quimoquines, i metal·loproteases (MMP-2 i MMP-9) que degraden el col·lagen de tipus IV i la 

laminina de la matriu extracel·lular (Stuelten et al., 2005; Miles and Sikes, 2014).  A més a més, aquest tipus 

cel·lular també allibera factors com VEGF, FGF i IL-6 que, juntament amb la remodelació de la matriu 

e t a el·lula , afa o ei e  l’a giog esi (Shiga et al. 2015). 

L’a giog esi asso iada al tumor és un procés bàsic per a la subsistència del teixit tumoral, que presenta 

una taxa metabòlica elevada (Ahmed and Bicknell, 2009). La secreció de factors com efrines, VEGF o FGF 

per part de les cèl·lules tumorals i CAF activa les cèl·lules endotelials quiescents dels vasos sanguinis 
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circumdants (angiogenic switch) que formen nous vasos sanguinis ue pe ete  l’e t ada d’o ige  i 

nutrients a l’i te io  del tu o  (Carmeliet and Jain, 2000; Pasquale, 2010). 

Per últim, tot i semblar contradictori, algunes cèl·lules del sistema immune juguen un paper proactiu en la 

promoció tumoral (Balkwill and Mantovani 2012; Egeblad et al 2012). En el context tumoral coexisteixen 

diversos tipus de cèl·lules inflamatòries que actuen de forma oposada. Per un costat es produeix la 

infiltració de limfòcits B i T i de cèl·lules NK (Natural Killer) per eli i a  les l·lules tu o als. Pe  l’alt e 

costat, hi ha infiltració de neutròfils, macròfags i progenitors mieloides que actuen per eliminar cèl·lules 

mortes i detritus cel·lular, i que són efectors propis del wound healing. Aquest últim grup de cèl·lules són 

u a i po ta t fo t de fa to s de ei e e t a giog i , epitelial i est o al, ai í o  d’e zi s de 

remodelació de matriu extracel·lular (DeNardo et al., 2008; Qian and Pollard 2012). El balanç entre 

aquestes poblacions de cèl·lules immunitàries intratumorals contraposades defineix en gran mesura la 

progressió del tumor. 

Tots els processos cel·lulars estan finament regulats per un conjunt ampli de vies de senyalització que 

conflueixen en diversos punts conformant una xarxa interconnectada complexa. Aquests circuits de 

senyalització cel·lular regulen nombrosos processos, com proliferació, motilitat, diferenciació i mort 

cel·lular. A la l·lula tu o al, l’a u ula i  de uta io s ge i ues po ta a la ep og a a i  de pa t 

d’a uests i uits. Malg at ue la i te o e i  d’a uestes ies pe et ue el siste a sigui o ust i hi hagi 

últiples pu ts de o t ol, al atei  te ps, l’alte a i  d’u  o po s efe to s o po ta el dese uili i e  la 

regulació de diverses funcions cel·lulars. Pràcticament tots els tumors humans presenten alteracions en un 

o di e sos o po e ts d’a uestes ies de se alitza i  i t a el·lula  (Hanahan and Weinberg, 2011). En 

à e  s’ha des it ue u a de les ies de se alitza i  s f e üe t e t mutada és la via PI3K-Akt-

mTORC1. 

 

1.2- Via PI3K-Akt-mTORC1 i càncer  

La via PI3K-Akt-mTORC1 és una de les vies de senyalització que més freqüentment està desregulada en 

cèl·lules tumorals d’o ige  divers. Aquesta cascada de senyalització controla processos cel·lulars bàsics com 

ara el creixement, la proliferació, la supervivència, el metabolisme, la motilitat o l’a giog esi Gue ti  and 

Sabatini, 2007).  
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1.2.1- PI3K (fosfatidilinositol 3-quinasa) 

La família de les PI3K està formada per un conjunt de proteïnes que comparteixen la capacitat de fosforilar 

el g up hid o il de la posi i  ’ de l’a ell i ositol de les ol ules de fosfatidili ositol, fosfatidilinositol-(4)-

fosfat, i fosfatidilinositol-(4,5)-bifosfat (PI4,5P2) (Foster et al., 2003; Vanhaesebroeck et al., 2012). 

Les espècies de fosfatidilinositols generades coordinen la localització i funció de múltiples efectors proteics. 

Les proteïnes que conformen la família PI3K presenten 8 subunitats catalítiques diferents que tenen la 

capacitat de fosforilar lípids inositol. Aquestes 8 subunitats es classifiquen en 3 classes funcionals en base a: 

estructura proteica del domini, especificitat de substrat lipídic in vitro, i proteïnes reguladores associades 

(Figura 2). Aquestes diferències probablement expliquen la diversitat de funcions executades per la família 

PI3K (Zvelebil et al., 1996; Vanhaesebroeck et al., 1997). Així doncs, les proteïnes PI3K es classifiquen en 3 

subfamílies. 

 

 

Figura 2: Classificació i estructura de les PI3K. Representació esquemàtica dels dominis proteics de les tres 
subfamílies de PI3K: Classe I (IA i IB), Classe II, i Classe III. Figura extreta de Vanhaesebroeck i col·laboradors. The 

emerging mechanisms of isoform-specific PI3K signalling. Nature Reviews 2010. 

 

 

PI3Ks de classe I: totes les PI3K de classe I són capaces de fosforilar in vitro el fosfatidilinositol a 

fosfatidilinositol-(3)-fosfat (PI3P), el fosfatidilinositol-(4)-fosfat a fosfatidilinositol-(3,4)-bisfosfat (PI3,4P2), i 

el PI4,5P2 a fosfatidilinositol-(3,4,5)-trisfosfat (PIP3). El PIP2 és el substrat preferencial in vivo (Katso et al., 
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2001). Les subunitats catalítiques que presenten les proteïnes PI3K de classe I són: p110, p110, p110, i 

p110. Totes elles tenen un pes aproximat de 110 kDa. Els enzims de classe I comparteixen la majoria de 

a a te ísti ues est u tu als i l’espe ifi itat de su st at. En condicions basals les PI3K de classe I es troben 

al citosol però en resposta a estímuls activadors són reclutades a la membrana plasmàtica a través de la 

interacció amb receptors o proteïnes adaptadores. Les proteïnes PI3K de classe I es subdivideixen en dos 

grups en funció del seu e a is e d’a ti a i  i de la se a associació a proteïnes reguladores: classe IA i 

classe IB (Foster et al., 2003).  

La primera de les PI3K identificades va ser una PI3K de classe IA, essent el subgrup més ben caracteritzat 

fins al moment. Les PI3K de classe IA inclouen les subunitats catalítiques p110 (codificada pel gen humà 

PIK3CA), p110(PIK3CB) i p110(PIK3CD) (Vanhaesebroeck et al., 2012). Totes elles formen heterodímers 

per interacció amb proteïnes reguladores adaptadores que exerceixen tres funcions bàsiques sobre les 

subunitats catalítiques: estabilitzar-les, mantenir-les inhibides al citosol en condicions basals i reclutar-les a 

membrana plasmàtica per a la seva activació. Les proteïnes reguladores són: p85 (gen PIK3R1), p85 (gen 

PIK3R2) i p55 (gen PIK3R3). El gen PIK3R1, a més de codificar per p85, també ho fa per les variants p55 i 

p50, a t a s de egio s d’i i i de t a s ip i  alte ati es (Otsu et al., 1991; Skolnik et al., 1991). 

A uestes p oteï es adaptado es de la fa ília p  s’u ei e  als 100 aminoàcids N-terminal dels dominis 

catalítics de classe IA. En resposta a estímuls extracel·lulars les proteïnes p85 són mediadores de l’activació 

de les PI3K IA per part de receptors de factors de creixement (majoritàriament de la subfamília de 

receptors amb activitat tirosina quinasa). Les proteïnes reguladores interaccionen amb els receptors a 

través de dos dominis SH2 (Scr homology 2) ue s’asso ie  a residus tirosina fosforilats en seqüències 

específiques YXXM (essent X qualsevol aminoàcid) dels receptors tirosina quinasa o de proteïnes que hi 

estan associades (Escobedo et al., 1991; Foster et al., 2003). L’asso ia i  de les proteïnes p85 als receptors 

allibera la subunitat catalítica de la inhibició a la qual estava sotmesa i la situa en contacte amb els seus 

substrats lipídics a la membrana plasmàtica. Les proteïnes p85 també contenen regions riques en prolines 

situades a N-terminal de les regions SH2 que permeten la seva interacció amb altres proteïnes, com ara 

GTPases petites (Vanhaesebroeck et al., 2005). Algunes variants de p85 i p85, a més de presentar 

dominis SH2, també presenten dominis SH3 (Scr homology 3) que uneixen regions riques en prolines 

d’alt es p oteï es. p110 i p110 s’ha  asso iat a fu io s e  supe i ia i p olife a i  el·lula , e t e 

que p110 es relaciona amb la senyalització antigènica en cèl·lules immunitàries (Okkenhaug et al., 2002; 

Kok et al., 2009). 

La classe IB està integrada únicament per la subunitat catalítica p110. Aquesta subunitat difereix de la 

resta de la classe I perquè no presenta regio s d’u i  a p oteï es p  al seu e trem N-terminal 

(Vanhaesebroeck et al., 1997). A s a s, les p oteï es adaptado es ue s’hi asso ie , p101 i p87, no 
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comparteixen els dominis descrits per les proteïnes de la família p85. Mentre que les PI3K de classe IA són 

activades preferentment per la senyalització mediada per receptors tirosina quinasa, la proteïna de classe 

IB està associada als sistemes de receptors acoblats a proteïnes G (GPCR, G-protein-coupled-receptor). 

p110 interacciona amb les subunitats G ue s’alli e e  de les proteïnes G heterotrimèriques associades 

als receptors GPCR (Vanhaesebroeck et al., 2010). p110 s’ha ela io at a  la odula i  i fla at ia 

(Wymann et al., 2003) i la regulació de la contracció cardíaca (Crackower et al., 2002). 

Ta t les PI K de lasse IA o  les de IB o te e  a la se a est u tu a u  do i i d’u i  a Ras. Les vies de 

senyalització induïdes per receptors tirosina quinasa o GPCRs poden activar la proteïna Ras, que recluta les 

proteïnes PI3K a la membrana plasmàtica on seran activades (Vanhaesebroeck et al., 2010). Diverses 

evidències indiquen que les isoformes p110(Gupta et al., 2007), p110(Rodriguez-Viciana et al., 2004) i 

p110(Suire et al., 2006) són activades per aquesta via en algunes circumstàncies. En el cas de p110, en 

canvi, hi ha controvèrsia sobre si Ras pot jugar algun paper en la seva activació (Rodriguez-Viciana et al., 

2004; Marqués et al., 2008). 

PI3Ks de classe II: les PI3K de classe II van ser identificades e  ase a estudis d’ho ologia de se ü ia 

amb les PI3K de classe I i III, sense un context funcional (Vanhaesebroeck et al., 2012). Aquest fet explica 

que sigui el grup menys conegut. En mamífers hi ha tres quinases PI3K de classe II: PI3K-C2(gen PIK3C2A), 

PI3K-C2(gen PIK3C2B) i PI3K-C2(gen PIK3C2G). A diferència de les PI3K de classe I, les de classe II estan 

constitutivament associades a estructures membranoses (membrana plasmàtica i membranes 

intracel·lulars) (Prior and Clague, 1999). Fa to s de ei e e t i ui o ui es esti ule  l’a ti itat ui asa 

d’a uest tipus de PI K. Fi s al o e t, pe , el e a is e su ja e t a l’a ti a i  de les PI K de lasse II 

no està ben definit, encara que s’ha des it ue hi intervenen processos de fosforilació de tirosines, 

proteòlisi i reclutament per part de proteïnes adaptadores (Vanhaesebroeck et al., 2010). De fet, es 

desconeixen les funcions que desenvolupen aquest tipus de PI3K i els productes que generen in vivo. In 

vitro han demostrat fosforilar fosfatidilinositol i fosfatidilinositol-(4)-fosfat, però no el PI4,5P2 (Djordjevic 

and Driscoll, 2002). A dife ia de les de lasse I, o s’ha  pogut aïlla  asso iades a su u itats egulado es. 

Ta atei , dispose  d’e t e s C- i N-terminals similars a les PI3K de classe I, fet que fa pensar que deuen 

tenir la mateixa finalitat. L’e t e  N-terminal no presenta dominis estructurals ben definits però sí que 

disposa de motius en hèlix i motius rics en prolines que es creu que estan implicats en interacció proteïna-

proteïna. Les PI K de lasse II ta  dispose  d’u  do i i d’u i  a Ras (Kok et al., 2009; Vanhaesebroeck 

et al., 2010).  

PI3Ks de classe III: aquest subgrup està format únicament per la proteïna Vps34 (vacuolar protein sorting 

34; gen PI3KC3). Aquesta quinasa només pot fosforilar el fosfatidilinositol a fosfatidilinositol-(3)-fosfat. La 

Vps34 està implicada en la fusió endosomal i e  la fo a i  d’autofagoso es, i es localitza de forma 
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majoritària a les membranes intracel·lulars (Herman and Emr, 1990). No està la  si l’activitat de Vps34 és 

activada per estímuls externs, tot i que hi ha evidències que és regulada per nutrients (Nobukini et al., 

2005) i per GPCRs (Slessareva et al., 2006). 

Les proteïnes PI3K de classe I generen de forma predominant PIP3, segon missatger que activa múltiples 

proteïnes. En menor mesura també produeixen el missatger PI3,4P2, que també exerceix una funció 

senyalitzadora. La producció de PIP3 per part de les PI3K es produeix segons desp s de l’esti ula i  a  

factors de creixement. L’a u ula i  de PIP3 ha de ser transitòria per limitar la seva funció senyalitzadora. 

Per aquest motiu, hi ha fosfatidilinositiol 3- i 5-fosfatases que converteixen el PIP3 en fosfatidilinositol-

(4,5)-bisfosfat i fosfatidilinositol-(3,4)-bisfosfat, respectivament (Vanhaesebroeck et al., 2010). 

Una de les fosfatidilinositiol 3-fosfatases més rellevant a garantir la transitorietat de la senyalització per 

PIP3 és PTEN (phosphatase and tensin homologue). PTEN va ser clonada per primera vegada pels laboratoris 

de Parsons i Steck, i caracteritzada com una PIP3 fosfatasa per Dixon (Li et al., 1997; Steck et al., 1997; 

Maehama and Dixon, 1998). PTEN pot actuar tant sobre fosfoinosítids com sobre polipèptids. En la seva 

estructura conté un motiu catalític característic dels centres actius de proteïnes tirosina fosfatases, 

HCXXGXXR, que forma el loop d’u i  P loop). El P loop es troba al fons de la cavitat del centre actiu, 

característica típica de les ti osi a fosfatases pe  ta  de les fosfatases d’especificitat dual. L’a plada i 

profunditat de la cavitat d’u i  de su st at, ai í o  la à ega eta positi a ue p ese ta, s  i po ta ts 

pe  l’a o oda i  dels fosfoinosítids (Stambolic et al., 1998; Song et al., 2012). A l’e t e  C-terminal, PTEN 

presenta una estructura molt similar als dominis C2 que presenten la proteïna quinasa C (PKC), la 

fosfolipasa C1 (PLC1) o la fosfolipasa A2 (PLA2) (Raftopoulou et al., 2004). A més a més, PTEN presenta un 

domini N-te i al d’u i  a PI , P2 (PBD) i una cua C-terminal que conté una seqüència PEST (Prolina, 

Glutàmic, Serina, Treonina) (Lee et al., 1999). 

L’a u ula i  de PI3,4P2 i PIP3 a la cara interna de la membrana plasmàtica promou el reclutament de 

proteïnes que poden interaccionar-hi a través dels seus dominis PH (homologia a la pleckstrina). Dues de 

les proteïnes reclutades són PDK1 (phosphoinositide-dependent protein kinase 1) i Akt, esdeveniment clau 

en la promo i  de l’a ti a i  de l’ei  Akt/mTORC1 (Manning and Toker, 2017). 

 

1.2.2- AKT/PKB 

L’a   Stephe  Staal a ide tifi a  i lo a  l’o og n v-Akt del retrovirus transformant AKT8 (Staal, 

1987). Els treballs successius sobre la proteïna van portar a la clonació i caracterització de l’ho leg 

cel·lular de v-AKT. L’a   Bellacosa i Tsichlis van clonar v-Akt i la van anomenar c-Akt (Bellacosa et al., 

1991), el grup de Brian Hemmings va identificar-la com a proteïna quinasa (Jones et al., 1991), i Coffer i 
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Woodgett van identificar per cribratge una proteïna quinasa en cèl·lula de mamífer que van anomenar com 

a proteïna quinasa B (PKB), per la similitud que presentava amb les proteïnes PKA i PKC (Coffer and 

Woodgett, 1991). 

E istei e   isofo es d’AKT/PKB o se ades als ge o es de a ífe : AKT1 (PKB), AKT2 (PKB) i AKT3 

(PKB). La isoforma AKT1 és la predominant en la majoria de teixits. Les 3 isoformes presenten una elevada 

homologia però cadascuna desenvolupa funcions específiques de teixit i de cèl·lula. Estudis fenotípics en 

ratolins knock-out pe  ada isofo a d’AKT posen de manifest que AKT1 té un paper primordial en la 

supervivència cel·lular i està amplificada en càncer (Cho et al., 2001), AKT2 està implicada en el 

a te i e t de l’ho e stasi de la glu osa i s’ha ela io at a  hipe glu ia i dia etis Ga ofalo et al., 

2003), i AKT3 participa en el desenvolupament cerebral (Tschopp et al., 2005). Tanmateix, estudis amb 

ratolins doble knock-out, i di ue  ue les  isofo es d’AKT p ese te  algu es fu io s edu da ts 

(González and McGraw, 2009). Fins al moment, es desconeixen els mecanismes subjacents a l’a ti a i  

espe ífi a d’isofo a e  fu i  de l’estí ul e t a el·lula  e ut pe  la l·lula (Manning and Toker, 2017). 

Les quinases Akt pertanyen a la família de les quinases AGC (relacionades amb AMP/GMP quinases i la 

PKC). Disposen de dos dominis conservats: un domini N-te i al d’ho ologia a pleckstrina (domini PH) i un 

domini ui asa. L’extensió C-terminal conté un motiu hid of i  egulado  HM . L’ho ologia dels do i is 

quinasa e t e isofo es d’Akt s del % (Kumar and Madison, 2005). 

La plena a ti a i  d’Akt  efe ida o  a Akt a pa ti  d’a a  s’assolei  pe  la fosforilació de dos residus clau: 

la Thr308 del loop d’a ti a i  i la Ser473 situada al motiu hidrofòbic C-terminal. La fosforilació del residu 

T308 del domini quinasa és essencial per a l’a ti a i  d’Akt, ja que indueix un canvi conformacional 

promogut per càrrega que permet la unió del substrat i incrementa la ràtio catalítica d’Akt. La fosforilació al 

residu serina incrementa fins a  egades l’a ti itat d’Akt (Alessi et al, 1996a). Sense la fosforilació de la 

treo i a, el otiu hid of i  d’Akt s s sus epti le a l’a i  de fosfatases. La fosforilació dels 2 residus 

permet que l’e zi  sigui completament actiu i estable (Alessi et al, 1996b; Carnero, 2010) 

L’activació per fosforilaci  d’Akt és dependent de l’a ti itat de les PI K de lasse I. Do es i Alessi van 

demostrar que Akt podia interaccionar amb els PIP3 generats per les PI3K a la membrana plasmàtica, a 

través del seu domini PH (James et al., 1996). Akt també pot unir-se al PI3,4P2, associació que ha demostrat 

i dui  l’a ti a i  pa ial d’Akt in vitro (Klippel et al., 1997; Franke et al., 1997). L’activació de les PI3K en 

esposta a estí uls e t a el·lula s o po ta l’acumulació de PIP3 i el e luta e t d’Akt que interacciona 

amb el PIP3 a través del seu domini PH, i de la quinasa PDK1 que també disposa d’u  domini PH. PDK1 va 

ser identificada per la seva capacitat de fosfo ila  el esidu T  d’Akt (Alessi et al., 1997; Stokoe et al. 

1997). La t a slo a i  d’Akt i PDK1 a la membrana plasmàtica possibilita la fosforilació d’Akt per part de 

PDK1. En condi io s asals el do i i PH d’Akt exerceix una funció inhibidora sobre el domini quinasa. Quan 
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el domini PH interacciona amb PIP3, s’i duei  u  a i o fo a io al ue exposa el do i i ui asa d’Akt i 

permet que el residu T308 sigui fosforilat per PDK1 (Lizcano and Alessu, 2002; Calleja et al., 2007; Bayascas, 

2008). 

La à i a a ti a i  d’Akt requereix la fosforilació del residu S473 del motiu hidrofòbic. Aquesta reacció és 

catalitzada pel complex mTORC2 (mTOR complex 2). mTORC2 està format per la proteïna serina/treonina 

quinasa mTOR associada a les proteïnes DEPTOR, mLST8, Rictor, mSin1 i Protor1/2 (Sarbassov et al., 2004; 

Saxton and Sabatini, 2017). Els e a is es ue egule  l’activitat de mTORC2 encara han de ser descrits, si 

 s’ha des it que l’a tivitat de mTORC2 també dep  de l’a i  de les PI3K, donat que el domini PH del 

component SIN1 del complex pot interaccionar amb PIP3 (Liu et al., 2015). Aquesta unió induiria per un 

costat u  a i o fo a io al ue e e ti ia l’autoi hi i i  de l’a ti itat quinasa de mTOR i, pe  l’alt e, 

permetria la co-lo alitza i  d’Akt i mTORC2 a la membrana plasmàtica (Ebner et al., 2017a). Altres autors, 

pe , i di ue  ue l’a ti itat PI K o és indispensable per a l’a ti a i  d’Akt pe  mTORC2. En el seu model, 

Akt es re-localitzaria en endomembranes cel·lulars específiques que acumulen PIP3, i seria en aquestes 

regions on mTORC2 la fosforilaria (Jethwa et al., 2015). mTORC2 també fosforila de forma constitutiva el 

residu T450 , anomenat motiu turn. Aquesta fosforilació es produeix co-traduccionalment i és necessària 

per al o e te plega e t del polip ptid ai e t d’Akt (Ikenoue et al., 2008). 

Un cop activada, Akt s’alli e a de la membrana plasmàtica i transloca al citosol, on fosforila nombrosos 

substrats, degut al fet que un cop activada Akt no depèn de la unió de PIP3 per mantenir la seva 

conformació activa (Kunkel et al., 2005). Tanmateix, estudis recents defensen que la interacció amb els PIP3 

odula al·lost i a e t l’a ti itat d’Akt i que la dissociació seria un esdeveniment limitant que conduiria a 

la desfosfo ila i  i i a ti a i  d’Akt. A uesta hip tesi li ita ia l’a ti itat d’Akt a localitzacions 

endomembranoses concretes i atorgaria un rol diferencial als pools de PI3,4P2 i PIP3 generats en diferents 

regions de la cèl·lula (Braccini et al., 2005; Ebner et al., 2017b). Malgrat tot, aquesta hipòtesi encara està 

pendent de ser contrastada. 

Akt fosforila una gran varietat de proteïnes, com ara quinases, factors de transcripció, enzims metabòlics, 

E3 ubiquitina lligases i egulado s de i le el·lula , e t e d’alt es (Manning and Toker, 2017). El conjunt 

d’estudis ealitzats so e la se alitza i  ediada pe  Akt suggereixen que aquesta quinasa controla una 

xarxa de senyalització integrada per diverses vies que treballen en paral·lel. Akt regula proteïnes node que, 

a la vegada, controlen múltiples efectors proteics. Aquesta fosforilació és inhibitòria de la funció de la 

proteïna diana en la majoria dels casos. Akt fosforila residus serina i treonina en el motiu consens de 

reconeixement RXRXX-S/T-ɸ (on X és qualsevol aminoàcid i ɸ indica preferència per residus hidrofòbics 

grans) (Alessi et al, 1996a). Aquest motiu consens es troba en centenars de proteïnes, i per si sol no defineix 

u a p oteï a o  a su st at d’Akt. L’a essi ilitat al otiu de econeixement dels substrats, interaccions 
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secundàries amb Akt o la compartimentació cel·lular són factors a tenir en compte (Manning and Cantley, 

2007).  

Les tres dia es d’Akt més ben establertes i que representen tres nexes bàsics de regulació de la xarxa de 

se alitza i  d’Akt són la serina/treonina quinasa GSK3 (glucogen sintasa quinasa 3), els factors de 

transcripció FoxO (forkhead box O) i el complex TSC2 (tuberous sclerosis complex 2) (Figura 3). GSK3 va ser 

el p i e  su st at d’Akt reportat, i presenta dues isoformes: GSK3 i GSK3(Cross et al., 1995). GSK3 té un 

ampli ventall de substrats que majoritàriament inactiva per fosforilació, i que estan implicats en la 

promoció de supervivència, proliferació i metabolisme cel·lular. Akt inhibeix GSK3 mitjançant la fosforilació 

de la Ser21 (GSK3) o la Ser9 (GSK3), i en conseqüència activa les funcions que aquesta bloquejava 

(Kaidanovich-Beilin and Woodgett, 2011). Els factors de transcripció FoxO (1, 3, 4 i 6) controlen diversos 

gens implicats en la regulació per insulina i en la senyalització per IGF1. Akt fosforila els factors FoxO als 

residus Thr32, Ser253 i Ser315, indueix la seva translocació a fora del nucli i inactiva els programes 

transcripcionals que controlen (Brunet et al., 1999). D’a uesta a e a la senyalització per Akt suprimeix 

l’e p essi  de dia es de Fo O i pli ades e  la i du i  d’apoptosi, a est del i le el·lula , ata olis e i 

inhibició del creixement cel·lular (van der Vos and Coffer, 2011). 

El complex TSC2 és un component regulador esse ial de l’ei  Akt/mTORC1. TSC  s’asso ia a les p oteï es 

TSC1 i TBC1D7 per formar el complex TSC. A t a s d’u  do i i C-terminal TSC2 actua com a GAP específic 

de la GTPasa Rheb (una Ras-related GTPase) i promou la conversió del Rheb-GTP a Rheb-GDP (Stocker et 

al., 2003; Saucedo et al., 2003). En la forma Rheb-GTP, Rheb actua com a activador bàsic de mTORC1. 

D’a uesta a e a, l’a ti itat del o ple  TSC a t  i hi it el o ple  TORC . Akt fosforila TSC2 als 

residus Ser939, Ser 1086, Ser1088, Thr1422 i Thr1462 i desestabilitza el complex TSC, que perd la funció 

Rehb-GAP i pe et l’a ti a i  de mTORC1 (Manning et al., 2002a; Inoki et al., 2002). En condicions de 

deprivació de nutrients, el complex TSC pot ser regulat per la proteïna quinasa AMPK que actua com a 

se so  de l’estat energètic intracel·lular. La reducció de la ràtio ATP/AMP a la cèl·lula eucariota activa 

AMPK, que estabilitza TSC2 mitjançant la fosforilació dels residus Ser1345 i Thr1227 i afavoreix la formació 

del complex TSC que inhibirà mTORC1 (Inoki et al., 2003; Corradetti et al., 2004). Quan les condicions 

nutricionals són favorables, Akt fosforila AMPK al residu Ser487, bloqueja la seva activació per part de LKB1 

i evita així que estabilitzi el complex TSC (Hawley et al., 2014). 

Akt també regula el complex mTORC1 a través de la fosforilació de la proteïna PRAS40 (Prolin-rich Akt 

substrate of 40 kDa). PRAS40 és un component no essencial del complex mTORC1, del qual es desconeix la 

funció que desenvolupa. PRAS40 exerceix un efecte inhibitori sobre mTORC1. Akt fosforila el residu Thr246 

de PRAS40, i atenua la inhibició de PRAS40 sobre mTORC1 (Wang et al., 2007; Kovacina et al., 2003). 

Malg at tot, e a a o està la  si el pape  ue dese olupa PRAS  e  la egula i  de l’a ti itat de 
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mTORC1 és determinant. Alguns autors han descrit que la pèrdua de PRAS40 comporta una activació de 

mTORC1 independent de la senyalització per factors de creixement (Vander Haar et al., 2007). Altres 

autors, en canvi, mostren que la pèrdua del complex TSC comporta l’activació de mTORC1 de forma Akt-

independent, malgrat que PRAS40 segueixi en estat desfosforilat (Sancak et al., 2007). Altrament, 

experiments en què s’ha  utat els esidus de TSC2 fosforilats per Akt a alanina mostren que la insulina no 

p o ou l’a ti a i  de TORC , alg at ue s’i duei  la fosfo ila i  de PRAS . E  o ju t, les e id ies 

indiquen que el sistema TSC-Rhe  s el p edo i a t e  la egula i  de l’a ti itat de TORC  (Menon et al., 

2014). 

A través de la regulació del sistema TSC-Rheb-mTORC1, Akt integra els senyals generats per factors de 

creixement per induir canvis metabòlics orientats a la promoció del creixement cel·lular. mTORC1 promou 

p o essos a a li s sí tesi de p oteï es, lípids i u le tids  i ’i hi ei  de ata li s, o  l’autofàgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Xarxa de senyalització d’Akt. L’a ti a i  d’Akt pe  fosfo ila i  dels seus esidus Se  TORC  i Th  
(PDK1) resulta en la inhibició dels factors de transcripció FoxO, inhibició de GSK3, i activació del complex mTORC1. 

Co  a o se ü ia, s’a ti e  fu io s el·lula s o ie tades a supe i ia, ei e e t, i p olife a i  el·lula . Figura 

extreta de Manning i Toker. AKT/PKB Signaling: Navigating the Network. Cell 2017. 
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1.2.3- El complex mTORC1 

L’a   es a a a te itza  el e a is e d’a i  de la apa i i a, o post atu al ue ha ia de ost at 

tenir propietats antifúngiques, immunosupressores, i antitumorals. Els estudis bioquímics van identificar la 

proteïna quinasa mTOR (mammalian target of rapamycin) com a diana directa de la rapamicina (Brown et 

al., 1994; Sabatini et al., 1994). Estudis successius sobre la proteïna han establert que mTOR és efectora 

d’u a o ple a a a de se alitza i  el·lula  ue oo di a el ei e e t i ue s fo a e tal pe  a la 

fisiologia de la cèl·lula. 

mTOR és una serina/treonina quinasa que pertany a la família de les PIKK (PI3K-related kinase). Les PIKK 

mostren homologia estructural amb les subunitats catalítiques de les PI3Ks, fet que ha portat que alguns 

autors s’hi efe ei i  o  a PI3Ks de classe IV (Marone et al., 2009). mTOR és la subunitat catalítica de dos 

complexos proteics diferents: mTORC1 (mTOR complex 1) i mTORC2 (mTOR complex 2). 

mTORC1 està format per tres components centrals: mTOR, Raptor (regulatory-associated protein of mTOR) 

i mLST8 (mammalian lethal with Sec13 protein 8). A més a més, el complex també conté dues subunitats 

inhibidores: PRAS40 i DEPTOR (DEP domain containing mTOR interactin protein) (Saxton and Sabatini, 

2017). Raptor és una proteïna reguladora associada a mTOR que facilita el reclutament de substrats 

interaccionant amb motius TOS (TOR signaling) que presenten diversos substrats canònics de mTORC1 

(Nojima et al., 2003). Per altra banda, mLST8 s’asso ia a  el do i i atalíti  de TORC  i esta ilitza el 

loop d’a ti a i  Yang et al., 2013). Curiosament, el complex mTORC2 també conté mTOR i mLST8, però 

enlloc de Raptor conté Rictor (rapamycin insensitive companion of mTOR) (Sarbassov et al., 2004). Rictor 

desenvolupa funcions anàlogues a les de Raptor. mTORC2 també conté DEPTOR i les subunitats reguladores 

mSin1 i Protor1/2 (Pearce et al., 2007; Peterson et al., 2009). 

mTORC1 t  u  pape  e t al e  la oo di a i  de l’a a olis e i el catabolisme. Factors que afavoreixen el 

creixement i la proliferació cel·lular activen mTORC1, que promou la síntesi de proteïnes, lípids i nucleòtids, 

i inhibeix vies catabòliques com l’autofàgia (Saxton and Sabatini, 2017). Per regular la síntesi proteica, 

mTORC1 fosforila dos efectors clau: la quinasa S6K (p70S6) i la proteïna 4E-BP (eIF4E binding protein). 

mTORC1 fosforila directament el residu Thr389 del motiu hidrofòbic de S6K, que recluta i possibilita la 

subseqüent fosforilació per PDK1 del residu Thr229 en el T-loop del domini quinasa de S6K (Biondi et al., 

2001; Collins et al., 2003). S6K fosforila i activa diversos substrats implicats en la iniciació de traducció de 

mRNA, tals com eEF2 i eiF4B (Holz et al., 2005). Per altra banda, 4E-BP actua inhibint la traducció unint i 

segrestant el factor eIF4E i evitant la seva asso ia i  al o ple  eIF F o ple  d’u i  a la egi  ap- ’ . 

mTORC1 fosforila 4E-BP als residus Thr37 i Thr46, i ’i duei  la disso ia i  d’eIF4E, permetent la formació 

del complex eIF4F i la traducció (Gingras et al., 1999a; Gingras et al., 1999b). mTORC1 promou la síntesi de 

lípids de novo per possibilitar la generació de noves membranes o per expandir les existents, via activació 
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de SREBP (sterol responsive element binding protein) (Porstmann et al., 2008; Peterson et al., 2011). Per 

activar la síntesi de u le tids, TORC  i e e ta l’e p essi  de la metilentetrahidrofolat 

deshidrogenasa, un component clau del cicle mitocondrial del tetrahidrofolat, implicat en la síntesi de 

purines. A més a més, S6K fosforila i activa la carbamoïl-fosfat sintetasa, proteïna bàsica de la via de síntesi 

de novo de pirimidines (Robitaille et al., 2013; Ben-Sahra et al., 2016). 

Pe  últi , TORC  s u  egulado  àste  de l’autofàgia. Quan el complex mTORC1 és actiu inhibeix 

aquesta via catabòlica. En condicions de disponibilitat de nutrients, mTORC1 fosforila la proteïna quinasa 

ULK (Unc-51 like autophagy activating kinase), proteïna crítica per al procés de formació de 

l’autofagoso a. La fosfo ila i  pe  pa t de TORC  i pedei  l’asso ia i  d’ULK al complex proteic que 

coordina la generació de la vesícula autofagosomal (Saxton and Sabatini, 2017). La egula i  d’autofàgia pe  

TORC  s’e pli a e  detall a la se i  d’Autofàgia d’a uesta I t odu i . 

El mateix mTORC1 egula l’a ti itat de TORC . TORC  pa ti ipa d’u  siste a de feedback negatiu que 

prevé la senyalització activada per insulina/PI3K (Janku et al., 2018). mTORC1 fosforila i activa la proteïna 

G , u  egulado  egatiu de la se alitza i  del e epto  d’insulina/IGF-1, situat upstream d’Akt i 

mTORC2. La proteï a S K ta  sup i ei  l’a ti a i  de TORC  ia fosfo ila i  del e epto  IRS  insulin 

receptor substrate 1), que en promou la degradació (Harrington et al., 2004; Hsu et al., 2011). Aquest loop 

de feedback negatiu entre mTORC1 i PI3K i mTORC2 té implica io s elle a ts a l’ho a de modular 

farmacològicament mTOR en càncer. 

 

1.2.4- Alteracions a la via PI3K-Akt-mTORC1 en càncer 

S’ha  des it alteracions en proteïnes de la via PI3K-Akt-mTORC1 amb alta freqüència en nombrosos tipus 

de càncers humans. La via pot ser activada per sobreexpressió de reguladors apicals de la via o per pèrdua 

de funció dels seus reguladors negatius. La sobreactivació de la via PI3K-Akt-mTORC1 té com a 

conseqüència la des-regulació del creixement i proliferació cel·lulars, promoció de la supervivència i 

resistència a la mort (Costa et al., 2018). 

La sobre-expressió de receptors tirosina quinasa de e a a o  l’EGFR, FGFR o HER2, en determinats 

tipus de à e  o po ta l’aug e t d’a ti itat de la ia PI K-Akt-mTORC1 (Jaiswal et al., 2009). En altres 

casos, s’ha  descrit mutacions que afecten les proteïnes PI3K de classe I (Zhao and Vogt, 2008). Diversos 

estudis han reportat amplificacions gèniques de PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD i PIK3CG en càncer 

(Vanhaesebroeck et al., 2010). Les mutacions somàtiques, en canvi, o s s’ha  des it al ge  PIK CA, 

codificant per la subunitat catalítica p110 (Samuels et al., 2004). Diverses d’a uestes uta io s indueixen 

un guany de funció a p110 a través de e a is es o  a a l’alte a i  de la posi i  i otilitat del loop 
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d’a ti a i , o l’i e e t de la à ega eta positi a de la p oteï a, que en promou un major reclutament a 

membranes cel·lulars (Kok et al., 2009; Zhao and Vogt, 2008). E  algu s tipus de à e  ta  s’ha  

identificat mutacions somàtiques al gen PIK3R1, codificant per la subunitat reguladora p85. La majoria de 

mutacions a p85 s’han trobat als dominis SH2 o entre dominis SH2. Les evidències obtingudes indiquen 

que les mutacions indueixen pèrdua de la capacitat inhibidora de p85 sobre la subunitat catalítica i 

comporten la seva activació constitutiva (Jaiswal et al., 2009; Martin-Berenjeno and Vanhaesebroeck, 

2009). 

PTEN juga un paper supressor de tumors actuant al citoplasma com a fosfatasa reguladora de la 

senyalització activada per les PI3K, i al nucli, promovent estabilitat cromosòmica i reparació del DNA per 

mecanismes independents de la seva activitat fosfatasa (Dillon and Miller, 2014). En un ampli espectre de 

à e s hu a s s’ha  des it mutacions, delecions o metilacions silenciadores al promotor, que provoquen 

la pèrdua de l’a ti itat de PTEN (Vivanco et al., 2002). E  la ajo ia de asos, la p dua de l’a ti itat 

fosfatasa de PTEN és la que està lligada a la promoció tumoral (Chow and Baker, 2006).  

Malgrat que en la majoria de casos la sobrea ti a i  d’Akt és conseqüència de mutacions a les proteïnes 

activadores, ta  se ’ha  ide tifi at amplificacions gèniques i mutacions activadores específiques. La 

primera mutació so àti a a ti ado a al ge  d’Akt identificada a se  la uta i  E K al do i i PH d’Akt en 

pacients de càncer de mama (Hyman et al., 2017). El a i del esidu glutà i  pe  lisi a a la a itat d’u i  

de fosfoinosítid del domini PH provoca un canvi de càrrega que permet la lo alitza i  o stituti a d’Akt a la 

membrana, resultant en una activitat quinasa constitutiva (Altomare and Testa, 2005). Aquesta mutació, 

però, és infreqüent i necessita la coe ist ia de uta io s e  d’alt es p oteï es egulado es de la ia 

(Carpten et al., 2007). S’ha  descrit mutacions de pèrdua de funció a les proteïnes su st at d’Akt TSC1 i 

TSC2 que impedeixen la formació del complex estable TSC (Kwiatkowski et al., 2016). Ai í atei , s’ha  

reportat mutacions activadores a la quinasa mTOR (Hardt et al., 2011) i e  d’alt es o po e ts, així com 

l’ampliació de Rictor (complex mTORC2) en pacients amb adenocarcinoma de pulmó (Cheng et al., 2015). 

La via PI3K-Akt-mTORC1 està interconnectada amb altres vies de senyalització centrals a la cèl·lula, com la 

d’AMPK i la via de RAS-ERK. AMPK i Akt activen programes de senyalització antagònics i actuen com a 

senso s de les o di io s ut i io als i e e g ti ues de la l·lula. L’a ti a i  d’u a d’elles o po ta la 

i hi i i  de l’alt a (Hawley et al., 2014; Horman et al., 2006). El cas de RAS-ERK i Akt, en canvi, contempla 

dues vies amb un clar propòsit pro-prolife atiu, ue t e alle  e  pa al·lel i pode  o flui  e  l’a ti a i  de 

mTORC1. Al mateix temps, però, les vies d’Akt i RAS-ERK s’auto egule  a t a s de ircuits de feedback 

egatiu e t e efe to s d’a dues ies. La inhibició d’aquests punts de regulació possibilita la sobre-

activació de les vies (Mendoza et al., 2011; Lu et al., 2011). El o ei e e t p e ís d’a uestes alte a io s i el 

fet d’esta  esteses en múltiples tipologies tumorals ha po tat al disse  d’u  e te s llistat de te àpies 
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dirigides a compone ts lau de la ia. El dese olupa e t lí i  de olts d’a uests fà a s, pe , no ha 

assolit les etapes més avançades de la fase clínica, i aquells que han arribat a la Fase Clínica 3 han obtingut  

resultats discrets d’eficàcia, i molt pocs han sigut apro ats pe  a l’ús lí i . Els loops negatius de regulació 

dins de la via PI3K-Akt-mTORC1, així com les múltiples interconnexions reguladores que estableix amb 

altres vies de senyalització, expliquen aquests resultats poc exitosos (Caixa 1).  

1.3- Alternatives terapèutiques a les teràpies dirigides al càncer 

La recerca duta a terme les últimes dècades ha permès desxifrar múltiples mecanismes implicats en la 

patogènesi del càncer. La descripció de les alteracions concretes en les vies de senyalització implicades en 

la proliferació i supervivència de la cèl·lula tumoral, com ara la via PI3K-Akt-mTORC1, ha portat al disseny 

de teràpies dirigides a dianes moleculars específiques. Aquesta estratègia dirigida té la virtut de presentar  

menys efectes inespecífics i, per tant, una menor toxicitat per als teixits sans, en comparació amb la 

quimioteràpia. Malgrat això, les teràpies dirigides presenten efectes terapèutics transitoris i són seguits per 

u  elapse de la alaltia degut a l’apa i i  de dife e ts tipus de esistència a aquestes teràpies (Janku et al., 

. L’e o e o ple itat del tu o  fa ilita l’adapta i  a a uest tipus de te àpia. La i te o e i  e t e 

vies de senyalització permet activar sistemes de compensació que corregeixin parcialment el bloqueig 

d’algun efector (Carracedo et al., 2008; Hsu et al., 2011). Com a conseqüència, algunes cèl·lules tumorals 

poden sobreviure i adaptar-se a la pressió selectiva imposada pel fàrmac. Ja sigui per mecanismes de 

mutació genètica, reprogramació epigenètica o remodelació estromal, les cèl·lules tumorals acaben 

e upe a t la fu io alitat i hi ida o es fa  s depe de ts d’u  alt e p og a a el·lula , pe ete t de 

nou el creixement tumoral (Bergers and Hanahan, 2008; Hanahan and Weinberg, 2011). La gran majoria de 

mecanismes de resistència coneguts impliquen mutacions secundàries a la diana original que dificulten la 

interacció fàrmac-diana. En altres casos, com en el de les teràpies anti-a giog i ues, s’ha  des it 

diversos mecanismes de resposta tumoral al tractame t. El lo ueig dels e epto s de VEGF a  l’a ti s 

monoclonal DC101, que inicialment exerceix un efecte de reducció en la vascularització tumoral, té com a 

esposta pe  pa t de les l·lules a e oses l’e p essi  d’alts i ells dels fa to s p o-angiogènics FGF 1 i 2, 

angiopoietina 1 i efrines A1 i A2, lligands dels receptors de FGF que activaran angiogènesi (Azam et al., 

. Alte ati a e t, s’ha  o se at tu o s ue o  a esposta a la i hi i i  de l’a giog esi 

esdevenen altament agressius sobreactivant programes cel·lulars que potencien invasió i metàstasi (Ebos et 

al 2009). 

A uesta Tesi Do to al està e fo ada ap al dese olupa e t p e lí i  i lí i  d’un fàrmac amb activitat 

a titu o al, l’ABTL0812, un compost lipídic que representa el primer de la seva classe (first-in-class) i que 

i hi ei  l’ei  Akt/ TORC  al·lost i a e t a l’i dui  la so eexpressió de la pseudoquinasa TRIB3 

i hi ido a d’Akt . 
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Caixa 1 – Inhibidors de la via PI3K-Akt-mTORC1 

Les múltiples mutacions que afecten la via PI3K-Akt-mTORC1 en el context tumoral constitueixen un ampli 
e tall d’opo tu itats te ap uti ues asades a corregir aquestes alteracions. Després del descobriment de 

l’a ti itat a titumoral dels rapàlegs, que inhibeixen al·lostèricament mTOR, es va iniciar el disseny racional 
d’u a sego a generaci  d’age ts di igits a PI K, Akt i al domini catalític de mTOR (Rodon et al., 2013). Els 
esultats po  e itosos o ti guts fi s al o e t s’e pli ue  p i ipal e t pe  la redundància de 

senyalització de la mateixa via PI3K-Akt-mTORC1, així com de vies paral·leles activades a la cèl·lula tumoral 
(Carver et al., 2011). La cascada de senyalització també activada per factors de creixement KRAS-RAF-MEK-
ERK ia de se alitza i  ta  usual e t utada e  à e  edu da e  l’a ti a ió de mTORC1 fosforilant 
i dissociant el complex TSC. Així mateix, KRAS indueix directament l’a ti a i  de PI3K (Mendoza et al., 2011; 
Carracedo et al., 2008). Considerant aquesta redundància en la senyalització, les estratègies terapèutiques 
s’ha  o ie tat a a tua  e  s d’u a dia a a la egada, i a i e e ta  l’espe ifi itat de dia a pe  assoli  
inhibicions més robustes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Inhibidors de la via PI3K-Akt-mTORC1. Diagrama que exposa exemples de molècules dirigides a diferents 
proteïnes de la via PI3K-Akt-mTORC1 i que es troben en diferents fases de desenvolupament clínic. Figura extreta de 

Rodon i col·laboradors. Development of PI3K inhibitors: lessons learned from early clinical trials. Nature Reviews 2013. 

 

E  l’a tualitat, els assajos línics per testar inhibidors pan-PI3K, inhibidors PI3K-mTOR i inhibidors mTORC1-
mTORC2 ep ese te  el % del total d’assajos ealitzats a  i hi ido s de la ia PI K-Akt-mTORC1. En 
contraposició, els únics inhibidors de diana única que competeixen amb els inhibidors multi-diana són els 
i hi ido s d’Akt % dels assajos lí i s , seguits de llu  pe  i hi ido s PI K espe ífi s d’isofo a % 
dels assajos clínics) (Janku et al., 2018).  

Pocs fàrmacs dirigits a la via PI3K-Akt-mTORC1 s’ha  ap o at fi s al oment. Els inhibidors de mTORC1 
Everolimus i Temsirolimus han sigut aprovats per al tractament de càncers avançats de ronyó i de mama, 
tu o s eu oe do i s e  dife e iats, i ast o ito es. L’i hi ido  pa -PI K Copa lisi  s’ha ap o at pe  al 
tractament de relapses de limfoma fol·licular (Dreyling et al., 2017). Pe  últi , l’i hi ido  de PIK  Idelalisib 
s’ha ap o at pe  al tractament de leucèmica limfocítica crònica i limfoma fol·licular (Janku et al., 2018). 
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1.3.1- Anàlegs de lípids amb activitat antitumoral 

L’última dècada ha aparegut una nova classe de compostos englobats sota el nom de Fàrmacs Anàlegs de 

Lípids. Aquests fàrmacs consisteixen en molècules petites de síntesi química derivades de lípids naturals 

que tenen com a característiques principals un baix perfil toxicològic en models animals i una alta 

citotoxicitat en un ampli espectre de línies tumorals. Les dosis de t a ta e t d’a uestes ol ules s  

elevades en comparació amb les utilitzades en teràpies-dirigides, però aquest fet no significa un problema 

degut al seu baix perfil tòxic (Murray et al., 2015). En els últims anys la e e a e  a uest a p s’ha 

o ie tat a dete i a  ui  s el e a is e d’a i  su ja e t a l’a i  a titu o al d’a uests anàlegs 

lipídics. 

Les estratègies antitumorals basades en anàlegs de lípids són diverses. Un dels camps més extensos és el 

dels alquil-lisofosfolípids sintètics (ALPs), que indueixen la mort de les cèl·lules tumorals per apoptosi. La 

ajo ia d’estudis ha  estat ealitzats e  l’Edelfosi a, el p i e  ALP si tetitzat. La seva entrada a la cèl·lula 

és dependent dels lipid rafts i exerceixen un ampli ventall de funcions, tals com interferir en la funció 

d’a uests lipid rafts de membrana, bloquejar la senyalització PI3K-Akt, arrestar el cicle cel·lular, inhibir la 

sí tesi de fosfatidil oli a, ge e a  esp ies ea ti es d’o ige  (ROS) o activar estrès reticular (Gajate et al, 

2011). Els nombrosos efectes sobre la cèl·lula tumoral derivats del tractament amb ALPs complica la 

a a te itza i  del seu e a is e d’a i , ja ue podria estar fonamentat en l’alte a i  de di e ses ies de 

senyalització. Fi s a l’a tualitat, el mecanisme d’a i  dels ALP seguei  se se esta  defi it. Hi ha evidències 

ue lligue  l’efe te i hi ito i so e ERK i PI K-Akt a  la i te fe ia pe  pa t dels ALP a  l’asso ia i  de 

Raf-1 a membrana. Altres investigadors han relacio at l’a est del i le el·lular a la fase G2/M amb una 

sobreexpressió de p21 (Elrod et al., 2007; Kumar et al., 2009). La i du i  d’est s eti ula  pe  pa t dels 

ALP es eu ue està ela io ada a  l’alte a i  del eta olis e de la fosfatidil oli a van der Sanden et 

al.,2003; Nieto-Miguel et al., 2007). 

Malgrat que aquest tipus de molècules van demostrar una bona tolerabilitat en models animals a les fases 

de desenvolupament pre lí i , el seu ús a la lí i a ha estat est i git pe  la des ip i  d’efectes hemolítics i 

toxicitat gastrointestinal (Berdel et al., 1987). E  el as de l’ALP Mitelfosi a, s’ha testat pe  apli a i  t pi a 

en pacients amb metàstasis cutànies de càncer de mama (Smorenburg et al., 2000) o amb limfomes cutanis 

(Dumontet et al., 2006), i s’ha  o ti gut un 18% de remissions completes, un 25% de remissions parcials i 

u  % d’esta ilitza io s de la alaltia. Un altre ALP, la Perifosina, és u  i hi ido  al·lost i  d’Akt dirigit al 

seu domini PH. La Perifosina no ha obtingut bons resultats com a tractament únic, però sí en combinació 

amb altres fàrmacs. Les dades preclíniques obtingudes al combinar la Perifosina (administració oral) amb 

l’i hi ido  de mTOR Temsirolimus (via intravenosa) van demostrar sinergisme i això a oti a  l’e t ada al 

desenvolupament clínic en pacients amb glioma recurrent (Murray et al., 2015). Experiments in vivo amb 

models de NSCLC (non-small cell lung cancer; càncer de pulmó de cèl·lules no petites) (Vink et al., 2006), 
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glioma (Becher et al., 2010) o càncer de pròstata (Gao et al., 2011), han identificat una combinació 

p o etedo a d’ALPs a  la adia i . El dese olupa e t lí i  d’a uest tipus de ol ules s’ha o ie tat 

definitivament a establir combinacions dels ALP ben tolerats amb teràpies estàndard per potenciar-ne 

l’efe te.  

Els a àlegs d’à ids g assos monoinsaturats i poliinsaturats també presenten potencial com a agents 

antitumorals. Co  e  el as dels ALP, la des ip i  del e a is e d’a i  d’a uest tipus de ol ules s 

incompleta. L’à id -hidroxiolei  OHOA  s u  à id g as si t ti  de i at de l’à id olei  9, 18 carbonis). 

L’efe te itot i  e  di e ses lí ies tu o als, i la se a alta tole a ilitat e  odels a i als, va promoure el 

seu desenvolupament clínic en pacients amb glioma, sota el nom de Minerval (Barceló et al., 2004). La 

hid o ila i  de l’à id g as dificulta la seva utilització per part de la cèl·lula i incrementa el seu te ps d’a i  

a l’i te io  el·lula . Els efectes antitu o als d’a uest o post esta  ela io ats a  la i du i  de a is 

en la composició lipídica de la membrana cel·lular, fet que modula vies de senyalització intracel·lular com 

Ras-MEK-ERK i la via de les PKC (Barceló et al., 2004; Barceló et al., 2005). En aquest cas, el Minerval 

induiria canvis en la composició lipídica dels microdominis de membrana lipid rafts, promovent el 

reclutament de la proteïna PKC (protein kinase C) ue s’a ti aria i inhibiria el factor de transcripció E2F1 

(Barceló et al., 2004; Martínez et al., 2005). E2F1 controla, entre d’alt es, l’e p essi  de últiples ge s 

necessaris per a la progressió del cicle cel·lular i l’e p essi  de la DHFR (dihidrofolat reductasa), enzim 

essencial per a la síntesi de novo de purines. Com a conseqüència es produeix una aturada del cicle cel·lular 

i s’i duei  apoptosi (Lladó et al., 2009a; Lladó et al., 2009b). L’alte a i  en la composició lipídica dels lipid 

rafts també promou el desacoblament de Ras de la membrana, fet que inhibeix la via del la MAPK i redueix 

l’a ti itat PI K-Akt (Terés et al., 2012).   

El ventall de molècules sintètiques derivades de lípids amb activitat antitumoral és ampli i són una 

ap o i a i  dife e t al t a ta e t d’a uesta alaltia. Tanmateix, la illo a e  l’esta ilitat d’a uests 

compostos i el coneixement exhaustiu dels mecanismes de regulació de la seva acció antitumoral són punts 

clau perquè esdevinguin una alternativa terapèutica de futur. 

 

2- Pseudoquinases 

L’a   el grup de Susan Taylor va des iu e pe  p i e a egada l’est u tu a d’u a ui asa, la PKA 

(protein kinase A), definint el domini catalític i la egi  d’u i  del lligand (Knighton et al., 1991a; Knighton et 

al., 1991b). Des d’a uell o e t, di e sos estudis est u tu als i d’ho ologia de se ü ia ha  esta le t 

ui s s  els otius o se s e ue its pe  a l’a ti itat atalíti a de les ui ases. El domini catalític, 

anomenat domini quinasa, està format per 2 lòbuls (N- i C-terminal) que són estructuralment i 

funcionalment diferents. El lòbul N-terminal està constituït per una fulla  de 5 cadenes acoblada a un 
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domini -helicoïdal (hèlix-C). En aquesta regió hi ha dues seqüències altament conservades. Per una banda, 

la regió rica en glicines GxGxxG, situada al loop que uneix les fulles 1 i 2. Aquest loop ric en glicines 

interacciona amb el fosfat  de l’ATP, fi a t-lo al centre actiu i posicionant-lo de manera òptima per la 

catàlisi. Per altra banda, la seqüència AxK situada a la fulla 3 contribueix al posicionament òptim dels 

fosfats  i  de l’ATP pe u  s’u ei i  a l’h li -C. L’h li -C és un element regulatori molt dinàmic que ocupa 

una regió estratègica entre els 2 lòbuls, connectant parts diferents de la quinasa i actuant com un motiu 

d’i teg a i  de se als (Tsigelny et al., 1999; Shudler et al., 2009). El seu extrem C-terminal està fixat al cos 

rígid del lòbul C-terminal a través del loop C- , e t e ue l’e t e  N-terminal interacciona amb el loop 

d’a ti a i  (també denominat T-loop). El posicionament de la regió N-te i al de l’h li -C és bàsic per 

assegurar una catàlisi eficient. La distà ia e t e l’e t e  N-te i al de l’h li -C i el T-loop defineix les 

conformacions oberta i tancada, essencials per a la catàlisi (Steichen et al., 2010). En quinases inactives 

aquest extrem N-te i al de l’h li -C està desordenat o rotat en una posició subòptima per a la catàlisi. El 

lòbul C-terminal està format per hèlix  i una fulla que constitueix en gran mesura la maquinària catalítica 

associada a la transferència del fosfat al substrat (loop catalític). A la fulla  hi ha un altre motiu consens 

clau, el DFG. L’aspà ti  d’a uesta seqüència és bàsic per unir els ions Mg2+ que ajuden a ancorar l’ATP (T-

loop) (Johnson et al., 2001; Taylor et al., 2012). 

El genoma humà expressa 518 proteïnes quinasa. Aproximadament a un 10% d’a uestes, malgrat presentar 

una alta homologia estructural, els manquen motius o aminoàcids canòni s e essa is pe  a la u i  d’ATP i 

la transferència eficient del fosfat, i són anomenades pseudoquinases (Manning et al, 2002b; Boudeau et 

al., 2006). Com a conseqüència, presenten ai os i ells d’a ti itat ui asa o a ti itat nul·la. Les 

pseudoquinases o fo e  u  g up d’ap o i ada e t 60 proteïnes amb activitat senyalitzadora que 

complementen el quinoma humà i participen en funcions cel·lulars com la diferenciació, supervivència o 

proliferació (Manning et al., 2002b). Les pseudoquinases uneixen proteïnes quinases i en modulen 

l’a ti itat o serveixen de plataforma per a la interacció de di e sos efe to s d’u a ia de se alitza i . Les 

pseudoquinases aporten un grau de complexitat més al sistema de senyalització intracel·lular, afegint una 

via de regulació fosforilació-independent (Zeqiraj and van Aalten, 2010). 

L’estudi estructural de les pseudoquinases ha permès assolir una major comprensió de les seves funcions 

biològiques, així com dels mecanismes subjacents a la seva inactivació. La predicció de pseudoquinases a 

partir de l’estudi de la seva seqüència es basà inicialment en la manca de residus en un o més dels tres 

motius consens: (1) la seqüència AxK, essencial per al correcte posi io a e t de l’ATP;  el motiu HRD del 

loop catalític, que aporta l’aspà ti  atalíti ;  el motiu DFG situat al loop d’a ti a i  ue o t  l’aspà ti  

que uneix el Mg2+ ue esta ilitza la u i  de l’ATP (Scheeff et al., 2009; Brennan et al., 2011; Yoshida-

Moriguchi et al., 2013). Més endavant també es va tenir en compte la integritat de la seqüència GxGxxG del 

loop ric en glicines, important per al posicionament òptim de l’ATP (Murphy et al., 2014). Sorprenentment, 
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malgrat que a algunes pseudoquinases els falten un o més motius catalítics rellevants, segueixen unint el 

nucleòtid i mostrant activitat quinasa. Aquest fet ha portat a classificar les pseudoquinases en 4 grups 

(Zeqiraj and van Aalten, 2010): 

1) Pseudoquinases: aquest grup inclou les pseudoquinases que han estat avaluades estructuralment i 

bioquímicament, confirmant la a a d’a ti itat ui asa tot i unir ATP. També s’i loue  e  

aquest grup les pseudoquinases que no poden unir l’ATP. En són exemples les proteïnes VRK3, 

STRAD o ILK. 

2) Quinases de baixa activitat: pseudoquinases predites que, tot i presentar modificacions 

estructurals en residus catalítics clau, mantenen activitat quinasa tot i que a nivells més baixos en 

comparació amb altres quinases. Moltes d’a uestes pseudo ui ases depe e  de la u i  de l’ATP 

per realitzar la seva funció. La unió d’ATP indueix canvis conformacionals que possibiliten la 

inte a i  d’aquestes pseudoquinases amb altres proteïnes. S  els asos d’HER3, CASK o IRAK2. 

3) Pseudoquinases actives: són pseudoquinases predites que tot i mancar-los motius catalítics són 

alta e t a ti es. Les p oteï es i teg a ts d’a uest g up ha  dese olupat e a is es 

o pe sato is ue pe ete  a te i  l’a ti itat. És el as de WNK  a a del otiu A K) i 

l’Haspina (manca del motiu DFG). A la pseudoquinasa WNK1, el residu terminal del loop ric en 

glicines està conservat com un residu lisina que aporta la càrrega compensatòria que permet la 

u i  de l’ATP (Byrne et al., 2017). Pel ue fa a l’Haspina, l’ATP esta lei  po ts d’hidrogen amb els 

residus Asp649 i His651 del loop catalític, així com amb la Lys511 conservada de la fulla 3 del lòbul 

N-terminal (Eswaran et al., 2009). 

4) Pseudoquinases predites: pseudoquinases que presenten alteracions en un o més motius consens 

pe  e a a o s’ha  o ti gut e id ies io uí i ues o est u tu als ue o fi i  la se a 

activitat o inactivitat. Representen el grup més ampli i cal aprofundir en el seu estudi per classificar-

les en algun dels altres grups. 

 

L’estudi de l’o ige  de les pseudoquinases contempla dos es e a is dife e ts. U  d’ells està lligat a 

p oteï es ue s’ha  o se at o  a pseudoquinases en l’e olu i  de les quinases eucariotes. Són casos en 

què p oteï es a  apa itat d’u i  d’ATP, com SCY1 i GCN2 del llevat, no han madurat a proteïnes quinasa 

actives amb capacitat per a la transferència de fosfat, però han mantingut funcions reguladores no-

atalíti ues ue s’ha  o se at e  el t a s u s de l’e olu i  (Zeqiraj and van Aalten, 2010). Aquest primer 

escenari, però, no és plausible per a un nombre significant de pseudoquinases que no tenen homòlegs clars 

en espècies primitives, com és el cas de STRAD o HER3. És possible que originàriament aquestes 

pseudo ui ases fossi  ui ases, ue ha  pe dut la se a a ti itat al lla g de l’e olu i . L’est u tu a de 
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STRAD mostra un centre actiu molt organitzat i preparat per transferir fosfats, fet que suggereix que en 

alguna etapa evolutiva la proteïna es va comportar com una quinasa (Fukuda et al., 2009; Zeqiraj et al., 

2009a). 

 

2.1- Pseudoquinases com a diana terapèutica 

El rol regulador de les pseudoquinases, que en molts asos s i depe de t d’activitat catalítica, implica que 

la seva alteració està implicada en un ampli ventall de malalties, entre les quals el càncer. 

STRAD. Actua com a regulador al·lostèric de la quinasa supressora de tumors LKB1. LKB1 és una quinasa 

màster que regula el metabolisme energètic, la polaritat i el creixement cel·lular. LKB1 regula 14 proteïnes 

quinasa de la subfamília d’AMPK pe  fosfo ila i  di e ta de la treonina conservada al loop d’a ti a i  

d’a uestes p oteï es Liz a o et al., . LKB1 funciona com a complex trimèric amb STRAD (reguladora 

de LKB1) i la xaperona MO25(estabilitzadora del complex) (Boudeau et al., 2003). STRAD s apaç d’u i  

ATP, esdeveniment necessari per adoptar la conformació tancada activa que possibilita la interacció de 

STRAD amb la proteïna LKB1 (Zeqiraj et al., 2009b). Aquesta unió manté LKB1 en una conformació activa, 

que és estabilitzada per la interacció de MO25amb el loop d’a ti a i  de LKB . En diversos tipus de 

à e  hu à s’ha  des it p dues de fu i  de LKB  pe  uta io s ue i pedei e  la se a i te a i  a  

STRAD. Per aquest motiu, e  l’a tualitat es dissenyen estratègies per afavorir la interacció STRAD-LKB1 i 

manipular els seus efectors (Byrne et al., 2017). 

HER3. HER3 pertany a la família dels receptors tirosina quinasa EGFR (receptors del factor de creixement 

epidèrmic). Malgrat que HER3 no té el residu aspàrtic del motiu DGF, pot unir ATP de forma eficient i 

mostra activitat quinasa, tot i que a nivells molt baixos. La unió del lliga d i duei  l’hete odimerització 

d’HER3 amb HER1 o HER2 (EGFRs), fet que indueix la seva transactivació al·lostèrica i activa vies de 

senyalització com la de PI3K-Akt (Yarden, 2001; Xie et al., 2014). La so ee p essi  d’HER3 o mutacions 

activadores en la proteïna es relacionen amb la p o o i  d’u  ampli ventall de càncers i amb mecanismes 

de resistència terapèutica (Hsieh and Moasser, 2007). HER3 s’utilitza com a marcador diagnòstic per al 

à e  de a a, o  s’o se a la se a a plifi a i  e  u  % dels asos (Ocana et al., 2012). Per corregir la 

se alitza i  a e a t d’HER3 s’ha  disse at i u oteràpies dirigides a bloquejar HER3 i d’alt es EGFRs, 

així com moduladors al·lostèrics que mantinguin HER3 en una conformació inactiva (Sithanandam et al., 

2008; Novotny et al., 2016). 

Tribbles. La família de pseudoquinases Tribbles (TRIB homologs) està formada per TRIB1, TRIB2 i TRIB3, i 

van ser descrites per primera vegada en Drosophila com a reguladores de la prolifreació cel·lular i migració 

durant el desenvolupament (Grosshans and Wieschaus, 2000). Les Tribbles es caracteritzen per contenir un 
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domini pseudoquinasa que inclou un motiu DFG atípic. Les proteïnes TRIB regulen processos cel·lulars molt 

diversos, com la proliferació, metabolisme, estrès cel·lular o diferenciació (Lohan and Keeshan, 2013). Les 

proteïnes TRIB modulen la senyalització intracel·lular principalment a través de dos mecanismes. El primer, 

o sistei  e  la egula i  d’u i uiti a i  de su st ats. El sego , es asa e  la unió a proteïnes per modular-

les al·lostèricament o per actuar com a proteïna adaptadora per servir de plataforma de senyalització per a 

altres proteïnes quinases (Yokoyama and Nakamura, 2011). En les cèl·lules de mamífer els tres membres de 

la família TRIB es classifiquen com a serina/treonina pseudoquinases que, in vitro, mostren baixa (TRIB2 i 

TRIB3) o cap afinitat per l’ATP TRIB . Les pseudoquinases TRIB representen una branca de la subfamília de 

les CAMK (Ca2+/calmodulina-dependent proteïna quinasa) (Manning et al., 2002b). Les tres proteïnes TRIB 

s’e p esse  de fo a dife e ial e t e esp ies. Un estudi taxonòmic va determinar que són gairebé 

exclusives del regne animal (Eyers et al., 2017). Aquest estudi  va posar en relleu que les seqüències 

homòlogues a TRIB2 són les més ancestrals. Els ortòlegs de TRIB1 i TRIB3, en canvi, estan restringits a 

llinatges més tardans que van originar els organismes vertebrats, on les tres proteïnes TRIB estan 

preservades. L’e e g ia de TRIB  i TRIB  es ela io a a  u  p o s d’espe ialitza i  del siste a 

d’i teg a i  de se yals als organismes més complexos, essent TRIB3 la que ha aparegut de forma més 

recent (Eyers and Murphy, 2013; Reiterer et al., 2014).  

La desregulació de les proteïnes TRIB està lligada a diferents tipus de càncer, però especialment al de 

pulmó, fetge, melanoma i leucèmia mieloide aguda. El gen humà de TRIB1 es localitza al mateix locus 

c o os i  .  ue l’o og  MYC. L’a pli   s u a de les egio s s o u a e t 

amplificades en múltiples tipus de càncer, essent TRIB1 un dels gens potencialment amplificats 

(Rothlisberger et al., 2007). TRIB  s’ha ela io at a  l’etiologia de glioma, càncer de mama, ovari i 

fol·licular de tiroide (Tang et al., 2015; Eyers et al., 2017). En el cas de TRIB2, la seva funció pro-tumoral en 

càncers de pulmó, fetge i leucèmia està lligada a la degradació del factor de transcripció C/EBP, important 

inhibidor del cicle cel·lular (Keeshan et al., 2006). En models murins, la sobreexpressió de TRIB2 en medul·la 

òssia indueix leucèmia mieloide aguda. En el sistema hematopoètic el factor C/EBP és essencial per a la 

diferenciació a granulòcits, procés que és bloquejat per TRIB1 i TRIB2 (Tenen, 2003; Keeshan et al., 2006). 

Malg at ue TRIB  o u ei  ATP, s depe de t de a te i  el llo  d’u i  a u le tid intacte per ser activa. 

El disseny de lligands dirigits a aquesta regió de TRIB2 és una opció terapèutica en desenvolupament (Liang 

et al., 2016; Byrne et al., 2017). 

 

2.2- La pseudoquinasa TRIB3  

El gen TRIB3 humà, també conegut com a TRB3, NIPK, SKIP3 o SINK, està localitzat al cromosoma 20 (p13-

p12.2), amb una longitud de 16.9 kpb. El primer e  a asta tota la egi  ’-UTR del mRNA, essent els 
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p i e s u le tids del sego  e  els odifi a ts pel od  d’i i i de t adu i . Els exons 2 i 3 són plenament 

codificants i acaben en el quart i últim exó ue o t  la egi  ’-UTR. El gen de TRIB3 produeix diverses 

isofo es de RNA a t a s de la utilitza i  d’i i is de t a s ip i  alte atius i pe  l’e ist ia de  llo s 

donadors de splicing presents al primer exó. Com a conseqüència, la egi  ’-UTR pot diferir molt entre les 

diferents isoformes de TRIB3, mentre que la proteïna codificada és idèntica en tots els casos (358 

aminoàcids) (Örd and Örd, 2017). Alguns tipus el·lula s, sota situa io s d’est s, i duei e  de fo a 

p efe e t les a ia ts de RNA a  la egi  ’-UTR truncada, ja que són traduïdes de forma més eficient. 

El sistema de transcripció i traducció de TRIB3 és versàtil per facilitar la síntesi de la proteïna. El transcrit de 

TRIB3 és degradat ràpidament i té una vida mitjana d’e t e 20 minuts i 2 hores en funció de la línia cel·lular 

(Rzymski et al., 2008; Sharova et al., 2009). Algunes condicions, però, modifiquen la ràtio de reciclatge. En 

anòxia, per exemple, la proteïna d’u i  a RNA HuR esta ilitza l’mRNA de TRIB3 (Rzymski et al., 2008). 

Alt a e t, l’mRNA de TRIB3 conté a la regió ’-UTR motius de reconeixement per microRNAs (miR-24 i 

miR-96) que en bloquegen la traducció (Kim et al., 2014; Hsu et al., 2014). 

La proteïna TRIB3 és ubiqua i s’e p essa de fo a u ifo e a la gran majoria de teixits (nivells més elevats 

al fetge) i es localitza de forma predominant al nucli, però du a terme les seves funcions tant al nucli com al 

citosol. L’est s el·lular i la insulina indueixen la sobreexpressió de TRIB3 en diferents tipus cel·lulars (Örd 

and Örd, 2005). Comparant les proteïnes TRIB d’hu à i atolí, TRIB  esulta se  la e s o se ada. TRIB  

i TRIB  ost e  u  , % i u  , % d’ho ologia, e t e ue pe  a TRIB3 és del 81,2% (Okamoto et al., 

2007). 

Experiments in vitro ha  posat de a ifest la a a d’a ti itat fosfot a sfe asa de TRIB3, tot i que 

e e t e t s’ha epo tat ue TRIB  pot autofosfo ila -se a baixos nivells in vitro. Aquesta activitat, a la qual 

no se li atorga cap rellevància biològica, és dependent de la lisina del residu AxK (Bowers et al., 2003; Bailey 

et al., 2015). 

2.2.1- Estructura de la proteïna TRIB3 i modificacions post-traduccionals  

L’a  , Mu ph  i ol·la o ado s a  pu li a  l’est u tura de la proteïna TRIB1 humana (sense la regió 

N-terminal), la primera estructura esolta d’u a proteïna TRIB (Murphy et al., 2015). A dia d’a ui o s’han 

obtingut les estructures cristal·lines de TRIB2 i TRIB3, de manera que la informació estructural deriva de 

models basats en l’estudi de l’ho ologia e t e els tres membres de la família Tribbles. Mentre que els 

dominis pseudo ui asa de TRIB  i TRIB  p ese te  u  % d’ho ologia e t e ells, o s p ese te  u  

% i % d’ho ologia a  el de TRIB , espe ti a e t (Figura 5). Aquest fet indica que TRIB3 ha divergit 

bastant dels seus paràlegs (Örd, 2008; Eyers, 2015). 

 



INTRODUCCIÓ  

26 
 

Figura 5: Alineament de TRIB1, TRIB2 i TRIB3. Les seqüències d’a i oà ids de TRIB1, TRIB2 i TRIB3 van ser alineades 
utilitzant el programa ClustalW. Es mostren els dominis pseudoquinasa de les tres proteïnes. 

 

La proteïna TRIB3 conté un domini que presenta alta homologia amb el domini quinasa consens, però amb 

l’alte a i  d’algu s a i oà ids elle a ts. En comparació amb el domini quinasa canònic, l’est u tu a del 

domini pseudoquinasa de TRIB3 no té el motiu DFG del loop d’a ti a i , bàsic per unir el ió Mg2+ i 

esta ilitza  l’ATP, i la se ü ia o se s G G G loop ric en glicines) que està implicada en la unió de 

l’ATP (Eyers et al., 2017). En canvi, l’est u tu a de TRIB  sí que conserva el residu lisina del motiu AxK de la 

fulla   i l’aspà ti  del otiu HRD del loop catalític (Boudeau et al., 2006; Hegedus et al., 2007). El domini 

N-terminal de TRIB3 conté un senyal de localització nuclear i una regió rica en serines i prolines (seqüència 

PEST; prolina, glutàmic, serina, treonina), implicada en la degradació proteasomal de TRIB3 via 

ubiquitinació (Eyers et al., 2017). El domini C-terminal inclou dues seqüències ben conservades, una d’unió 

per MAPKK ue s’a o e a do i i MEK  (Yokoyama et al., 2010) i el domini d’u i  de COP1 (constitutive 

Pseudokinase domain
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photomorphogenic protein 1), una E3 ubiquitina lligasa que regula la ubiquitinació de proteïnes associades 

a TRIB3 (Hegedus et al., 2006; Keeshan et al., 2010) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estructura de la pseudoquinasa TRIB3. Representació del domini pseudoquinasa (vermell), de les regions 
d’u i  a MAPKK lau  i a COP  e d , situades a l’e t e  C-terminal. Figura modificada de Prudente i col·laboradors. 

The mammalian tribbles homolog TRIB3, glucose homeostasis, and cardiovascular diseases. Endocrine Reviews 2012. 

 

 

TRIB3 està sotmesa a diferents modificacions post-traduccionals. TRIB3 té un temps de vida mitjana curt, 

de 15 minuts en algunes cèl·lules i fins a 4 hores en alguns casos, i és degradada per la via ubiquitina-

proteasoma (Wennemers et al., 2012; Örd and Örd, 2017). En a uest se tit, s’ha  epo tat els esidus L s  

i L s  de TRIB  o  a dos llo s putatius d’u i uiti a i  Phosphosite . La ubiquitinació de TRIB3 té lloc per 

interacció de la seqüència PEST a  l’E3 ubiquitina lligasa SIAH1, així com per interacció amb CDH1 i 

CDC20, co-activadores de la E3 ubiquitina lligasa APC/C (Ohoka et al., 2010). En determinades condicions, hi 

ha mecanismes que permeten allargar la vida de TRIB3 fins a temps superiors a les 10 hores. Així, en 

situa io s d’est s el·lula , l’e zi  USP9X interacciona amb TRIB3 i la desubiquitina i estabilitza (Izrailit et 

al., 2017). En aquest context cel·lular també s’ha  des it a etila io s (Yao and Nyomba, 2008) i metilacions 

(Rasmussen et al., 2015) de TRIB3 que incrementen la seva estabilitat. 

TRIB  pot se  t u ada pe  l’a i  de aspases ue l’es i dei e  pel esidu Asp338, eliminant un fragment 

C-terminal de 20 aminoàcids de longitud. A uest tall ediat pe  aspases esta ia i pli at e  l’a ti a i  

d’apoptosi Shi izu et al., . Per últim, ta  s’ha  ide tifi at fi s a  llo s de fosfo ila i  a TRIB , 

alg at ue e a a o s’han validat les quinases que podrien estar-hi implicades ni la rellevància funcional 

d’a uestes fosfo ila io s (Hornbeck et al., 2012; Zhou et al., 2013). 

 

 

aa 1 aa 81 aa 315 aa 358
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2.2.2- Funcions de TRIB3  

TRIB3 participa en els diferents processos de senyalització intracel·lular a t a s d’i te a io s proteïna-

proteïna en què TRIB3 pot actuar inhibint l’a ti itat de la p oteï a unida, fent de proteïna plataforma 

(scaffold) per facilitar interaccions amb terceres proteïnes, o alterant la localització subcel·lular de la 

proteïna unida (Eyers et al., 2017). Les proteïnes client de TRIB3 són de diversa naturalesa, havent-hi 

proteïnes quinasa, factors de transcripció, o ubiquitina lligases, entre d’alt es. Una de les principals accions 

moduladores dutes a terme pe  TRIB  s la i hi i i  d’Akt. TRIB  s’u ei  di e ta e t al domini kinasa  

d’Akt i bloqueja la fosforilació dels residus Ser473 (fosforilat per mTORC2) i Thr308 (fosforilat per PDK1) 

impedint la seva activació (Du et al., 2003; Matsushima et al., 2006). 

Senyalització per insulina. La i suli a s’u ei  al e epto  ti osi a ui asa ue s’a ti a per autofosforilació 

en els residus tirosina del seu domini intracel·lular. Les tirosines fosforilades són reconegudes per IRS1 

(insulin receptor substrate 1) que és fosforilada i activa la cascada PI3K-PDK1-Akt. L’a ti a i  d’Akt coordina 

els programes cel·lulars dirigits a incrementar la síntesi i emmagatzematge de glicogen via activació de 

GSK3, o via facilitació del transport de glucosa mobilitzant transportadors de glucosa GLUT4 a membrana 

plas àti a, e t e d’alt es. La i suli a i duei  l’e p essi  de TRIB , ue a l’i hi i  Akt a tua ia com a 

feedback egatiu d’a uesta ia (Du et al., 2003; Oberkofler et al., 2010). En consonància, s´ha trobat que la 

sobreexpressió de TRIB3 està relacionada amb problemes metabòlics associats a la resistència a la insulina 

(Liu et al., 2010; Liu et al., 2012; Prudente et al., 2012). 

Senyalització inflamatòria. NF-B és un factor de transcripció central en la promoció de respostes 

inflamatòries a través de la seva interacció amb RelA (p65). TRIB  s’u ei  a RelA, ’i hi ei  la fosfo ila i  

per part de la PKA i evita la seva interacció amb NF-B (Wu et al., 2003). Per altra part, i en resposta a 

estrès cel·lular i citoquines, l’activació de la via de NF-B p o ou l’e p essi  de TRIB , funcionant com a 

sistema de feedback negatiu (Rzymski et al., 2008; Duggan et al., 2010). TRIB3 també participa de la 

senyalització inflamatòria odula t l’a ti a i  de dife e ts MAPKs (ERK, JNK i p38), a través de la interacció 

amb les proteïnes MAPKK, MEK1, MKK4, MKK6 i MKK7, i la proteïna MAPKKK, MLK3 (Kiss-Toth et al., 2004). 

Re e t e t s’ha des it ue TRIB1, 2 i 3 competeixen entre elles i amb les MAPK fer unir-se a les MAPKK. A 

través de la i te a i  a  a uests o po e ts, es eu ue TRIB  pot i hi i  l’a ti itat t a s ip io al del 

factor AP-1 (activator protein 1) e  esposta a l’esti ula i  pe  ito ui es (Humphrey et al., 2014; Guan et 

al., 2016).  

Estrès cel·lular. TRIB3 es sobre-expressa en resposta a dife e ts tipus d’est s (manca de nutrients, agents 

químics tòxics, estrès oxidatiu, estrès reticular, etc.). El promotor del gen TRIB3 conté la regió reguladora 

C/EBP-ATF. Aquest ele e t de egula i  edia la i du i  de TRIB  e  esposta a últiples tipus d’est s 

cel·lular (Ohoka et al., 2005; Örd and Örd, 2005). Els elements C/EBP-ATF s  egio s d’u i  pe  a dominis 
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bZIP (basic leucine zipper domain) de factors de transcripció heterodimèrics consistents en un factor de 

transcripció de la família C/EBP (CCAAT/enhancer-binding protein) i un factor de transcripció ATF (activating 

transcription factor). La seqüència consens de les regions C/EBP-ATF es compon de dues meitats, una per 

cada tipus de p oteï a de l’hete odí e  Kil e g et al., ; Liew et al., 2010 . E  o di io s d’est s, el 

factor de transcripció ATF4 actua com a integrador de la resposta cel·lular i p o ou l’e p essi  de TRIB3 

que inhibeix l’ei  Akt/mTORC1 per disminuir la ràtio metabòlica i afa o i  la esposta el·lula  a l’est s. E  

fu i  de l’ it d’a uesta esposta a restablir l’ho e stasi el·lula , la so eexpressió de TRIB3 tindrà un 

paper pro-supervivència o, per contra, pro-mort (Wek et al., 2006; Han et al., 2013). 

 

2.2.3- TRIB3 en càncer  

Hi ha controvèrsia sobre el paper que juga TRIB3 en el context tumoral. Mentre que estudis relacionen 

TRIB3 amb el desenvolupament, p og essi  tu o al i etàstasi, d’alt es des iue  TRIB  o  u  fa to  

supressor de tumors. 

TRIB3 com a promotor tumoral. Els estudis genètics de biòpsies no han detectat mutacions en la seqüència 

codificant per TRIB3 però sí amplificacions del gen (Lawrence et al., 2014; Örd and Örd, 2017). La sobre-

e p essi  de TRIB  s’ha epo tat e  di e sos tipus de tumors humans però hi ha controvèrsia sobre el paper 

que hi juga. Alguns autors han descrit que nivells elevats de l’ RNA de TRIB  o ela io e  amb mala 

prognosi en pacients amb càncer colorectal (Miyoshi et al., 2009) i càncer de mama (Wennemers et al., 

2011b). Pe  alt a a da, alts i ells de la p oteï a TRIB  s’ha  asso iat a o a p og osi i se si ilitat a 

radioteràpia en pacients amb càncer de mama (Wennemers et al., 2011a). 

TRIB3 està implicada en la promoció de la senyalització per TGF-SMAD3. TRIB3 inhibeix la degradació de 

SMAD3 per part de la ubiquitina lligasa SMURF2 (SMAD ubiquitination regulatory factor 2), i possibilita la 

localització nuclear de SMAD3 (Hua et al., 2011). La senyalització per TGF- està associada en alguns tipus 

de càncer amb transició epiteli-mesènquima i metàstasi, de manera que la sobreexpressió de TRIB3 pot 

tenir un paper tumorogènic en aquests casos (Hua et al., 2011; Izrailit et al., 2013). Altrament, TRIB3 

promou el creixement tumoral en models animals de càncer de mama humà activant la via de Notch, 

implicada en proliferació, diferenciació i supervivència cel·lular. Així, en línies cel·lulars humanes de càncer 

de a a s’ha des it ue TRIB3 regula Notch a través de l’a ti a i  de les vies MAPK-ERK i TGF-SMAD4 

(Kiss-Toth et al., 2004; Chan et al., 2007; Izrailit et al., 2013). 

TRIB3 com a supressor de tumors. Aquesta funció està estretament lligada a l’a ti itat inhibidora de TRIB3 

sobre Akt. En models animals de càncer de pell per carcinogènesi química s’o se à ue els ratolins     

TRIB3-/- desenvolupaven més lesions dèrmiques malignes (Salazar et al., 2015). En el model de ratolins 
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PTEN+/- (genèticament predisposats al desenvolupament de tumors) creuats amb ratolins TRIB3-/-, la pèrdua 

de TRIB3 incrementa la incidència de focus malignes. Els autors van determinar que el paper antitumoral 

e e it pe  TRIB  i pli a a la i hi i i  d’Akt. La deficiència de TRIB3 o po ta a l’a ti a i  d’Akt i la 

inactivació del factor de transcripció supressor de tumors FoxO3 (Salazar et al., 2015). 

El paper antitu o al de TRIB  ta  s’ha lligat a la se a a ti itat sup esso a d’i fla a i  (Wu et al., 2003). 

La infecció per Helicobacter pylori pot o po ta  l’apa i i  de à e  d’est a  o  a o se ü ia d’u a 

inflamació p olo gada. E  a uest p o s d’i fla a i  i a s’ha des it u a down-regulació de TRIB3, fet 

que comporta un increment en la senyalització de NF-B (Smith et al., 2011). Alt es asos d’i fla a i  

crònica o  les hepatitis B i C, esofagitis pe  eflu  d’à id gàst i  o malaltia inflamatòria intestinal, estan 

sotmesos al mateix tipus de procés (Örd, 2016). 

El rol supressor de tumors de TRIB3 s’ha ist reforçat l’últi a d ada per la caracterització del mecanisme 

d’a i  d’algu s o posts amb activitat antitumoral, on la sobre-expressió de TRIB3 és un esdeveniment 

mediador del seu efecte citotòxic. La Salinomicina, un ionòfor de potassi extret de Streptomyces aibus, és 

selectiu per a cèl·lules stem de càncer de mama in vitro i inhibeix el creixement tumoral i la metàstasi en 

models animals (Kim et al., 2011; Li et al., 2013). La Salinomicina indueix estrès reticular i la conseqüent 

sobreexpressió de TRIB3. TRIB3 uneix i inactiva Akt, fet que comporta la inhibició del complex mTORC1, i 

mort per apoptosi caspasa-dependent (Kim et al., 2011; Li et al., 2013). Un altre exemple són els 

cannabinoides. Els cannabinoides presenten activitat antitumoral a través d’i hi i  a giog esi, i hi i  la 

progressió del cicle cel·lular, i induir citotoxicitat a les cèl·lules tumorals. Interaccionen amb dos receptors 

específics (CB1 i CB2) a la membrana cel·lular. El grup de Guillermo Velasco va caracteritzar el mecanisme 

d’acció del ∆9-tetrahidrocannabinol (THC), el component actiu principal del Cannabis sativa (Salazar et al., 

2013). El THC activa estrès reticular, que indueix la sobreexpressió de TRIB3 i provoca la inhibició de l’eix 

Akt/mTORC1. Com a conseqüència s’i duei  autofàgia i mort per apoptosi (Carracedo et al., 2006; Salazar 

et al., 2009a; Salazar et al., 2009b). 

 

3- Estrès de reticle endoplasmàtic 

El reticle endoplasmàtic (RE) és un orgànul subcel·lular estructurat en una xarxa contínua de túbuls i sacs 

aplanats que desenvolupa una important funció biosintètica i senyalitzadora a les cèl·lules eucariotes. Al RE 

s’hi poden diferenciar dues regions estructuralment i funcionalment diferents: el RE rugós, que es 

caracteritza per la presència de ribosomes ancorats a la cara citoplasmàtica de la membrana del RE, i el RE 

llis, sense ribosomes (Baumann and Walz, 2001; Smith and Wilkinson., 2017). El RE és el magatzem 

intracel·lular de calci més gran, essent per tant un orgànul clau en la regulació dels nivells de Ca2+ i de la 

senyalització mediada per Ca2+. Per altra banda, el RE regula la síntesi, plegament i modificació post-
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traduccional de proteïnes destinades a ser secretades o inserides a membrana. Els ribosomes de la 

membrana del RE rugós insereixen els polipèptids naixents al lumen del RE de manera co-traduccional, on 

una maquinària composta per xaperones (BiP/GRP78, GRP94), foldases (peptidyl-prolyl cis or trans 

isomerase (PPI), protein-disulfide isomerase (PDI)) i proteïnes de control de qualitat (calnexina, 

calreticulina) dirigeix el procés de plegament proteic (Brodsky and Stack., 2012). Les xaperones 

i e e te  l’efi i ia e  el plega e t de les p oteï es esta ilitza t les fo es pa ial e t plegades i 

evitant la seva agregació. Les foldases faciliten el plegame t atalitza t la iso e itza i  d’e llaços p olil o la 

formació i isomerització de ponts disulfur (Bulleid, 2012; Braakman and Hebert, 2013). Les proteïnes mal 

plegades han de ser degradades per p e e i  l’alli e a e t de proteïnes disfuncionals o la seva acumulació 

al RE. Aquest procés és denominat ER-associated degradation (ERAD) i s’a ti ula e  t es passos: 

e o ei e e t de les p oteï es al plegades, et ot a slo a i  itos li a d’a uestes p oteï es, i 

degradació via ubiquitinació-proteasoma. Per últim, el RE també regula la biosíntesi de lípids, essent 

l’o gà ul ue s pa ti ipa d’a uesta fu i  (Araki and Nagata, 2011; Hetz et al., 2015). 

La ràtio de transport proteic al lumen del RE i la seva capacitat de plegament de proteïnes fluctua en funció 

de les condicions intra i extracel·lulars. Les cèl·lules poden adaptar-se i incrementar la capacitat de 

processament del RE, augmentant la mida del RE i up-regulant la traducció de xaperones. Tanmateix, en 

diverses condicions fisiològiques i patològiques com ara estrès oxidatiu, hipoglucèmia, desequilibri en els 

nivells de Ca2+ del RE o infeccions virals, la demanda de processament de proteïnes excedeix les capacitats 

del RE, esulta t e  l’a u ula i  de p oteï es o plegades o al plegades al lu e  del RE (Jain, 2017). 

A uesta alte a i  de l’ho e stasi del RE s anomenada estrès reticular. Co  a o se ü ia d’a uesta 

a u ula i  de p oteï es o plegades, s’a ti a u a esposta e oluti a e t o se ada o eguda o  a 

unfolded protein response (UPR) (Hetz, 2012; Smith and Wilkinson, 2017). 

3.1- La resposta UPR (unfolded protein response) 

La resposta UPR integra diverses vies de senyalització dirigides a e upe a  l’ho e stasi del RE. A uesta 

esposta s’a ti ula p i ipal e t e  t es ei os d’a tua i : reduir la càrrega proteica del RE inhibint la 

traducció proteica general de la cèl·lula, afavorir el correcte plegament de les proteïnes a través de la 

síntesi selectiva d’efe to s de la a ui à ia de plega e t del RE i p o ou e ies de deg ada i  pe  

eliminar els agregats de proteïnes mal plegades (sistema ERAD i autofàgia) (McQuiston and Diehl, 2017). Si 

la esposta UPR o a o seguei  e o dui  la situa i  i l’est s eti ula  pe sistei , s’a ti e  p og a es de 

o t el·lula  pe  e ita  l’a u ula i  de l·lules o fu cionals (Mann and Hendershot, 2006; Urra et al., 

2013). 
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En mamífers, els tres principals sensors d’est s eti ula  ue a ti e  la resposta UPR són les proteïnes 

transmembrana de RE: ATF6 (activating trasncription factor 6), IRE1 (inositol requiring enzyme 1) i PERK 

(PKR-like ER kinase). L’a ti a i  d’a uests se so s està o t olada per la xaperona resident del RE 

BiP/GRP78 (binding immunoglobulin protein/glucose-regulated protein 78) (Walter and Ron, 2011; Avril et 

al., 2017) (Figura 7). 

 
Figura 7: Eixos de senyalització de la resposta UPR. L’a u ula i  de p oteï a al plegada al eti le e doplas àti  
(ER) comporta la dissociació de la xaperona BiP dels efectors IRE1, ATF6 i PERK, per unir i estabilitzar les proteïnes no 

plegades.  Com a conseqüència, s’a tiven els tres efectors. PERK fosforila i inactiva eIF2, inhibint la traducció proteica 
general i induint específicament els factors de transcripció ATF4 i CHOP que transloquen a nucli. ATF6 transloca a 
l’apa ell de Golgi, on és escindida per les proteases SP1 i SP2. A continuació el factor de transcripció ATF6 transloca a 
nucli. IRE  p o essa l’mRNA XBP u u spli ed . L’mRNA madur produït (XBPs, spliced) codifica pel factor de 
transcripció XBP1 que transloca a nucli. En conjunt, els factors de transcripció induïts pels tres eixos promouen la 
maquinària de plegament del reticle, proteïnes del sistema ERAD, i autofàgia per degradar els agregats de proteïna 

al plegada. Si l’est s eti ula  pe sistei , la ia ilitat el·lula  es eu o p o esa i la esposta UPR promou mort 
cel·lular. Figura extreta de Wang i Kaufman. The impact of the endoplasmic reticulum protein-folding environment on 

cancer development. Nature Reviews Cancer 2014. 

 

 

En condicions basals, BiP està constitutivament unida als dominis luminals dels sensors, evitant la seva 

a ti a i  pe  oligo e itza i . Qua  s’alte a l’ho e stasi del RE, l’a u ula i  p og essi a de p oteï es o 

plegades comporta la dissociació de la xaperona BiP dels sensors per unir i estabilitzar aquestes proteïnes 

(Bertolotti et al., . Co se üe t e t es p oduei  l’a ti a i  de PERK i IRE  pe  ho odi e itza i  i 

transautofosforilació, i la subseqüent activació de cascades de senyalització que activaran programes 
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d’e p essi  g i a ue i teg a a  la esposta UPR. ATF , u  op BiP s’ha disso iat, s odifi ada pe  la 

proteïna PDI i exportada al complex de Golgi per ser activada (Carrara et al., 2015; Jain, 2017). Mentre que 

els dos eixos de senyalització regulats per ATF6 i IRE1 tenen com a objectiu primordial la recuperació de 

l’ho e stasi, l’ei  o t olat pe  PERK té un paper més determinant a di ta  si l’adapta i  a l’est s eti ula  

és exitosa o si, per contra, comporta mort cel·lular. 

Eix ATF6 (isoformes  i ). ATF6 (activating transcription factor 6) és una proteïna transmembrana de RE 

de tipus II. L’alli e a e t de BiP pe et la odifi a i  de po ts disulfu  d’ATF6 per part de la proteïna PDI, 

induint un canvi conformacional de la proteïna que revela dues seqüències de localització al complex de 

Golgi (Haze et al., 1999; Yoshida et al., 2000). Un cop translocada a Golgi, ATF6 és tallada seqüencialment a 

la regió propera a membrana per les proteases S1P i S2P (site 1  protease, site 2 protease) i allibera el 

domini N-terminal actiu d’ATF  que transloca a nucli i actua com a factor de transcripció i indueix 

l’e p essi  de ge s i pli ats p i ipal e t e  plega e t de p oteï es (xaperones BiP i GRP94, i PDI entre 

d’alt es) i sistema ERAD (Yoshida et al., 2000; Lee et al., 2002). ATF  ta  i duei  l’mRNA de XBP1, que 

serà processat per IRE1 (Yoshida et al., 2001). 

Eix IRE1 (isoformes  i ). IRE1 (inositol requiring enzyme 1) és una proteïna transmembrana de RE de tipus 

I. El seu extrem C-terminal citosòlic presenta dues activitats moleculars: serina/treonina quinasa i 

endoribonucleasa (RNasa). L’e t e  N-te i al s lu i al. L’est s eti ula  p o ou l’alli e a e t de BiP i 

l’ho odi e itza i  d’IRE . El dímer es transautofosforila i indueix un canvi conformacional que activa el 

domini endoribonucleasa (Tirasophon et al., 1998; Hetz et al., 2011). El p i e  su st at d’IRE  s l’mRNA no 

processat XBP1u (X-box binding protein-1 unspliced). L’es issi  de  u le tids de la se ü ia produeix 

l’mRNA madur que codifica pel factor de transcripció XBP1 que regula la transcripció de diversos gens 

implicats en el plegament i secreció de proteïnes, sistema ERAD, i síntesi de lípids (Calfon et al., 2002; Lee 

et al., 2003). L’a ti itat RNasa d’IRE1 també està implicada en la degradació de mRNAs localitzats al RE, 

RNAs ribosòmics i microRNAs. Els e a is es su ja e ts a la egula i  d’a uesta fu i  encara no es 

coneixen (Han et al., 2009; Upton et al., 2012). 

Eix PERK. PERK (PKR-like ER kinase) és una proteïna transmembrana de RE de tipus I. El seu extrem N-

te i al s lu i al, i l’e t e  C-te i al itos li  o t  u  do i i ui asa. E  o di io s d’estrès 

reticular, PERK homodimeritza, es transautofosforila i s’a ti a (Harding et al., 2000). PERK fosforila els 

factors de transcripció NRF2 (nuclear respiratory factor 2) i eIF2 (eukaryotic inititation factor 2). Per un 

costat, NRF2 regula la resposta antioxidant. Pe  l’alt e, la fosforilació de la Ser51 d’eIF2per part de PERK 

inhibeix eIF2 i comporta una inhibició global de la traducció proteica, alleugerint la demanda al RE (Cnop 

et al., 2017). eIF2també pot ser fosforilada per la PKR (double-stranded RNA-activated protein kinase) 

activada en resposta a infecció viral, per la GCN2 (general control nonderepressible 2) activada per falta 
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d’a i oà ids i per l’HRI (heme-regulated inhibitor) activada per a a d’hemo (Chevet et al., 2015; 

McQuiston and Diehl, 2017). 

La inhibició d’eIF per PERK, malgrat reduir la traducció general de la cèl·lula, permet la traducció 

selectiva d’algu s RNA ue o te e  ORF u ts a la egi  ’-UTR, com el del factor de transcripció ATF4 

(traducció cap-independent) (Han et al., 2013). En primer lloc, ATF4 posa e  a a l’e p essi  de ge s 

adaptatius i pli ats e  plega e t de p oteï es, eta olis e d’a i oà ids, autofàgia i factors anti-

apoptòtics (cIAP1 i cIAP2). Si l’est s pe sistei  s’a ti a l’e p essi  de fa to s de transcripció que activen 

programes gènics que defineixen supervivència o mort cel·lular, com ara CHOP (C/EBP homologous protein) 

(Marciniak et al., 2004; Walter and Ron, 2011). A través de CHOP, l’ei  de PERK ta  i duei  l’e p essi  

de GADD34 (growth arrest and DNA-damaged-inductible protein 34) que exerceix de regulador negatiu de 

la via a través de la seva associació a PP1c (proteïna fosfatasa 1c) que desfosforila i activa eIF2(Novoa et 

al., 2001; Tsaytler et al., 2011).   

ATF4 i CHOP són dos membres de la família de factors de transcripció bZIP (basic leucine zipper), que 

egule  l’e p essi  de la pseudo ui asa TRIB3 interaccionant amb la regió C/EBP-ATF del promotor del gen 

de TRIB3 (Ohoka et al., 2005; Kilberg et al., 2009). La atei a TRIB  fo a pa t d’u  i uit de feedback 

negatiu. TRIB  s’u ei  als do i is de t a sa ti a i  d’ATF4 i CHOP i les inhibeix, i fa el mateix així amb la 

se a p pia e p essi . Si els i ells d’est s eti ula  s  moderats, TRIB3 es manté en nivells baixos al 

egula  egati a e t l’ei  de se alitza i  PERK-ATF4-CHOP-TRIB3 (Jousse et al., 2007). Si, per contra, 

l’est s eti ula  és intens i sostingut, la sobreexpressió continuada de TRIB3 indueix autofàgia i apoptosi. 

La pseudo ui asa TRIB  s’u ei  a Akt i bloqueja la seva activació per PDK1 i mTORC2, inhibint l’ei  

Akt/mTORC1. La i hi i i  d’Akt t  o  a o se ü ia l’a ti a i  de les proteïnes pro-apoptòtiques FoxO3 

i Bad (Bcl-2-associated death promoter) (McCullough et al., 2001; Zou et al., 2009). El factor de transcripció 

FoxO3 egula l’e p essi  de gens pro-apoptòtics com Bim i PUMA (p53 upregulated modulator of 

apoptosis), que col·laboren amb l’a ti a i  de Bad per inhibir les proteïnes anti-apoptòtiques Bcl-2 i Bcl-xL, 

activant apoptosi mediada per Bax/Bak (Bcl-2-like protein 4/Bcl-2 homologous antagonist-killer) (Rutkowski 

et al., 2006; Zou et al., 2009). Per altra banda, la inhibició del o ple  TORC  o po ta l’a ti a i  d’ULK 

(p oteï a i i iado a de la fo a i  de l’autofagoso a  i i du i  d’autofàgia (Salazar et al., 2009a; Manning 

and Toker, 2017). La via de degradació per autofàgia en el si de la resposta UPR participa de la degradació 

d’ag egats p otei s ue o pode  ser eliminats via sistema ERAD. Ta atei , l’a ti a i  o ti uada 

d’autofàgia deguda a un estrès reticular persistent compromet la viabilitat cel·lular. La via de senyalització 

i i iada pe  PERK t  u a la a fu i  p ote to a, pe  si l’est s eti ula  pe sistei , activa programes de 

mort cel·lular (Gozuacik et al., 2008; Avril et al., 2017). 
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El calci present al RE també juga un paper regulador en el context de la resposta UPR. Les seves funcions es 

pode  esu i  e  t es ies d’a tua i : ofa to  de les proteïnes xaperones calnexina i calreticulina per 

afavorir el plegament proteic i el control de qualitat, modulador bioenergètic durant la fase adaptativa, i 

factor pro-apoptòtic a nivell mitocondrial (Carreras-Sureda et al., 2017).    

 

3.2- Estrès reticular en càncer  

En el microambient tumoral diversos factors com la hipòxia o la deprivació de nutrients, e t e d’alt es, 

posen al límit la maquinària cel·lular. L’a u ula i  de uta io s, conjuntament amb la necessitat contínua 

de síntesi proteica comporta l’afe ta i  del p o és de plegament de proteïnes i la i du i  d’estrès reticular 

a les cèl·lules tumorals (Ma and Hendershot, 2004; Yadav et al., 2014). L’a ti a i  de la esposta UPR manté 

funcional el RE i confereix capacitat de supervivència, creixement i quimioresistència a les cèl·lules 

canceroses. Aquest fenomen és possible gràcies a la cooperació de les vies UPR amb oncogens de les 

cèl·lules tumorals. Malgrat que una resposta UPR mantinguda en el temps pot conduir a la mort cel·lular, 

les cèl·lules canceroses tenen estratègies per bloquejar els senyals pro-mort i emprar únicament les vies 

amb una finalitat adaptativa (Avril et al., 2017). 

A través de la utilització de la resposta UPR, la cèl·lula tumoral incrementa la capacitat biosintètica del RE i 

permet espo d e a l’ele ada demanda de síntesi proteica per sostenir la proliferació tumoral. Per altra 

banda, a les cèl·lules tumorals s’hi pot p odui  l’a o e at est s eti ula  t a s issi le, p o s pel ual les 

cèl·lules del tumor transmeten la senyalització UPR a les cèl·lules endotelials i cèl·lules dendrítiques 

adjacents per induir angiogènesi (Mahadevan et al., 2011; Vandewynckel et al., 2013). En alguns tipus de 

càncer s’ha a a te itzat la modulació de la resposta UPR sobreactivant els eixos de senyalització regulats 

per IRE1 i ATF6, que tenen un paper predominantment adaptatiu (Bruchmann et al., 2013; Tay et al., 2014). 

Eix ATF6. Les alte a io s e  a uesta ia de la esposta UPR s’ha  des it so etot en càncers hepàtics. La 

sobrea ti a i  de l’ei  d’ATF  degut a la seva sobreexpressió té com a principal objectiu incrementar 

l’e p essi  de la xaperona BiP, que potencia la maquinària de plegament proteic del RE (Wu et al., 2014). 

Ta  s’ha  des it so eexpressions basals de BiP en alguns tumors (Shuda et al., 2003). L’i e e t e  

els nivells de la xaperona BiP també actua bloquejant l’apoptosi a t a s de la i hi i i  de Bax 

(Ranganathan et al., 2006) i p e e i t l’a ti a i  de la aspasa-7 (Reddy et al., 2003).  

Eix IRE1. S’ha  asso iat à e s d’o a i, pul , fetge o e ell amb mutacions en IRE1 i efectors (Greenman 

et al., 2007).  Qua  l’est s eti ula  s de ai a intensitat, la a a de se alitza i  d’IRE1 activa 

mecanismes adaptatius. A a , si l’est s s i te s i pe llo gat ta  pot a ti a  efe to s p o-apoptòtics a 

través del reclutament de TRAF2 ue p o ou l’activació de la quinasa JNK2 (Jain, 2017). Per evitar-ho, les 
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cèl·lules tumorals presenten una versió mutada de TRAF2, que és incompetent per activar JNK2 (Thomas GS 

et al., 2009; Shen et al., 2015). La dia a p i ipal d’IRE1, XBP1, també contribueix a la supervivència i 

progressió tumoral. La seva sobreexpressió està reportada en càncer de pulmó, mama, pàncrees i mieloma 

últiple, e t e d’alt es. En aquesta línia, s’ha des it ue la down-regulació de XBP1 afecta de forma 

negativa el creixement del tumor (Fujimoto et al., 2003; Koong et al., 2006). En glioblastoma multiforme, 

l’a ti itat e do i o u leasa d’IRE  ta  pa ti ipa e  p o essos d’invasió tumoral regulant la proteïna de 

matriu extracel·lular SPARC (secreted protein acidic and rich in cysteine), implicada en remodelació de 

matriu extracel·lular i adhesió cel·lular (Dejeans et al., 2012).  

Eix PERK. La branca de PERK és la que disposa de dos tipus de senyalització més marcades, una de pro-

supervivència i una de pro-mort. La cèl·lula tumoral bloqueja efectors de mort cel·lulars com ara CHOP, que 

està delecionada en alguns tipus de càncer (Huber et al., 2013). E  o di io s d’hip ia, usuals en el 

context tumoral, la sobreactivació de la via PERK-ATF4 promou la síntesi de VEGF, factor inductor 

d’a giog esi (Blais et al., 2006; Wang et al., 2012). L’e p essi  de VEGF ta  pot se  augmentada per la 

via IRE1 de forma hipòxia-independent (Pereira et al., 2010). En aquest sentit, s’ha ost at ue l’a ti a i  

de PERK està ela io ada a  etàstasi, a t a s de la p o o i  d’EMT t a si i  epiteli-mesènquima) i 

invasió (Avivar-Valderas et al., 2011; Mujcic et al., 2013).  

La resposta UPR no tan sols és aprofitada per les cèl·lules tumorals per superar les agressions 

i oa ie tals p pies de la fisiologia de l’o ga is e si  ue també és un mecanisme de 

quimioresistència. Fi s al o e t, s’ha  esta le t o ela io s e t e l’activació de la resposta UPR i 

adquisició de resistència a tractaments amb taxols, platins o teràpia hormonal (Avril et al., 2017). Malgrat 

tot, e a a se ’ha  de a a te itza  els ecanismes moleculars subjacents. En estudis en pacients amb 

à e  de a a t a tades a  ta o if  s’ha o se at ue l’i e e t e  els i ells de XBP  (eixos ATF6 i 

IRE1) està associat amb menys temps de supervivència (Andruska et al., 2015). Així mateix, la sobre-

e p essi  de BiP s’ha ela io at a  u  e o  te ps lliu e de ecurrència en pacients tractades amb 

doxorubicina (Lee et al., 2011). En models cel·lulars de càncer de mama resistents s’ha dete i at ue la 

ape o a BiP sup i ei  l’apoptosi i duïda per doxorubicina a través de la inhibició de BAX i caspasa-7 (Lee 

et al., 2006). Ai í atei , la esist ia d’a uests odels de à e  de a a a te àpies e do i es o  el 

fulvestrant o tamoxifè es basa en la interacció de diferents mecanismes cel·lulars, o  a a l’a ti a i  UPR, 

autofàgia, i apoptosi (Parmar et al., 2013; Cook et al., 2014). En tots els casos, els mecanismes de 

resistència necessiten la oope a i  de la se alitza i  UPR a  la odula i  d’alt es fu io s, o  a a el 

lo ueig de l’apoptosi o i du i  d’autofàgia, pe  o figu a  est at gies efe ti es (Avril et al., 2017). 

L’a ti a i  de la esposta UPR en resposta a teràpies antitu o als ta  s’ha o se at a les l·lules 

normals ue o fo e  l’est o a del tu o . A les l·lules e dotelials procedents de carcinoma escamós 
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o al, s’ha observat la sobreexpressió de les proteïnes BiP, ATF4 i CHOP (Visioli et al., 2014). Experiments en 

què es mimetitzen les condicions del microambient tumoral (condicions acídiques severes i hipòxia) han 

demostrat que les cèl·lules endotelials up-regulen BiP, activen mecanismes anti-apoptòtics i esdevenen 

resistents al tractament amb sunitinib, un fàrmac antiangiogènic. La deleció de BiP torna a sensibilitzar les 

cèl·lules al tractament (Visioli et al., 2014). 

Malgrat que les funcions de la resposta UPR en la progressió tumoral i resistència farmacològica encara no 

es coneixen amb profunditat, sí que se sap ue la i du i  i a d’est s eti ula  i te s p o ou o t 

cel·lular. Les aproximacions terapèutiques conte ple  dues est at gies:  pote ia  l’a u ula i  de 

proteïna mal plegada al RE per induir un estrès reticular sever que comporti mort cel·lular, i (2) inhibir les 

vies adaptatives i pro-supervivència de la resposta UPR, incrementant la sensibilitat de les cèl·lules 

tumorals a les teràpies antitumorals (Yadav et al., 2014). Les cèl·lules tumorals, contràriament a les sanes, 

tenen alta dependència de la resposta UPR per assegurar la seva supervivència. Aquest fet, atorga a 

l’est at gia de odula i  de l’estrès reticular i resposta UPR un major grau de selectivitat respecte de les 

cèl·lules sanes, que no presenten activació basal de la resposta UPR. 

 

4- Autofàgia  

L’autofàgia s u  p o s el·lula  altament conservat que juga un paper primordial en el manteniment de 

l’ho e stasi el·lula  a t a s de la deg ada i  i e i latge de o po e ts i t a el·lula s, tals com agregats 

de proteïna, orgànuls no funcionals o fins i tot patògens (Parzych and Klionsky, 2014). Aquesta funció 

cel·lular es compon de múltiples processos catabòlics que en determinades situacions fisiològiques (manca 

de nutrients, estrès cel·lular, hipòxia, e t e d’alt es) són regulats amb precisió i acaben transferint 

macromolècules i orgànuls de forma selectiva o no als lisosomes per a la seva degradació. Els lisosomes són 

els orgànuls degradatius principals a la l·lula i o te e  u  a pli e tall d’hid olases acídiques per a 

aquest efecte. Es defi ei e  t es tipus d’autofàgia: acro-autofàgia, micro-autofàgia i autofàgia mediada 

per xaperones. La macro-autofàgia es caracteritza per la formació de vesícules de doble membrana 

anomenades autofagosomes que es fusionaran amb lisosomes per degradar el seu contingut (Klionsky and 

Ohsumi, 1999; Glick et al., 2010). La micro-autofàgia consisteix en la invaginació de la membrana lisosomal 

o endosomal que inclou directament components citosòlics que són degradats per les proteases lisosomals 

(Mijaljica et al., 2011). Pe  últi , l’autofàgia ediada pe  ape o es s u  siste a di igit a la deg ada i  

selectiva de proteïnes que contenen el motiu KFERQ que és reconegut per la xaperona HSC70 (heat shock 

cognate 70 kDa). HSC  p o ou la t a slo a i  d’a uestes proteïnes al lumen lisosomal a través del 

receptor LAMP2A (lysosomal-associated membrane protein 2A), on són degradades (Orenstein et al., 2010). 
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Malgrat que la macro-autofàgia (referida com a autofàgia a pa ti  d’a a  deg ada primordialment contingut 

itoplas àti  a l’engròs de forma inespecífica, també pot ser un procés de degradació selectiva de 

components citosòlics com ara agregats de proteïnes ubiquitinades o orgànuls deteriorats. Per descriure el 

p o s autofàgi  de deg ada i  sele ti a d’algu s o gà uls s’e p e  terminologies específiques com 

mitofàgia (mitocondris), reticulofàgia (RE), pexofàgia (peroxisomes) o agrefàgia (agregats de proteïnes) 

(Parzych and Klionsky, 2014). 

 

4.1- Mecanismes moleculars de l’autofàgia i la seva regulació 

L’a   Ch istia  de Du e a des iu e pe  p i e a egada o  a autofàgia  les estructures que havia 

visualitzat al microscopi electrònic (de Duve et al., 1955; de Duve and Wattiaux, 1966). Eren vesícules de 

membrana senzilla o doble que contenien components del citoplasma, incloent orgànuls en diversos graus 

de desi teg a i . Des d’a uell o e t es a  su ei  els estudis morfològics dels autofagosomes però no 

va ser fins a finals dels anys  ue a o e ça  l’e a ole ula  de l’autofàgia. La o p e si  de les ases 

ole ula s de l’autofàgia s’assolí a alitza t lle ats (genèticament més senzills), model en el qual Yoshinori 

Ohsumi havia observat estructures vesiculars similars a les descrites a cèl·lules de mamífer (Takeshige et al., 

1992). Gràcies a estudis de cribratge de mutants (Saccharomyces cerevisiae  pe  l’autofàgia, es a  

identificar els gens ATG (autophagy related , o e ça t l’a   a  l’ATG  i ide tifi a t l’ATG  l’a  

2007 (Tsukada and Ohsumi, 1993; Matsuura et al., 1997; Kabeya et al., 2007). La recerca feta en llevat va 

permetre la identificació dels gens ATG en eucariotes superiors, i es va constata  ue l’autofàgia s u  

procés altament conservat. Ta atei , les ases esta le tes e  lle at seguei e  se t a dia d’a ui les s 

detallades i compreses.  

El p o s de fo a i  de l’autofagoso a p ese ta u es a a te ísti ues ú i ues ue di e gei e  de forma 

su sta ial de la di à i a d’alt es siste es de t a spo t esi ula  a la l·lula. Les esí ules està da d (uns 

0.1 m) presenten una única bicapa lipídica i es formen per brotació a partir de e a es d’o gà uls pre-

existents (RE, complex de Golgi, endosomes), mentre que els autofagosomes (0.5-1.5 m) presenten doble 

bicapa lipídica i són sintetitzats de novo al citoplasma en resposta a estímuls pro-autofàgics (Kaur and 

Debnath, 2015). 

En llevat, la forma i  de l’autofagoso a s’i i ia e  una única regió perivaculoar anomenada PAS 

(phagophore assembly site), tant en processos de degradació selectius com no-selectius (Chen and Klionsky, 

2011). A la cèl·lula de mamífer, en canvi, la genera i  de l’autofagoso a s’i i ia e  múltiples localitzacions 

del citoplasma. Diversos estudis han hipotitzat que estructures associades al RE, anomenades omegasomes, 

podrien fer aquesta fun i  de llo s d’i i ia i . L’est u tu a i i ial ue es fo a pe  e pa si  de e a a 

a pa ti  del pu t d’i i ia i  s’a o e a fagofo  (Itakura and Mizushima, 2010). Diversos estudis han descrit 
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que la membrana plasmàtica (Ravikumar et al., 2010), el RE (Hayashi-Nishino et al., 2009), el complex de 

Golgi (Takashi et al., 2011) i els mitocondris (Hailey et al., 2010), podrien ser les fonts de membrana per a la 

formació del fagofor. Els processos que regulen l’est u tu a i  de la e a a e  l’autofàgia o-selectiva 

encara no es coneixen, però sí ue s’ha  estudiat a asta e t els e a is es su ja e ts a la fo a i  de 

la esí ula pe  l’autofàgia sele ti a, que es genera al voltant dels components a degradar. El procés és molt 

complex i requereix el reclutament coordinat de múltiples proteïnes Atg (Mizushima et al., 2011). Les fases 

de fo a i  de l’autofagoso a s : 

Inducció. En llevat, la proteïna Atg1 activa interacciona amb Atg13 i Atg17. Aquest complex trimèric 

promou el reclutament de diverses proteïnes Atg a la egi  d’i i ia i  PAS que són bàsiques per a la 

formació del fagofor. A la cèl·lula de mamífer el complex trimèric està format per la serina/treonina quinasa 

ULK1 o ULK2 (Unc-51-like kinase family; homòlegs d’Atg1), Atg13 (homòleg d’Atg13), Atg101, i FIP200 (focal 

adhesion kinase family kinase-interacting protein 200 kDa) (Hara et al., 2008; Mercer et al., 2009). En 

condicions de disponibilitat de nutrients mTORC1 és actiu i fosforila i inactiva ULK i Atg13, impedint la 

fo a i  d’u  o ple  esta le. En condicions de manca de nutrients, mTORC1 està inhibit i ULK pot 

interaccionar amb Atg13 i FIP200, fosforilant-les i estabilitzant el complex iniciador de la formació del 

fagofor (Hosokawa et al., 2009; Ganley et al., 2009) (Figura 8). Alte ati a e t, s’ha descrit que la proteïna 

ui asa AMPK, se so  o se at de l’estat e e g ti  de la l·lula i egulado  negatiu de mTORC1, pot 

actuar en condicions de deprivació de nutrients i estrès cel·lular directament sobre ULK fosforilant-la i 

activant-la (Kim et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: El co plex d’i ducció està format per ULK1/2, ATG13, FIP200 i ATG101. En condicions de disponibilitat de 
nutrients el complex mTORC1 fosforila i inactiva ULK1/2 i ATG13. Quan manquen nutrients, la inhibició de mTORC1 
resulta en l’a ti a i  d’ULK / , ue fosfo ila ATG  i FIP , i esta ilitza el o ple . Figu a odifi ada de Pa z k i 
Klionsky. An Overview of Autophagy: Morphology, Mechanism, and Regulation. Antioxidants & Redox Signaling 2014. 

 

 

PP P
P

P

P

P
P

Nutrients

Starvation



INTRODUCCIÓ  

40 
 

Nucleació. Ja a ti ada l’autofàgia, es recluta el complex Atg14-PI3K, generador de fosfatidilinositol 3-fosfat 

(PI3P), necessari per dur a terme el procés de nucleació de l’autofagoso a tant en mamífers com en llevats 

(Burman and Ktistakis, 2010; Matsunaga et al., 2010). En mamífers el complex està format per l’asso ia i  

de la PI3K de classe III Vps34 (vacuolar protein sorting 34), la serina/treonina quinasa p150 (Vps15 en llevat) 

i Beclina 1 (Vsp30/Atg6 en llevat), a Atg14 (Kihara et al, 2001). Alguns autors descriuen que el complex, a 

m s d’asso iar-se a Atg14 per participar en l’autofàgia, ta  pot i te a io a  a  la p oteï a UVRAG 

(UV radiation resistance-associated gene protein) i participar en la via endocítica (Liang et al., 2008). UVRAG 

està i pli ada e  el a te i e t de l’estabilitat cromosòmica i desenvolupa un paper supressor de 

tumors (Zeng et al., 2006; Itakura et al., 2008). 

La regulació del complex Atg14-PI3K està controlada a través de la interacció de proteïnes amb Beclina 1. La 

proteïna anti-apoptòtica Bcl-2 (B-cell lymphoma/leukemia-2) s’u ei  a Beclina 1 i evita la seva interacció 

amb Vps34, i hi i t l’autofàgia (Liang et al., 1999; Liang et al., 2008). E  a i, A a  s’u ei  a Beclina 1 i 

la regula positivament permetent la formació del complex (Fimia et al., 2007) (Figura 9). La proteïna Bif-1 

també interacciona amb Beclina 1 a través d’UVRAG i es creu que està implicada en la generació de la 

u atu a de la e a a de l’autofagoso a (Takahashi et al., 2007; Takahashi et al., 2009). En llevat, la 

generació de PI3P promou el reclutament de les proteïnes Atg18, Atg20, Atg21 i Atg24 al PAS. Atg18 i Atg21 

són essencials per a la formació del fagofor (Krick et al., 2008). WIPI1 i WIPI2 són els ortòlegs de mamífer 

d’Atg , i s’asso ie  a omegasomes rics en PI3P juntament amb la proteïna ZFYVE1/DFCP1 (zinc finger FYVE 

domain containing 1)( Jeffries et al., 2004; Polson et al., 2010). Les funcions p e ises d’a uestes p oteï es 

encara no es coneixen. Els ort legs d’Atg  i Atg  e a a o s’ha  a a te itzat. 

Encara no està ben definit quin és el mecanisme de reclutament del complex Atg14-PI3K, promotor de la 

u lea i  de l’autofagoso a, u  op s’ha a ti at el o ple  i du to  ULK-Atg13-Atg101-FIP200. S’ha 

descrit que el complex Atg14-PI3K està associat al citoesquelet a través de la i te a i  d’A a  a  les 

cadenes lleugeres de la dineïna (Di Bartolomeo et al., 2010). U  op i duïda l’autofàgia, ULK fosfo ilaria 

Ambra1 que es dissociaria de la dineïna i es relocalitzaria al RE per permetre la nucleaci  de l’autofagoso a 

(Axe et al., 2008). 
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Figura 9: El complex de nucleació ATG14 està regulat per Bcl2 i AMBRA1. El complex ATG14 (ATG14-Beclina 1-
PIK3C3-PIK R  s’asso ia al eti le e doplasmàtic per permetre la nuclea i  de l’autofagoso a. El o ple  s egulat 
negativament per Bcl-2 i positivament per AMBRA1. Figura modificada de Parzyck i Klionsky. An Overview of 

Autophagy: Morphology, Mechanism, and Regulation. Antioxidants & Redox Signaling 2014. 

 

 

Elongació. Tant en llevat com en cèl·lula de mamífer hi ha dos sistemes de conjugació en què hi ha 

implicades proteïnes UBL (ubiquitin-like  ue pa ti ipe  del p o s d’elo ga i  (Ohsumi., 2001). En el cas 

del llevat el primer sistema implica la formació del complex Atg12-Atg5-Atg16. La proteïna UBL Atg12 es 

conjuga covalentment a una lisina interna d’Atg5 g à ies a l’a ti itat d’Atg  e zi  E , a ti ado  i d’Atg  

(enzim E2, conjugació) (Geng and Klionsky, 2008). Aquest procés difereix de la ubiquitinació pel fet de ser 

una conjugació irreversible i no requerir enzi  E  lligasa. U  op u ides Atg  i Atg , Atg  s’asso ia a Atg  

de forma no covalent i interacciona a  p oteï es Atg  d’alt es t í e s Atg -Atg5-Atg12, formant 

estructures multimèriques (principalment tetràmers, 4 trímers Atg16-Atg5-Atg12) (Figura 10A). El tetràmer 

s’asso ia a la e a a del fagofo  i o se’  dissociarà fins a completar-se la fo a i  de l’autofagoso a 

(Kuma et al., 2002; Mizushima et al., 2003). Els ortòlegs en mamífer són Atg5, Atg12 i Atg16L1 i funcionen 

de forma anàloga a les proteïnes de llevat. La egula i  d’aquest sistema pot estar mediada per acetilacions 

inhibidores a Atg , Atg  i Atg , pe  pa t de l’a etilt a sfe asa KAT B/p 00. La proteïna del complex de 

Golgi RAB331 també pot inhibir Atg16L1 unint-se a ella (Itoh et al., 2008; Parzych and Klionsky, 2014). 

El sego  siste a de o juga i  s l’Atg8-fosfatidiletanolamina, que forma una estructura que es va 

e pa di t pe  fo a  l’autofagoso a. En llevat, a uest siste a s’i i ia a  el p o essat de la p oteï a UBL 

Atg8 (coneguda com a LC3 en cèl·lula de mamífer) per part de la cisteïna proteasa Atg4, fet que comporta 

que quedi exposat un residu glicina carboxiterminal d’Atg  (Geng and Klionsky, 2008). A continuació, Atg7, 

el mateix enzim E1 implicat en el primer sistema, activa i t a sfe ei  Atg  a l’enzim E2 Atg3. El residu glicina 

d’Atg  s o jugat per enllaç amida al lípid de membrana fosfatidiletanolamina (PE), en un procés facilitat 

pe  l’a ti itat del o ple  Atg -Atg5 que actua com a E3 lligasa (Ichimura et al., 2000; Hanada et al., 

Bcl2

Bcl2
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2007). La unió Atg8-PE pot revertir-se pe  l’a i  p oteolíti a d’Atg , tot i ue se’  des o ei  el e a is e 

de regulació (Kirisako et al., 2000; Nair et al., 2012) (Figura 10B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Sistemes de conjugació implicats en el proc s d’elo gació. A, Les proteïnes ATG7 (enzim E1, activador) i 

ATG10 (enzim E2, conjugació) edie  e  la o juga i  d’ATG  a ATG . A o ti ua i  ATG L  s’asso ia a ATG  
per formar trímers que oligomeritzen amb altres trímers. El complex multimèric presenta activitat E3 lligasa. B, La 
cisteïna proteasa ATG4 processa LC3 i queda exposat un residu glicina carboxiterminal. A continuació, les proteïnes 

ATG7 (enzim E1), ATG3 (enzim E2) i el complex multimèric ATG5-ATG12 (enzim E3 lligasa) conjuguen LC3-I al lípid de 

membrana fosfatidiletanolamina (PE) i generen LC3-II. La unió LC3-PE pot revertir-se pe  l’a i  p oteolíti a d’ATG . 
Figura modificada de Parzyck i Klionsky. An Overview of Autophagy: Morphology, Mechanism, and Regulation. 

Antioxidants & Redox Signaling 2014. 

 

 

E  a ífe s, el p o s s olt se la t al des it e  lle ats pe  hi ha  isofo es d’Atg  i di e ses 

proteïnes semblants a Atg8, que es subdivideixen en les subfamílies LC3 i GABARAP. Es creu que ambdues 

subfamílies participen en difere ts etapes del p o s d’elo ga i  del fagofo . D’e t e les p oteï es 

semblants a Atg8 la més ben caracteritzada és LC3. La forma de LC3 processada per Atg4 és coneguda com 

a LC3-I, mentre que la LC3 conjugada a PE s’a o e a LC -II (Kabeya et al., 2004; Weidberg et al., 2010). La 

lipidació de la proteïna LC3 en les cèl·lules de mamífer és utilitzada com un marcador per monitoritzar la 

i du i  d’autofàgia. S’ha p oposat ue Atg /LC  o t ola la u atu a i ida de l’autofagoso a, de 
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manera que la quantitat de proteïna Atg8/LC3 determinarà les dimensions de l’autofagoso a Xie et al., 

2008). 

Una altra proteïna que es creu que està impli ada e  l’elo ga i  s Atg . En llevat, aquesta proteïna 

transmembrana circula entre el PAS i altres compartiments cel·lulars. Aquestes regions alternatives es 

coneixen com a TVCs (tubulovesicular clusters  Ma i et al., . El o i e t d’Atg  està egulat pel 

o ple  Atg , ai í o  pe  la ulti e itza i  d’Atg . La lo alitza i  di à i a d’Atg  i la se a apa itat pe  

multimeritzar són necessàries per a la fo a i  de l’autofagoso a, i es eu ue la se a o t i u i  es asa 

en el reclutament de membrana al fagofor en expansió (Reggiori et al., 2004; Mari et al., 2010). En 

a ífe s l’ho leg d’Atg  a tua de la atei a a e a, en condicions basals es localitza a Golgi i 

endosomes, mentre que en cas de deprivació de nutrients Atg9 co-localitza amb marcadors 

d’autofagoso a You g et al., 2006; Webber and Tooze, 2010). 

Finalització i fusió. La adu a i  de l’autofagoso a s l’etapa de l’autofàgia s des o eguda. El fagofo  

en expansió ha de tancar-se i fo a  l’autofagoso a adu  pe  o se ’han descrit els mecanismes 

subjacents. En llevat s’ha des it ue la disso ia i  d’Atg /LC  de l’autofagoso a s e essà ia pe  

permetre la seva fusió amb els lisosomes (Vergne et al., 2009). Atg4 actua hidrolitza t l’e llaç de l’Atg  

amb la PE. Per altra banda, és esse ial l’a i  de fosfatases de fosfoinosítids que hidrolitzen els PI3P de la 

e a a de l’autofagoso a i alliberen altres proteïnes Atg (Kaur and Debnath, 2015; Nakamura and 

Yoshimori, 2017). 

L’autofagoso a adu  ha de desplaça -se i fusionar-se amb endosomes i/o lisosomes, per generar 

l’autolisosoma que degradarà el seu contingut. Els autofagosomes es poden formar en regions diverses del 

citoplasma, mentre que els endosomes i lisosomes es troben de forma predominant a la regió perinuclear. 

El desplaçament dels autofagosomes fins a aquesta localització depèn dels microtúbuls (Monastyrska et al., 

2009; Nakamura and Yoshimori, 2017). Un cop a la regió perinuclear, la fusió està mediada per tres famílies 

de proteïnes diferents: les GTPases Rab, o ple es d’ancoratge a membrana, i proteïnes SNARE (soluble N-

ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptors). Les proteïnes Rab es localitzen a les 

membranes vesiculars i recluten complexos p otei s d’a o atge ue e e i a  dues fu io s: fer 

d’estructura pont entre les vesícules a fusionar, i actuar de plataforma per fa ilita  l’a i  de les p oteï es 

SNARE, que conduiran el procés de fusió de membranes (Atlashkin et al., 2003; Nakamura and Yoshimori, 

2017). En cèl·lules de mamífer el procés de fusió requereix la participació de la proteïna de membrana 

lisosomal LAMP2, la GTPasa Rab7, i les proteïnes SNARE VAMP7, VAMP9 i VAMP8, tot i que els mecanismes 

moleculars implicats estan poc caracteritzats (Jager et al., 2004; Fader et al., 2009). 
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U  op fo at l’autolisoso a, la deg ada i  del seu o ti gut s depe de t d’hid olases lisoso als àcides, 

incloent-hi les cisteïna-catepsines (B, C, H, K, L) i aspartil-catepsines (D, E). Els productes generats en el 

procés de degradació són alliberats al citoplasma i seran emprats per a la síntesi i manteniment de les 

funcions cel·lulars bàsiques (Kaur and Debnath, 2015) (Figura 11).  

 

 

Figura 11: Es ue a ge e al del p oc s d’autofàgia. La i du i  d’autofàgia esulta e  la ge e a i  del fagofo , 
estructura primària que origina l’autofagoso a esí ula ue p ese ta do le i apa lipídi a , ue o t  el ate ial 
cel·lular a degradar. A continuaci , l’autofagoso a es fusio a a  u  lisoso a autolisoso a , ue o t  les 
hidrolases que digeriran el o ti gut de l’autolisoso a. Figu a e t eta de Klio sk . Autophagy: from phenomenology 

to molecular understanding in less than a decade. Nature Reviews Molecular Cell Biology 2007. 

 

 

Autofàgia selectiva 

Ai í o  l’autofàgia i espe ífi a sol se  a ti ada e  situa io s de a a e e g ti a i/o ut i io al o  a 

resposta cel·lular de superviv ia, l’autofàgia sele ti a té una finalitat més orientada al manteniment de 

l’ho e stasi el·lula . La degradació específica de components citoplasmàtics és dependent de receptors 

de càrrega que interaccionen amb ells a través de senyals de degradació. A les cèl·lules de mamífer, el 

senyal més comú és la ubiquitina. Els re epto s de à ega dispose  a la se a est u tu a d’u  do i i d’u i  

a ubiquitina (UBA, ubiquitin-associated domain) i u  alt e d’u i  a Atg /LC  ue s’a o e a egi  LIR LC3 

interacting region) (Rogov et al., 2014; Stolz et al., 2014). D’a uesta a e a, els receptors de càrrega 

actuen com a ponts moleculars que associen proteïnes ubiquitinades amb la via autofàgica, 

o ple e ta t d’a uesta a e a el siste a ubiquitina-proteasoma. Alguns receptors de càrrega típics a la 

cèl·lula mamífer són p62 (també coneguda com a SQSTM1, sequestrome-1)(Bjorkoy et al., 2005; Zheng et 

al., 2009), NBR1 (neighbor of BRCA1 gene 1protein) (Kirkin et al., 2009; Lamark et al., 2009) i HDAC6 
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(histone deacetylase 6) (Lee et al., 2010). L’autofàgia sele ti a s espe ial e t elle a t e  l’eli i a i  

d’ag egats p otei s i d’orgànuls deteriorats o superflus (Caixa 2). 

 

4.2- Regulació de l’autofàgia 

L’autofàgia t  u  pape  fo a e tal e  les espostes adaptati es de la l·lula da a t d’est essos el·lula s 

de diferent índole, tals com la manca de nutrients, la hipòxia o l’est s eti ula . L’efe to  e t al de la se a 

regulació és el complex mTORC1, que actua com a sensor integrant vies de senyalització activades per 

diferents estímuls (Saxton and Sabatini, 2017). En condicions que propicien el creixement cel·lular, el 

o ple  TORC  s a tiu, p o ou la sí tesi p otei a i a t  i hi ida l’autofàgia a t a s de la fosfo ila i  

de la Se  d’ULK Ju g et al., ; Sha g et al., . 

P o oció d’autofàgia e  fu ció de l’estatus ut icio al cel·lular. L’alte a i  de dete i ats pa à et es e  

situa io s de dep i a i  de ut ie ts i duei  la i hi i i  de TORC , ue esulta e  l’a ti a i  d’autofàgia 

ue pe et a te i  les fu io s el·lula s àsi ues. U  dels illo s i di atius de l’estat e e g tic de la 

cèl·lula és la ràtio ATP/AMP. En casos com ara la deprivació de glucosa, la ràtio energètica disminueix i 

activa l’AMPK, el p i ipal se so  de l’estat e e g ti  de la l·lula Sha  et al., . L’a ti a i  d’AMPK t  

com a conseqüència la inhibici  de TORC  i la su se üe t a ti a i  d’autofàgia. La i a ti a ió de mTORC1 

ve donada pel fet que AMPK activa TSC2 (inhibidora de mTORC1) mitjançant la fosforilació en els residus 

Thr1227 i Ser1345 (Inoki et al., 2003), i per un altre costat AMPK inhibeix Raptor per fosforilació dels 

esidus Se  i Se  G i  et al., . Alte ati a e t, AMPK pot a ti a  di e ta e t l’autofàgia a 

t a s de l’a ti a i  d’ULK, itja ça t la fosfo ila i  dels esidus Se  i Se  Ki  et al., ; Ega  et 

al., 2011). 

mTORC1 també actua com a sensor de nivells de nitrogen, essent regulat positivament per la presència 

d’a i oà ids Ki  a d Gua , . Els a i oà ids egule  les p oteï es Rag, GTPases petites ela io ades 

amb Ras, que activen mTORC1. Les Rag són heterodímers formats per RagA o RagB amb RagC o RagD, i 

estan associades a la membrana lisosomal a través de la interacció amb el complex regulador pentamèric 

MP1, p14, p18, HBXIP i C7ORF59 (Sanack et al., 2010; Bar-Peled et al., . La p es ia d’a i oà ids 

a ti a les p oteï es Rag, ue s’u ei e  a Rapto  i e lute  el o ple  TORC  a la supe fí ie dels 

lisoso es, o  ta  hi ha la p oteï a Rhe . Si les p oteï es Rag i Rhe  esta  a ti es, i duei e  l’a ti a i  

de TORC . A uesta ia d’a ti a i  i teg a la se alitza i  p o ede t de l’estat ut i io al de la l·lula i la 

presència de factors de creixement (Zoncu et al., 2011).  
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Caixa 2 – Mitofàgia dependent de PINK1/parkina 

La itofàgia o sistei  e  u  p o s d’autofàgia sele ti a ue t  o  a o je tiu la degradació específica de 
mitocondris. La via canònica de regulació de la mitofàgia està ben definida i està controlada principalment 
per tres proteïnes: PINK1, parkina i ubiquitina. Alternativament, s’ha des it u a itofàgia i depe de t de 
PINK1/Parkina que està regulada per les proteïnes Nix i Bnip3. PINK1 (PTEN-induced kinase 1) és una 
serina/treonina quinasa que conté un senyal de localització mitocondrial que promou el seu reclutament a 
la membrana externa dels mitocondris. PINK1 actua com a sensor de l’estat dels ito o d is (Matsuda et 
al., 2010). E  o di io s o als, PINK  s i po tada a l’i te io  dels ito o d is e  u  p o s depe de t 
de potencial de membrana i de les translocases de membrana externa i interna del mitocondri (TOM i TIM). 
En el procés, PINK1 és escindida seqüencialment per les proteases PMPCB i PARL fins a ser degradada i es 
manté així un equilibri en els nivells de PINK1 exposada a la membrana externa (Jin et al., 2010; Meissner et 
al., 2011). Quan la funcionalitat dels mitocondris està afectada, el pote ial de e a a s’alte a i la ràtio 
d’i te alitza i  i deg ada i  de PINK  dis i uei . PINK  s’autofosfo ila, di e itza i s’esta ilitza a la 
membrana mitocondrial externa, exposant el seu domini quinasa al citosol. Tot seguit, PINK1 recluta la 
proteïna Parkina (Matsuda et al., 2010; Lazarou et al., 2012). 

Parkina és una proteïna ubiquitina E3 lligasa citosòlica que en condicions basals adopta una conformació 
tancada que inhibeix la seva activitat (Shlevkov and Schwarz, 2014). PINK1 fosforila la Ser65 de la ubiquitina 
(monomèrica o poliubiquitina). Algunes de les ubiquitines fosforilades (pUb) per PINK1 es troben ja 
conjugades a la membrana externa mitocondrial i actuen com a senyal de reclutament de la parkina, que hi 
interacciona. La unió a pUb indueix un canvi conformacional a la parkina que exposa el domini Ubl 
(ubiquitin like), que serà fosforilat també al residu Ser65 per PINK1 i l’esta ilitza (Narendra et al., 2008; 
Koyano et al., 2014). Un cop activa i localitzada a la membrana mitocondrial externa, la parkina pot 
ubiquitinar diverses proteïnes i/o generar cadenes a partir de les ubiquitines ja presents (Sarraf et al., 2013; 
Shlevkov and Schwarz, 2014). La darrera part de la via de mitofàgia és regulada per les proteïnes de càrrega 
de la a ui à ia d’autofàgia sele ti a. A uestes p oteï es dispose  de do i is d’i te a i  a  u i uiti a 
(UBA) i do i is d’i te a i  a  LC  LIR . D’a uesta a e a, els ito o d is dete io ats ue ha  sigut 
marcats amb ubiquitina són dirigits als autofagosomes que mediaran la seva degradació (Youle and 
Narendra, 2011; Bingol and Sheng, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Fases de la via canònica de mitofàgia regulada per PINK1, parkina i ubiquitina. L’est s ito o d ial 
esulta e  l’a u ula i  de la serina/treonina quinasa PINK1 a la membrana mitocondrial externa i el subseqüent 

reclutament de la ubiquitina E3 lligasa parkina. A continuació, la parkina genera cadenes de poliubiquitina en 
proteïnes de la superfície mitocondrial que seran reconegudes pe  p oteï es de à ega ue oo di a a  l’asso ia i  
dels mitocondris marcats amb els autofagosomes que els degradaran. 
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P o oció d’autofàgia e  esposta a est s cel·lula . Co di io s d’est s o  a a la a a de fa to s de 

creixement o la hipòxia són fa to s ue alte e  l’ho e stasi el·lula . Com a resposta cel·lular adaptativa 

s’a ti a l’autofàgia ia i hi i i  TORC . Me t e ue e  el as dels factors de creixement la seva mancança 

p o o a u a ai ada e  la se alitza i  de l’ei  PI K-Akt-mTORC1, en el as de la hip ia l’a ti itat de 

mTORC1 és regulada per REDD1 (regulated in development and DNA damage) i REDD2, que inhibeixen 

mTORC1 indirectament estabilitzant el complex TSC, tot i que els mecanismes implicats es desconeixen 

(Brugarolas et al., 2004; Sofer et al., 2005). 

Alt es tipus d’est s el·lula  p o oue  autofàgia a t a s de la esposta UPR. El dese uili i e  el siste a 

el·lula  i duei  est s eti ula  i a ti a i  de les ies UPR. L’ei  de PERK o t ola espe ial e t l’a ti a i  

d’autofàgia ia e p essi  de TRIB  i i hi i i  de l’ei  Akt/ TORC  Ohoka et al., ; Ö d a d Ö d, . 

Alternativament, la desestabilització del RE provoca un increment del nivell de Ca2+ citosòlic que activa la 

proteïna CAMKK2 (calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2) que subseqüentment activa 

AMPK per fosforilació al residu Thr172, que inhibeix mTORC1 i activa autofàgia (HØyer-Hansen and Jäättelä, 

2007; Fogarty et al., 2010). En aquestes circumstàncies en què els sistemes de degradació ERAD i 

ubiquitina-p oteaso a esta  o p o esos, l’autofàgia ol·la o a a  la deg ada i  de p oteï es al 

plegades i solu les i d’ag egats p otei s Di g et al., ; He et al.,  . 

 

4.3- Mort cel·lular mediada per autofàgia 

En aquells casos en què les respostes el·lula s adaptati es s  i apa es de e e ti  la situa i , l’autofàgia 

es presenta com a un mecanisme essencial per eliminar les cèl·lules danyades. La mort cel·lular que implica 

autofàgia és anomenada mort mediada per autofàgia o mort cel·lular programada de tipus II l’apoptosi s 

referida com a tipus I) (Yonekawa and Thorburn, 2014). Les característiques morfològiques i bioquímiques 

de les morts cel·lulars de tipus I i II són diferents. En el cas de la mort mediada per autofàgia, no hi ha 

activació de caspases, ni degradació de DNA o fragmentació nuclear aparent. En canvi, s’o se a la 

fragmentació del Golgi i del RE a a s de l’eli i a i  del u li i també l’a u ula i  d’autofagoso es. A dia 

d’a ui, hi ha o t o sia so e si l’autofàgia s e  si mateixa el procés que indueix la mort cel·lular o bé si 

és un mediador del programa de mort que finalment és executat per apoptosi (Denton et al., 2012; Aredia 

et al., 2012). La dete i a i  d’a uest tipus de o t es fa segui t dos criteris bàsics: (1) hi ha un increment 

del flux autofàgic, i (2) el lo ueig fa a ol gi  o ge ti  de l’autofàgia e e tei  la o t (Kroemer and 

Levine, 2008). Alguns autors inclouen en la definició de mort per autofàgia la necessitat que es produeixi de 

forma independe t a l’apoptosi o e osi, tot i ue a uest ite i s o side at e essiu pe  d’alt es auto s 

(Shen et al., 2011). La a a te itza i  d’a uest tipus de mort no es trivial i requereix la combinació de 

diverses aproximacions experimentals. La dificultat per assegurar amb evidències científiques que la mort 



INTRODUCCIÓ  

48 
 

el·lula  s deguda e lusi a e t a l’autofàgia ha po tat a pa la  de o t ediada pe  autofàgia , e ita t 

referir-se a aquest tipus de mort com a mort per autofàgia  (Levine and Kroemer, 2008; Klionsky et al., 

2016).  

Apoptosi i autofàgia són dues vies de mort cel·lular interconnectades que compensen en molts casos la 

i hi i i  d’u a o alt a, malgrat que aquesta connexió encara no està ben caracteritzada. Per exemple,  les 

proteïnes membres de la família Bcl-2 poden regular ambdós processos directament. La dissociació de Bcl-2 

de Beclin 1 pe et la i du i  d’autofàgia, i té com a conseqüència un increment de la població de Bcl-2 

lliure que interaccionarà amb Bax tot inhibint apoptosi (Shimizu et al., 2004; Gump and Thorburn, 2011). 

U  alt e as des it e  l·lules defi ie ts e  autofàgia s l’a u ula i  de la proteïna p62, que actuaria 

promovent la poliubiquitinació, agregació i activació de la caspasa-8, activadora de la via extrínseca 

d’apoptosi (Lum et al., 2005). E  alt es asos, s’ha o se at ue u  atei  estí ul est essa t pot induir 

diferents tipus de mort en funció de la línia cel·lular tumoral testada (Rubinstein et al., 2012). Els 

mecanismes subjacents a aquestes diferències es desconeixen. Tanmateix, es creu que el perfil genètic de 

ada lí ia ’ s u  fa to  dete i a t (Eisenberg-Lemer et al., 2009; Rubinstein et al., 2012). 

 

4.4- Autofàgia i càncer  

L’autofàgia s u  p o s a  u  pape  eminentment adaptatiu, fet que pot ser aprofitat per les cèl·lules 

tumorals. E  l’a tualitat, hi ha o t o sia so e el pape  ue dese olupa l’autofàgia e  el o te t 

tumoral. Mentre que en etapes p i e e ues del dese olupa e t del tu o  s’ha des it ue l’autofàgia 

actua antagonitzant la proliferació cel·lular, en etapes més avançades pot contribuir a la progressió tumoral 

essent modulada per sustentar les elevades demandes metabòliques de les cèl·lules canceroses i permetre 

la se a adapta i  a l’est s a què estan sotmeses, tant el derivat del microambient tumoral com el 

procedent de tractaments farmacològics (Kondo et al., 2005; Levy et al., 2017). 

Autofàgia com a promotor tumoral 

L’ap ofita e t del flu  autofàgi  s p opi de l·lules tumorals ja establertes, que comencen a patir les 

condicions extre es p pies de l’a ie t tu o al e  p og essi : a a d’o ige  (Rouschop and Wouters, 

2009), nutrients limitats (Onodera and Ohsumi, 2005) i demanda energètica creixent per sostenir l’alta ràtio 

metabòlica (Rabinowitz and White, 2010). En aquestes circumstà ies l’autofàgia apa ei  o  u a esposta 

cel·lular adaptativa que permet a les cèl·lules tumorals subsistir en condicions extremes. Les cèl·lules Ras-

mutades són altament dependents de l’autofàgia, i s  a o e ades l·lules addi tes a l’autofàgia. Les 

mutacions oncogèniques en Ras es troben en aproximadament un 30% dels càncers humans i són tumors 

amb alt potencial proliferatiu i metastàtic (Guo et al., 2013; Mariño et al., 2011). Diversos estudis han 
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descrit que a uestes l·lules depe e  de l’a ti a i  d’autofàgia pe  mantenir el metabolisme oxidatiu i la 

glucòlisi que sustenten el creixement, la supervivència, la invasió i la metàstasi (Lock et al., 2011; Lock et al., 

2014). Co t à ia e t, la apa itat de l’autofàgia de li ita  la i fla a i  i la necrosi, restringeix la metàstasi 

(Degenhardt et al., 2006). 

L’autofàgia ta  es p ese ta o  u a est at gia de les l·lules tu o als pe  e adi  l’efe te de di e ses 

teràpies i promoure quimioresistència i supervivència tumoral (Chen and Karantza-Wadsworth, 2009; Levy 

et al., 2017). S’ha des it ue fàrmacs com el tamoxifè (Bursch et al., 1996), la temozolamida (Kanzawa et 

al., 2004), el resveratrol (Opipari et al., 2004), o el t i id d’a s i  indueixen autofàgia en cèl·lules de 

càncer de mama, pròstata, colon i glioma maligne (Kanzawa et al., 2005). Així mateix, la radioteràpia també 

activa autofàgia (Yao et al., 2003; Ito et al., 2005). En molts casos, l’a ti a i  de l’autofàgia o se ada s’ha 

relacionat amb el desenvolupament de resistència a aquests tractaments. En a uesta lí ia, s’ha des it ue 

la o i a i  d’i hi ido s d’autofàgia a  ui iote àpia, adiote àpia, i hi ido s de receptors tirosina-

quinasa o teràpia hormonal sensibilitza les cèl·lules a aquests tractaments (Paglin et al., 2001 ; Kanzawa et 

al., 2003; Ito et al., 2005). La a a te itza i  dels e a is es su ja e ts a la a ipula i  de l’autofàgia e  

cada cas és de gran rellevància per al disse  d’est at gies te ap uti ues efe ti es. 

Autofàgia com a supressor tumoral 

Defi i ies e  l’autofàgia o po te  l’a u ula i  de a o ol ules i d’o gà uls dete io ats ue alteren 

l’ho e stasi el·lula  i provoquen dany al DNA i inestabilitat de la cromatina, fa to s lau e  l’a u ula i  

de uta io s o og i ues. Majo ità ia e t, la i hi i i  de l’autofàgia a les cèl·lules canceroses rau en la 

sobre-activació de la via PI3K-Akt-mTORC1, que indueix supervivència i proliferació cel·lular (Manning and 

Toker, 2017). Seguint en aquesta línia, diversos gens supressors de tumors com ara PTEN (Arico et al., 

2001), LKB1, AMPK (Liang et al., 2007), TSC (Parkhitko et al., 2011) o Bif1 (Bax-interacting factor-1) (Takashi 

et al., 2007) s  p o oto s d’autofàgia. 

Algunes de les evidències més importants que demostren el rol de l’autofàgia o  a sup esso  de tu o s 

provenen d’estudis ealitzats a  la p oteï a Beclina 1 (BCN1). Ratolins amb BCN1 delecionat mostren una 

major incidència de limfoma, càncer de pulmó i càncer de fetge (Qu et al., 2003; Yue et al., 2003). A més a 

s, s’ha  des it dele io s o o-al·lèliques de BCN1 en el 40-75% dels càncers humans de mama, ovari i 

pròstata (Futreal et al., 1992; Aita et al., 1999; Choi et al., 2013). En consonància amb aquests resultats, el 

silenciament d’ATG  p o o a l’a u ula i  d’ag egats de la p oteï a p62, de mitocondris defectuosos i de 

proteïnes mal plegades, esdeveniments que indueixen la producció de ROS (recative oxygen species). Com a 

o se ü ia de l’i e e t de ROS, s’i duei  i esta ilitat de la o ati a i s’afa o ei  l’apa i i  de 

mutacions potencialment oncogèniques (Mathew et al., 2007; Mathew et al., 2009). 
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Els últi s a s s’ha a a te itzat el e a is e d’a i  de dife e ts o posts amb activitat antitumoral que 

indueixen itoto i itat ia a ti a i  d’autofàgia. L’efe te dels a a i oides, pe  e e ple, està ediat per 

l’a ti a i  d’autofàgia, ue a a a i dui t apoptosi (Salazar et al., 2009a; Salazar et al., 2009b). Per altra 

banda, agents moduladors del metabolisme dels esfingolípids, o  a a el es e at ol o l’à id eti oi , 

exerceixen el seu efecte antitumoral a t a s de l’a u ula i  de dete i ats esfingolípids que activen 

autofàgia i medien la mort de les cèl·lules tumorals  (Signorelli et al., 2009; Rodríguez-Cuenca et al., 2015). 

La desregulació farmacològica de l’autofàgia s’e igei  o  una diana amb potencial antitumoral degut a 

l’alta depe d ia de les l·lules tu o als d’a uest p o s, ta t pe  defe te o  pe  e s. 

 

4.5- Autofàgia i esfingolípids 

Els importants avenços e  l’últi a d ada en el camp de la lipidòmica han permès una millor comprensió 

de les propietats biofísiques de les membranes cel·lulars i han comportat un replantejament del rol bioactiu 

que juguen tant aquestes membranes com els lípids que les conformen. Els esfingolípids són una família 

àmplia de lípids de membrana que juguen un important paper bioactiu regulant funcions diverses com ara 

la divisió cel·lular, la diferenciació i la mort (Rao et al., 2013). Malgrat que contribueixen en baixa proporció 

al pool de lípids cel·lulars, variacions en els nivells d’esfi golípids tenen gran rellevància en la funcionalitat 

cel·lular i estan relacionats amb l’etiologia de di e ses alalties, o  a a dia etis, alalties 

neurodegeneratives o càncer (Lahiri and Futerman, 2007). 

La base estructural dels esfingolípids és una espècie esfingoide de cadena llarga, essent majoritàriament 

esfingosina o esfinganina (dihidroesfingosina). Es diferencie  u a de l’alt a pel fet ue l’esfingosina conté 

un doble enllaç trans 4-5, que és essencial per a la seva funció senyalitzadora (Brockman et al., 2004; Li et 

al., 2014). La molècula central esfingosina és N-acilada al carboni 2 amb un àcid gras per formar la 

ceramida, espècie central en la biologia dels esfingolípids. A aquesta molècula de ceramida se li addicionen 

grups de diferent naturalesa (neutres, carregats, glicosilats, fosforilats) al carboni 1 per a formar els 

esfingolípids complexes. Els diferents grups conjugats generen regions polars i no-polars, fet que aporta a 

les molècules un caràcter amfipàtic bàsic per a la seva funció reguladora del metabolisme cel·lular 

(Menaldino et al., 2003) (Figura 13). 
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Figura 13: Estructura química dels esfingolípids i dihidroesfingolípids. La presència d’u  do le enllaç trans 4,5 
diferencia les ceramides de les dihidroceramides. A pa ti  d’a uestes dues ol ules ase es generen els 
dihidroesfingolípids (derivats de la dihidroceramida) i esfingolípids (derivats de la ceramida). Figura modificada de 

Siddique i col·laboradors. Dihydroceramides: From Bit Players to Lead Actors. The Journal of Biological Chemistry 2015. 

 

 

4.5.1- Metabolisme dels esfingolípids 

El metabolisme dels esfingolípids està compartimentat i altament coordinat. Aquesta xarxa metabòlica 

integra diverses vies en què la ceramida fa de nexe, ocupant una posició central tant en el flux biosintètic 

com en el catabòlic. La e a ida s l'i te edia i lau e  el eta olis e d’esfi golípids, i com a molècula 

està implicada en diferenciació cel·lular, senescència, migració, adhesió i apoptosi (Rao et al., 2013). Es 

distingeixen dos eixos bàsics de síntesi de ceramida: síntesi de novo i la via de recuperació (Figura 14). 

L’e uili i e t e la sí tesi de novo i el e a i d’esp ies d’esfi golípids s àsi  pe  a te i  l’ho e stasi 

eta li a de l’esfi golipido a. 
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Figura 14: Representació esquemàtica de les vies de síntesi de ceramida. El eta olis e de la e a ida s’a ti ula e  
dos eixos de síntesi: via de novo i via de reciclatge o recuperació. Ambdues vies convergeixen en la molècula central de 
síntesi de tots els esfingolípids, la ceramida. La via de síntesi de novo s’i i ia a  la o juga i  de la se i a i el 
palmitoïl-CoA catalitzada per la serina palmitoïltransferasa (SPT), per sintetitzar 3-ketodihidroesfingosina. La 3-
ketodihidroesfingosina reductasa (KDSR) redueix la 3-ketodihidroesfingosina a dihidroesfingosina. A continuació, les 
ceramida sintases (CerS) converteixen la dihidroesfingosina en diferents espècies moleculars de dihidroceramida, que 
s  t a sfo ades e  e a ides pe  la i t odu i  d’u  do le e llaç , -trans catalitzada per la Desaturasa-1 (Des-1). 
Per altra banda, la via de reciclatge es basa en la reutilització de les bases de cadena llarga esfingoides, alliberades per 
la deg ada i  d’esfi golípids o ple os, pe  fo a  e a ida g à ies a l’a i  de les e a ida si tases Ce S . Altres 
pu ts de e upe a i  es t o e  e  la deg ada i  de l’esfi go ieli a pe  pa t de les esfi go ieli ases SMasa , e  la 
deg ada i  dels glu oesfi golípids, e  la o e si  de l’esfi gosi a-1-fosfat a esfi gosi a pe  pa t de l’esfi gosi a-1-
fosfat fosfatasa (S1PP) o en la conversió de la ceramida-1-fosfat a ceramida per part de la ceramida-1-fosfat fosfatasa 
(C1PP). CDasa: ceramida desacilasa; CK: ceramida quinasa; SK: esfingosina quinasa; SMS: esfingomielina sintasa; S1PL: 
esfingosina-1-fosfat liasa. 

 

 

Síntesi de novo de ceramida. El primer pas consisteix en la condensació d’u a serina i un palmitoïl-CoA. 

Aquesta reacció està atalitzada pe  l’e zi  serina palmitoïlltransferasa (SPT) i produeix 3-cetoesfinganina, 

que és subseqüentment reduïda per la 3-cetoesfinganina reductasa (KDSR) per generar esfinganina 

(Hanada, 2003). Seguidament, la dihidroceramida sintasa (esfinganina N-a ilt a sfe asa  a ila l’esfi ga i a 

per produir dihidroceramida. La dihidroceramida sintasa forma part de la família de les ceramida sintases, 

un grup ampli de proteïnes integrals de membrana que es distribueixen cadascuna a teixits diferents 

(Pewzner-Jung et al., 2006). Finalment, la dihidroceramida és processada pe  l’e zi  dihidroceramida 
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desaturasa (Des) que introdueix un doble enllaç trans 4,5 al motiu esfingoide per formar la ceramida 

(Michel et al., 1997). Totes aquestes reaccions es duen a terme a la cara citosòlica del RE (Futerman and 

Riezman, 2005). 

La ceramida és precursora de diferents molècules: esfingomielina, galactosilceramida, glucosilceramida i 

ceramida-1-fosfat. D’a uestes desta a l’esfi go ieli a, ue es fo a a l’apa ell de Golgi per transferència 

de fosforilcolina procedent de la fosfatidilcolina a la ceramida, en una reacció catalitzada per 

l’esfi go ieli a si tasa (SMS)(Futerman et al., 1990; Yamaoka et al., 2004). La ceramida és produïda al RE i 

és transferida fins al Golgi per la proteïna CERT (ceramide transport protein), que transfereix ceramides de 

cadena acil curta de forma específica des del RE al Golgi (Huitema et al., 2004). La ceramida genera 

galactosilceramida en la egi  lu i al del RE a t a s de la t a sfe ia d’u a gala tosa pe  pa t d’u  

donador UDP-galactosa. La gala tosil e a ida se ei  de p e u so  d’u  a pli e tall de glucoesfingolípids 

obtinguts per la transferència seqüencial de carbohidrats. Un cop sintetitzats són transportats en vesícules 

fins a la membrana plasmàtica (Sprong et al., 1998). La glucosilceramida es genera a la cara citosòlica de 

l’apa ell de Golgi. La ceramida és transportada fins al golgi per transport vesicular independent de CERT. 

Com en el cas de la galactosilceramida, serveix de precursor de molts glucoesfingolípids que formaran part 

de la membrana plasmàtica (Futerman and Riezman, 2005). Per últim, la ceramida és fosforilada per la 

ceramida quinasa per generar ceramida-1-fosfat, que té un paper rellevant en la mediació de senyalització 

pro-supervivència (Van Overloop et al., 2006). 

La ceramida també pot ser desacilada per ceramidases, generant esfingosina i àcids grassos lliures. La 

cèl·lula eucariota expressa diferents ceramidases, que actuen a pH neutre (membrana plasmàtica) (Tani et 

al., 2003), àcid (lisosomes) (Bernardo et al., 1995) o bàsic (RE i Golgi) ( Xu et al., 2006). L’esfingosina 

produïda pot se  fosfo ilada pe  l’e zi  esfi gosi a ui asa a esfi gosi a-1-fosfat, molècula que 

conjuntament amb la ceramida-1-fosfat tenen una funció senyalitzadora rellevant en processos de 

remodelació de citoesquelet, angiogènesi, creixement cel·lular o ig a i , e t e d’alt es (Spiegel and 

Milstien, 2003). L’e zi  esfi gosi a-1-fosfat fosfatasa actua revertint la reacció, regulant així els nivells 

d’esfi gosi a-1-fosfat. Alte ati a e t, l’esfi gosi a-1-fosfat pot se  deg adada pe  l’esfi gosi a-1-fosfat 

liasa, formant dos productes no-esfingoides, l’he ade a al i l’eta ola i a fosfat. A uesta s l’ú i a ia de 

so tida de eta lits de la a a de iosí tesi d’esfi golípids (Tettamanti et al., 2003; Futerman and 

Riezman, 2005). 

Via de recuperació de la ceramida. Pe et l’ap ofita e t d’esfi golípids deg adats pe  les vies lisosomal i 

no-lisosomal (esfingomielinases i ceramidases situades a membrana plasmàtica), que són reincorporats a 

les vies de síntesi (Tettamanti et al., 2003). La hid lisi d’esfi golípids complexos genera bases esfingoides 

(esfingosina i esfinganina), que són reciclades per sintetitzar ceramida. Aquesta entrada al sistema de 
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eta olis e d’esfi golípids apo ta u a ajo  apa itat de egula i  dels i ells de e a ida i el fa s 

robust davant de possibles alteracions (Kolter and Sandhoff, 2005; Schulze and Sandhoff, 2011). 

 

4.5.2- Esfingolípids co  a egulado s de l’autofàgia 

Di e ses esp ies d’esfi golípids pa ti ipe  e  vies de senyalització cel·lular que controlen supervivència o 

o t. L’autofàgia s u  p o s fi a e t regulat que pot ser modulat pels esfingolípids. Així, diferents 

esp ies d’esfi golípids no tant sols formen part de la membrana de l’autofagosoma sinó que també poden 

regular dife e ial e t l’autofàgia, p o o e t-la com a mecanisme adaptatiu o bé com a mediadora de 

mort cel·lular (Li et al., 2014). 

La ceramida està lligada a la i du i  d’autofàgia. El tractament amb tamoxifè indueix acumulació de 

ceramida que promou mort mediada per autofàgia (Scarlatti et al., 2004). Els mecanismes subjacents estan 

parcialment caracteritzats. La ceramida pot a tua  i hi i t l’ei  PI K/ TORC  a t a s de l’a ti a i  de la 

fosfoproteïna fosfatasa 2A (Ruvolo et al., 1999) o promovent la dissociació de Bcl-2 de la Beclina 1 

(Schubert et al., 2000; Pattingre et al., 2009). La ceramida interacciona directament amb la proteïna 

Atg8/LC3 a les membranes mitocondrials per induir mitofàgia, que acaba sent letal per a la cèl·lula (Lee et 

al., 2011; Sentelle et al., 2012). En tot cas, l’autofàgia induïda per ceramida acaba provocant mort cel·lular 

per apoptosi. La mateixa inhibició de PI3K-mTORC1 activa vies pro-apoptòtiques i la mateixa ceramida es 

pot inserir a la membrana externa mitocondrial i permeabilitzar-la (Colombini, 2013; Dany and Ogretmen, 

2015). Co t à ia e t, l’esfi gosi a-1-fosfat exerceix un rol pro-supervivència i inhibeix apoptosi i activa 

autofàgia protectora en condicions de manca de nutrients a través de la inhibició de mTORC1 (Ponnusamy 

et al., 2010). 

Malgrat que fins a principis del segle XXI es centralitzava tota la capacitat senyalitzadora del esfingolípids en 

la ceramida i els seus derivats, la illo a de les t i ues d’a àlisi de l’esfi golipido a ha pe s e  

l’últi a d ada diferenciar de forma més específica les diverses esp ies d’esfi golípids i a alua  l’activitat 

de les formes dihidro (Chen et al., 2010). Els dihidroesfingolípids són molt menys abundants que les 

ceramides i eren catalogats fins al moment com a molècules no bioactives (Rodríguez-Cuenca et al., 2015). 

L’esp ie p edo i a t s la dihid o e a ida i les se es fu io s iol gi ues s  dife e ts i o-redundants 

respecte de les de les ceramides (Zheng et al., 2006; Siddique et al., 2015). La dihidroceramida és un 

intermediari transitori de la via de síntesi de novo de e a ida. L’últi a ea i  per generar ceramida 

o sistei  e  la i t odu i  d’u  do le e llaç a l’est u tu a de la dihid o e a ida. A uesta ea i  de 

desaturació està catalitzada per la dihidroceramida desaturasa (Des). S’ha  ide tifi at dues 

dihidroceramida desaturases, Des-1 i Des-2, essent la Des-1 la que està present en la majoria dels teixits 

(Causeret et al., 2005). Des-1 té com a substrat preferencial la dihidroceramida, tot i que a menor escala 
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també mostra activitat sobre la dihidroesfingomielina (Omae et al., 2004; Causeret et al., 2005). Des-1 es 

troba a la cara citosòlica de la membrana del RE, regió on té lloc la reacció. Aquesta reacció és dependent 

del siste a de t a spo t d’ele t o s del citocrom b5, que co-localitza a la cara citosòlica de la membrana 

del RE (Michel et al., 1997; Rodríguez-Cuenca et al., 2015). El citocrom b5 presenta una isoforma 

mitocondrial i una de microsomal, essent la mitocondrial la més rellevant (Geeraert et al., 1997 ; Plitzko et 

al., 2013). El doble enllaç diferencial entre les dihidroceramides i ceramides, altera les propietats biofísiques 

de les ol ules, tals o  l’elasti itat i asse latge (Brockman et al., 2004). 

L’autofàgia és una de les primeres funcions biològiques assignades a les dihidroceramides (Siddique et al., 

2015). Diversos estudis han descrit que el tractament amb dihidroceramides exògenes de cadena curta 

indueix la formació d’autofagosomes, i que la inhibició de la Des-1 i la subseqüent acumulació de 

dihidroceramides sensibilitza les cèl·lules als estímuls autofàgics (Zheng et al., 2006; Gagliostro et al., 2012). 

En canvi, la inhibició de l’a u ula i  de dihid o e a ides a t a s del lo ueig d’e zi s apicals de la via de 

síntesi inhibeix l’a ti a i  d’autofàgia (Breen et al., 2013; Casasampere et al., 2016). Els mecanismes que 

ela io e  dihid o e a ides i autofàgia e a a o s’ha  esolt ple a e t, pe  s’ha  o ti gut di e ses 

evidències. Siddique i col·laboradors van reportar que la dihidroceramida indueix autofàgia dependent 

d’AMPK, observant que en fibroblasts embriònics amb Des-1 delecionada es produïa un deteriorament del 

pool mitocondrial degut a una mitofàgia deficient (Siddique et al., 2013; Siddique et al., 2015). Per altra 

banda, factors estressants com ara la hipòxia o estrès oxidatiu indueixen la inhibició de Des-1, que promou 

l’aug e t dels i ells de dihid o e a ida i autofàgia com a resposta adaptativa (Idkowiak-Baldys et al., 

2010; Devlin et al., 2011). Així doncs, l’autofàgia i duïda pe  les dihid o e a ides pot e e ir un rol 

protector o  promotor de mort cel·lular. 

Considerant que les dihidroceramides són integrants de membrana de diferents orgànuls, entre els quals hi 

ha el RE, variacions en els seus nivells també tenen un efecte notori en la composició d’a uestes 

membranes. L’i e e t e  els i ells de dihid o e a ides s’ha ela io at a  a is e  la o posi i  de 

la e a a de RE, ue esde  s ígida o  a o se ü ia de l’aug e t de la p opo i  de 

dihidroceramides, fet que compromet la seva funció biosintètica i reguladora, i indueix estrès reticular 

(Puissant et al., 2010; Hernández-Tiedra et al., 2016). La subseqüent activació de la resposta UPR comporta 

la i du i  d’autofàgia i sestableix u  ei  d’i te o e i  e t e la dihid o e a ida, est s eti ula  i 

autofàgia (Salazar et al., 2009b; Hernández-Tiedra et al., 2016). 

En contraposició a les ceramides, les dihidroceramides prevenen la formació de canals a la membrana 

externa mitocondrial induïda per les ceramides (Stiban et al., 2006). D’a uesta a e a, el pas limitant de 

desaturació de la dihidroceramida constitueix un punt de regulació de destí el·lula . L’a u ula i  de 

dihidroceramides bloqueja la mort cel·lular per apoptosi mediada per ceramides i activa una autofàgia que 
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en primera instància desenvolupa un rol adaptatiu. Si les circumstàncies comprometen la viabilitat cel·lular, 

l’autofàgia pot edia  o t el·lula . El balanç entre els nivells de ceramides i dihidroceramides és 

dete i a t a l’ho a de defi i  si s’a ti e  o o les ies apopt ti ues (Siddique et al., 2012; Siddique et al., 

2013). 

Els nivells de ceramida, ceramida-1-fosfat i esfingosina-1-fosfat es poden balancejar per fomentar la 

producció de ceramida, pro-apoptòtica, o bé incrementar els nivells de ceramida-1-fosfat i esfingosina-1-

fosfat, pro-supervivència (Cuvillier et al., 1996; Maiuri et al., 2007). Aquest fet evidencia que les diferents 

esp ies d’esfi golípids i teg e  u  siste a ue regula supervivència i mort cel·lular, i interrelaciona 

autofàgia i apoptosi (Brocklyn and Williams, 2012). 

 

4.5.3- Esfingolípids i càncer 

L’alte a i  de l’ho e stasi de l’esfi golipido a s u a a a te ísti a o u a e  di e sos tipus de à e . 

Considerant el rol rellevant ue dese olupe  dife e ts esp ies d’esfi golípids e  la dete i a i  de destí 

cel·lular, la modulació de la seva biosíntesi constitueix un important mecanisme implicat en la progressió 

tumoral i quimioresistència (Segui et al., 2006; Ryland et al., 2011). En el context tumoral, les cèl·lules re-

canalitzen les vies de síntesi de novo i de e upe a i  d’esfi golípids per i i itza  l’a u ula i  d’esp ies 

pro-apoptòtiques com la ceramida i fo e ta  la ge e a i  d’esfi golípids p o-creixement, com la ceramida-

1-fosfat o l’esfi gosi a-1-fosfat (Samsel et al., 2004; Koybasi et al., 2004). En aquest sentit, en diverses 

línies cel·lulars derivades de càncers de mama, colon, ovari, estómac, úter i o , s’ha des it la 

sobreexpressió de ceramidases, esfingomielina sintasa o de l’e zi  esfi gosi a ui asa (Huang et al., 2011; 

Ogretmen, 2018). Per disminuir els nivells de ceramida, la cèl·lula tumoral ta  disposa d’altres 

estratègies com ara la inhibició de les vies de síntesi de la ceramida. Un altre mecanisme tumorogènic 

reportat es basa en la glicosilació no-convencional dels glucoesfingolípids. Un cop a membrana plasmàtica, 

l’e posi i  d’a uestes ade es de a ohid ats alte ades egula p o essos d’adhesi  el·lula , p o o i  

d’a giog esi i metàstasi (Bleicher and Cabot, 2002; Kolesnick, 2002). 

Altres autors han relacionat la modulació dels nivells de ceramida de la cèl·lula tumoral amb la resistència 

al tractament antitumoral. La quimioteràpia i la radioteràpia indueixen acumulació de ceramida, factor 

ela io at a  l’efe te itot i  e e it pe  a uests tractaments (Senchenkov et al., 2001; Ogretmen and 

Hannun, 2004). Per ta po a  l’acumulació de ceramida i minimitzar la seva senyalització pro-apoptòtica, a 

la cèl·lula s’i duei  la sobreexpressió de la glucosil-ceramida sintasa, fet que incrementa la glucosilació de la 

ceramida i genera glucosil i galactosilceramides, menys actives que la seva precursora (Lavie et al., 1996). 
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La rellevància dels esfingolípids a definir supervivència o mort cel·lular fa que siguin dianes atractives per al 

desenvolupament de teràpies antitumorals. La caracterització de les alteracions pro-tumorals de les vies de 

síntesi dels esfingolípids, així com el coneixement de les funcions senyalitzadores que exerceix cada 

espècie, ha de permetre manipular el sistema per induir la mort de les cèl·lules tumorals o sensibilitzar-les a 

teràpies estàndard. Estudis en línies cel·lulars de càncer de mama han descrit que la inhibició de la 

glu osil e a ida si tasa se si ilitza les l·lules a l’a i  del paclitaxel (Gouazé et al., 2005). Altrament, 

treballs en models in vivo ha  de ost at ue la i hi i i  de l’esfi gosi a ui asa o de e a idases eduei  

el creixement tumoral (Beljansaki et al., 2010; Rao et al., 2013). El fet que les cèl·lules tumorals presentin 

un esfingolipidoma propi que difereix del de les cèl·lules sanes representa un avantatge per a les teràpies 

moduladores del metabolisme dels esfingolípids, que són selectives per a les cèl·lules canceroses, que són 

més sensibles a la desregulació de l’esfi golipido a Og et e , . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 OBJECTIUS 

61 

 

L’ABTL 8  s u  de ivat lipídi  ue ep ese ta el p i e  de la seva lasse (first-in-class). Aquest compost 

indueix citotoxicitat en un ampli ventall de cèl·lules tumorals humanes i redueix el creixement de tumors 

xenografts derivats de línies tumorals humanes. Després de superar amb èxit la Fase Clínica 1 en pacients 

oncològics amb tumors sòlids avançats sense alternatives terapèutiques, e  l’a tualitat l’ABTL 8  es t o a 

en Fase Clí i a  e  pa ie ts de à e  d’e do et i ava çat i à e  es a ós de pul ó de tipus NSCLC. 

Al laboratori s’havia dete i at p via e t ue l’ABTL 8  a tiva els e epto s PPAR/i que indueix mort 

cel·lular mediada per autofàgia sense induir l’apa i ió de trets típicament apoptòtics, a les cèl·lules tumorals 

humanes MiaPaca2 (adenocarcinoma de pàncrees) i A549 (adenocarcinoma de pulmó). E  a uest t e all s’ha 

aprofundit so e els e a is es i pli ats e  l’a tiva ió d’autofàgia pe  l’ABTL 8  i la seva relació amb els 

receptors PPAR/, així com en els esdeveniments implicats en la mort cel·lular induïda per aquest nou 

fà a . A  a uesta fi alitat, s’ha  dese volupat els següents objectius: 

 

1. Caracteritzar el paper de la pseudoquinasa TRIB3 en la i hi i ió de l’eix Akt/mTORC1 induïda per 

l’ABTL 8 . 

. Estudiar el rol de l’estrès de reti le e doplas àti  i dels esfi golípids e  la itotoxi itat i l’autofàgia 

i duïdes per l’ABTL 8 . 

3. Identificar marcadors farmacodinàmics útils per al desenvolupament lí i  de l’ABTL 8 . 

4. Caracteritzar el paper de la mitofàgia i de la permeabilització de la membrana lisosomal en la mort 

el·lular i duïda per l’ABTL 8 . 
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1.1- Antecedents 

L’ABTL  s la fo a s di a de l’à id -hidroxilinoleic, un àcid gras essencial poliinsaturat 6 de 18 

carbonis (Figura 15A). L’ABTL  és una molècula first-in-class i forma pa t d’u a ova lasse de compostos 

englobats sota el nom de Fàrmacs Anàlegs de Lípids. Aquests fàrmacs consisteixen en molècules petites de 

síntesi química derivades de lípids naturals que tenen com a característiques principals un baix perfil 

toxicològic en models animals i una alta citotoxicitat en un ampli espectre de línies tumorals. L’ABTL  es 

troba en Fase Clínica 2 com a primera línia per al tractament (en combinació amb quimioteràpia: paclitaxel i 

carboplatí) de pacients amb à e  d’e do et i avançat i càncer escamós de pulmó NSCLC (identificador 

ClinicalTrials.gov: NCT03366480). Recentment, l’ABTL  ha obtingut l’orphan drug designation per 

neuroblastoma i adenocarcinoma de pàncrees pe  pa t de  l’EMA i FDA Agència Europea del Medicament i 

US Food and Drug Administration, respectivament). Està previst que comenci als EUA la primera fase de 

desenvolupament clínic en pacients amb càncer metastàtic de pàncrees, com a primera línia de tractament 

en combinació amb  gemcitabina i Abraxane® (nab-paclitaxel) (identificador ClinicalTrials.gov:  

NCT03417921). 

L’ABTL  va se  es ollit pel seu desenvolupament pre-clínic, basat en el seu comportament en assajos 

fenotípics: presentava efecte anti-proliferatiu en cèl·lules tumorals, i produïa baixa toxicitat a altes dosis en 

models animals. Es van dur a terme assajos de viabilitat cel·lular en un ampli espectre de línies tumorals 

hu a es i es va o stata  l’alt efe te citotòxic de l’ABTL  e  l·lules a e oses. La Figura 15B mostra 

una taula que recull els valors d’IC50 obtinguts en diferent línies cel·lulars. Aquest valors oscil·len entre 20-40 

M, uns valors anàlegs al que mostren altres compostos lipídics amb activitat antitumoral (Murray et al., 

2015). D’interès, l’ABTL  presenta una potència similar en cèl·lules tumorals amb diferent grau de 

malignitat o resistència a tractaments canònics, com ara cèl·lules de càncer de mama triple negatiu o cèl·lules 

de càncer de pròstata resistents a la castració química.   

Una de les característiques més elleva ts de l’ABTL0812 és la seva baixa toxicitat en cèl·lules no tumorals. 

Així, la Figura 15C ost a ue els ultius d’ast its p i a is só  esiste ts a l’a i  itot i a de l’ABTL , 

fins i tot a concentracions altes (200 M) que indueixen mort cel·lular als cultius de la línia de glioblastoma 

humà LN-18. Ai  està e  o so à ia a  el fet ue l’ABTL  ha de ost at u a alta tole a ilitat i baixa 

toxicitat al ser administrat a altes dosis en models animals (cans i rosegadors). Per altra banda, la 

determinació dels paràmetres farmacocinètics e  atoli s va  de ost a  ue l’ABTL  p ese ta una molt 

bona biodisponibilitat (F: 103%) quan és administrat per via oral, així com una ràpida absorció (tmàx: 30 

minuts), un pic de concentració elevat (Cmàx: 2.0 g/ml), un ampli volum de distribució (Vss: 10.4 L/kg) i una 

ràtio d’eli i a i  alta (Cl: 82 mL/minut/kg). 
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Figura 15: L’ABTL 8  i dueix o t a les l·lules tumorals. A, Est u tu a uí i a de l’ABTL . B, Valors d’IC50 

de la itoto i itat i duïda pe  l’ABTL  e  dife e ts línies tumorals humanes. Les cèl·lules van ser tractades 48 

h amb diferents concentracions d’ABTL0812, i la viabilitat cel·lular es va determinar mitjançant assaig de MTT. 

Cada valor d’IC50 és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. C, Assaig de viabilitat cel·lular (MTT) en cèl·lules 

LN-18 de glioblastoma humà i en astròcits primaris de rata, tractades durant 48 h amb les concentracions 

i di ades d’ABTL . Es va  o te i  esultats si ila s en 3 determinacions diferents.  

 

 

L’ABTL 812 ha demostrat activitat antitumoral en models animals de ratolins xenografiats amb cèl·lules de 

càncer de pàncrees i de pulmó humanes. Les cèl·lules utilitzades van ser MiaPaca2 (adenocarcinoma ductal 

pancreàtic humà) i A549 (adenocarcinoma pulmonar humà de tipus NSCLC). La Figura 16 mostra que 

l’ABTL , ad i ist at als atoli s pe  via o al, i hi ei  el eixement tumoral dels xenografts de cèl·lules 

A549 amb una eficàcia similar a la del quimioterapèutic estàndard docetaxel. A més a més, en contraposició 

al docetaxel, l’ABTL  o presenta toxicitat, tal com mostra el seguiment del pes corporal dels ratolins. 

L’ABTL0812 també inhibeix el creixement tumoral dels xenografts de cèl·lules MiaPaca2 (Figura 16, panells 

inferiors), amb una potència similar a la que mostra el quimioterapèutic estàndard gemcitabina (resultats no 

mostrats). 
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Figu a 6: L’ABTL 8  edueix el eixe e t de tu o s xe og aft hu a s de pul  i pà ees. L’ABTL  
inhibeix el creixement tumoral en models xenograft de càncer de pulmó (A549) i pàncrees (MiaPaca2) humans. 

Ratolins atímics nude van ser injectats amb cèl·lules A549 o MiaPaca2 i tractats amb vehicle o ABTL0812 per via 

oral. El docetaxel va ser administrat per via intraperitoneal. Es mostren les corbes de creixement tumoral i de 

variació de pes. Els resultats són la mitjana ± SD de 5 ratolins per grup. Degut a la toxicitat del tractament amb 

docetaxel, només dos ratolins van assolir el dia 25 de tractament, i només un va superar els 28 dies. *, P < 0.05; 

**, P < 0.01.  

 

 

A  la fi alitat d’ide tifi a  les dia es p i à ies de l’ABTL  a la l·lula, es va dur a terme un cribratge in 

silico d’a pli espe t e. Aquest estudi va ser realitzat en col·laboració amb l’e p esa I tellige t Pha a SL, 

que va utilitzar u  algo it e pe  o pa a  l’est u tu a uí i a de l’ABTL  a  la ase de dades 

ChEMBL15, aplicant els principis de similitud molecular (Maggiora and Shanmugasundaram, 2011) per tal 

d’ide tifi a  ol ules e d ge es de la l·lula ue p ese tessi  si ilitud ole ula  a  l’ABTL . Amb 

a uesta est at gia es va dete i a  ue l’ABTL  era similar a alguns dels agonistes dels factors de 

transcripció PPAR i PPAR (peroxisome proliferator-activated receptors). Els PPARs són una família de 
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receptors nuclears que heterodimeritzen amb els receptors X- eti oides pe  odula  l’e p essi  de 

nombrosos gens i pli ats e  el eta olis e de la glu osa i els lípids. Les l·lules de a ífe  ’e p esse  

tres isoformes, PPAR, PPAR/ i PPAR (Li and Palinski, 2006 . S’ha des it ue l’a tiva i  del PPAR redueix 

la proliferació i invasió, i promou apoptosi en models de càncer de mama i carcinoma hepàtic (Shen et al., 

2012; Rovito et al., 2013 , e t e ue l’a tiva i  del PPAR inhibeix el creixement tumoral i angiogènesi en 

models murins (Panigraphy et al., 2008; Li et al., 2014). El model in silico d’i te a i  va p edi  ue l’ABTL  

interaccionaria a  el do i i d’u i  de lliga d dels receptors PPARs. En aquest model, el grup carboxílic de 

l’ABTL  esta lei  po ts d’hid oge  a  les ade es late als dels residus clau Ser289, His323, Tyr473 i 

His449, tal i com ho fan altres agonistes dels PPARs com la rosiglitazona. En aquest model, el grup 2-hidroxil 

de l’ABTL  estableix ponts d’hid oge  a  els esidus C s285 i Ser289, que també estan conservats al 

do i i d’u i  de lligand. En primera instància, i utilitzant assajos in vitro de desplaçament de radiolligand 

amb preparacions pures de PPAR i PPAR, es va esta li  ue l’ABTL  s’u ei  al e t e a tiu de PPAR i 

de PPAR amb uns valors de Ki de 7.1 M i 4.7 M, respectivament (Figura 17A). Estudis bioquímics realitzats 

al ost e la o ato i va  de ost a  ue:  L’ABTL  a tua o  u  ago ista de PPAR i de PPARinduint 

la seva activitat transcripcional en diferents línies cel·lulars; i 2) el bloqueig farmacològic dels receptors 

PPAR/ reverteix pa ial e t l’efe te itot i  de l’ABTL 2 (Figura 17B). Aquestes observacions 

demostren que l’ABTL  a tiva els receptors PPAR/ i que aquests edie  e  l’a i  itot i a de 

l’ABTL  a les cèl·lules tumorals. 

 

 

Figura 17: L’ABTL 8  i dueix l’a tivitat t a s ip io al de PPAR i PPAR, que medien en la mort cel·lular 
i duïda pe  l’ABTL 8 . A, Model de la i te a i  de l’ABTL  a at e  g o  a  el do i i d’u i  de lliga d 
de PPAR. Es ost e  les i te a io s lí ies ve des pu tuades  dels g ups a o ilat i hid o il de l’ABTL  
(marcats de color vermell) amb les cadenes laterals (marcades de color blau) de residus situats al centre actiu 

del PPAR. B, El bloqueig farmacològic de PPAR i PPAR eve tei  la itoto i itat i duïda pe  l’ABTL . Les 

cèl·lules indicades van ser pre-incubades amb vehicle (columnes blanques), 0.2 M GW6471 (antagonista PPAR) 

o 1 M GW9662 (antagonista PPAR) durant 2 h, i a continuació tractades amb ABTL0812 50 M 24 h. La viabilitat 

cel·lular es va determinar per assaig de MTT. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. *, P < 

0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb ABTL0812. Figura extreta d’Erazo et al., 

2016. 
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E  els p i e s assajos ealitzats al la o ato i es va o se va  ue l’ABTL  o i duïa l’apa i i  de t ets 

típicament apoptòtics, com ara la fragmentació nuclear o l’activació de caspases, a les cèl·lules MiaPaca2 i 

A549, i que inhibidors de caspases com QVD o Z-VAD no revertien la seva citotoxicitat (resultats no mostrats). 

A  la fi alitat d’ide tifi a  el e a is e d’a i  i duït pe  ABTL , es van analitzar les cèl·lules tractades 

mitjançant microscòpia electrònica i es van observar estructures de doble membrana que corresponien a 

autofagoso es, sugge i t ue l’ABTL  i duïa autofàgia (resultats no mostrats). Això es va confirmar 

mitjançant estudis bioquímics que demostraren que l’ABTL  i duei  l’a u ula i  del a ado  

d’autofagoso es LC3-II (forma lipidada de LC3) i la desaparició de la proteïna de càrrega p62, tant en línies 

cel·lulars (Figura 18A  o  e  ost es dels tu o s e og afts d’a i als ue havie  sigut t a tats a  

ABTL0812 (Figura 18B . L’aug e t dels nivells de LC3-II pot ser degut a l’a tiva i  d’autofàgia o  al seu 

lo ueig, ja ue a d s esdeve i e ts esulte  e  l’a u ula i  d’autofagoso es a la l·lula. 

L’ap o i a i  utilitzada per definir en quin cas es trobava l’ABTL0812 es va basar en el co-tractament de les 

cèl·lules MiaPaca2 i A549 amb ABTL0812 i els inhibidors de proteases lisosomals E64d i Pepstatina-A 

lo ueig fa a ol gi  de l’autofàgia). La combinació dels tractaments resulta en una acumulació superior 

de LC3-II, indicatiu ue l’ABTL  i duei  autofàgia i ue els autofagoso es s’a u ule  e  ajo  esu a 

o  a esultat del lo ueig de la seva deg ada i  pe  pa t de l’E d i la Pepstati a-A (Figura 18C). 

L’ABTL , pe  ta t, i duei  autofàgia dinàmica a les línies cel·lulars MiaPaca2 i A549 (Figura 18C). Per últim, 

la itoto i itat de l’ABTL  està ediada pe  autofàgia, donat que cèl·lules MEF incompetents per 

autofàgia (ATG5-/-  s  e s se si les a l’a i  itot i a de l’ABTL  Figura 18D). 

Així do s, a l’i i i d’a uesta Tesi Do to al s’havia ost at p eli i a e t ue l’ABTL  te ia o  a dia es 

primàries a la cèl·lula els receptors PPAR i PPAR, i per altra banda que induïa una mort cel·lular mediada 

per autofàgia en la qual o s’o se va u  fe otip apopt ti . Des d’a uest pu t pa tei e  els esultats o ti guts 

en aquest treball, que s’ha e t at e  la a a te itza i  del e a is e d’a i  de l’ABTL . Pe  ai , s’ha  

utilitzat les línies cel·lulars humanes de càncer de pulmó A549 i de pàncrees MiaPaca2, models en què 

l’ABTL  havia de ost at alta itoto i itat i apa itat d’i hi i i  del ei e e t tu o al de e og afts 

derivats. 
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Figura 18: L’ABTL 8  i dueix o t el·lula  ediada pe  autofàgia a les l·lules tu o als. A, Cèl·lules 

MiaPa a  i A  va  se  t a tades  h a  les o e t a io s i di ades d’ABTL , lisades i els ivells dels 
a ado s d’autofàgia LC  i p62 visualitzats per immunoblot. B, La proteïna extreta dels tumors xenografts de 

cèl·lules A549 del animals tractats amb vehicle o ABTL0812 va ser analitzada per immunoblot pel marcador 

d’autofagoso es LC -II. La figura mostra una anàlisi representativa de tumors tractats amb vehicle (n=4) o 

ABTL0812  120 mg/kg (n=5). Els nivells de LC3-II va  se  o alitzats espe te dels ivells d’a ti a i s’esti a e  
emprant unitats densitomètriques. C, Cèl·lules A549 (columnes blanques) i MiaPaca2 (columnes negres) van ser 

pre-incubades amb vehicle o una combinació dels inhibidors de proteases lisosomals E64d (10 M) i Pepstatina-

A (PA, 10 g/ l , a a s d’apli a  u  t a ta e t a  ABTL   M 24 h. La viabilitat cel·lular va ser 

determinada per assaig de MTT, i els nivells de la proteïna LC3, monitoritzats per immunoblot. Cada valor és la 

mitjana ± SD de 3 experiments diferents. ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb ABTL0812. D, 

Cèl·lules MEF ATG5+/+ (columnes blanques) i ATG5-/- (columnes negres) van ser tractades amb vehicle o ABTL0812 

durant 24 h, i la viabilitat cel·lular, determinada per assaig de MTT. L’a u ula i  de LC  va se  visualitzada pe  
immunoblot. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 experiments diferents. *, P < 0.05; ***, P < 0.001 respecte de les 

MEF ATG5+/+. Figura extreta d’Erazo et al., 2016. 

 

 

1.2- L’ABTL 8  i hi eix l’eix Akt/mTORC1 

El complex mTORC1 és un regulador negatiu de l’autofàgia.  mTORC1 fosforila i inhibeix a la proteïna del 

o ple  d’i du i  d’autofàgia ULK /  esulta t e  la i hi i i  de la fo a i  de l’autofagoso a (Jung et 

al., 2009; Shang et al., 2011). Conseqüentment, la inhibició mTORC  esulta e  l’a tiva i  de l’autofàgia e  la 
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majoria dels contextos cel·lulars. Do at ue p via e t el ost e la o ato i havia de ost at ue l’ABTL  

indueix autofàgia, e  p i e  llo  es va estudia  l’efe te d’a uest o post so e el o ple  mTORC1.  

El tractament amb ABTL0812 va resultar en la inhibició del complex mTORC1 (Figura 19), donat que va inhibir 

la fosforilació del motiu hidrofòbic (Thr389) del substrat p70S6K i la fosforilació de la proteïna ribosomal S6, 

substrat canònic de p70S6K. Com es detalla a la i t odu i , l’a tivitat de mTORC1 està regulada per Akt, que 

fosforila les proteïnes TSC2 i PRAS40 i inhibeix la seva acció repressora sobre mTORC1. La Figura 19 mostra 

ue l’ABTL  i hi ei  de forma dosi-dependent la fosforilació dels dos esidus íti s pe  a l’a tiva i  d’Akt, 

la Thr308 (T-loop) i la Ser473 (motiu hidrofòbic). Co se üe t e t, s’o se va una reducció robusta en els 

nivells de fosfo ila i  dels su st ats d’Akt PRAS  i TSC . Aquests resultats demostren que l’ABTL  

inhibei  l’ei  Akt/mTORC1 a les cèl·lules tumorals MiaPaca2 i A549. 

 

 

 

Figura 19: El tractament a  ABTL 8  i hi eix l’eix Akt/mTORC1 en cèl·lules tumorals. Anàlisi per 

immunoblot de llisats de cèl·lules MiaPaca2 i A549 tractades 48 h amb vehicle (etanol) o ABTL0812 (50, 100 o 

200 M). Es van monitoritzar els nivells de fosforilació de les proteïnes Akt, PRAS40, TSC2, S6K i S6. Els nivells de 

de ada p oteï a i els d’a ti a va  se  utilitzats o  a control de càrrega. Es van obtenir resultats similars en 3 

experiments diferents. 
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L’a tiva i  d’Akt dep  de la ge e a i  de PIP3 per part de la PI3K, donat que el PIP3 permet per una part 

l’a tiva i  del o ple  mTORC2 ue fosfo ila la Se  d’Akt  i, pe  l’alt a, la o-lo alitza i  d’Akt a  el seu 

a tivado  PDK  ue fosfo ila la Th  d’Akt  (Lizcano and Alessi, 2002). Donada la naturalesa lipídica de 

l’ABTL  i que la família de les PI3K són enzims que actuen sobre substrats lipídics, a continuació ens vàrem 

pla teja  si l’ABTL  podia odula  l’a tivitat de les PI K. Amb aquest propòsit, es va establir una 

col·laboració amb la MRC Protein Phosphorylation Unit de la Universitat de Dundee (UK) que va determinar 

l’efe te in vitro de l’ABTL0812 sobre un panell de quinases de substrats lipídics. L’assaig in vitro va consistir a 

i u a  l’ABTL  a  p epa a io s pu es de  ui ases lipídi ues recombinants diferents i determinar 

la seva activitat quinasa. La Figura 20 mostra ue l’ABTL  o t  ap efe te so e l’a tivitat de la PI K, 

PI3K o PI3K, i ta  sols va ost a  u  lleuge  efe te i hi ido  so e l’a tivitat de la PI K. L’ABTL  

ta po  va te i  u  efe te sig ifi atiu so e l’a tivitat dels uta ts de PI K E542K i E545K, dos dels mutants 

amb major prevalença en diferents tumors. A uests esultats sugge ie  ue l’ABTL0812 no impedia 

l’a tiva i  d’Akt a t av s de la i hi i i  de les PI K. Al contrari, la DGK en menor grau i la DGK en major 

grau (però no la DGK) van resultar pa ial e t i hi ides pe  l’ABTL .  

 

 
Figura 20: L’ABTL 8  o i hi eix l’a tivitat ui asa de les PI K in vitro. Assaig quinasa in vitro.  Preparacions 

pures de 17 quinases lipídiques recombinants diferents van ser incubades amb ABTL0812 10 M. Les proteïnes 

PI K avaluades s’i di ue  a  e uad es ta o ges. Els esultats s’e p esse  e  pe e tatge d’a tivitat ui asa. 

Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents.  
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1.3- L’ABTL 8  i dueix l’exp essi  de la pseudo ui asa TRIB  a t av s de l’a tiva i  dels 
receptors PPAR i PPAR 

Els esultats o ti guts i di ave  ue l’ABTL  o i hi ia l’a tivitat de les PI3K, fet que suggeria que la 

i hi i i  d’Akt pe  pa t de l’ABTL  estava ediada pe  u  e a is e d’a i  alte atiu. Els resultats 

o ti guts p via e t ost ave  ue l’ABTL  a tua com a agonista dels receptors PPAR/, l’a tiva i  

dels quals era necessària per la citotoxicitat induïda pel fàrmac. Koo i col·laboradors van descriure que els 

PPARs egule  l’e p essi  de la pseudo ui asa TRIB , a través de la unió a una seqüència element de 

resposta a PPARs localitzada al promotor de TRIB3 (Koo et al., 2004). Altres autors, han reportat que la 

pseudoquinasa TRIB3 uneix Akt i la inhibeix al·lostèricament i impedeix la seva fosforilació per part de 

quinases apicals (Du et al., 2003). Amb tot això, es va hipotetitza  ue l’ABTL  podia induir la sobre-

e p essi  de TRIB  a t av s de l’a tiva i  dels e epto s PPAR/, i que la pseudoquinasa TRIB3 actuaria 

inhibint Akt i, en conseqüència, mTORC1, activant autofàgia. 

Per corroborar aquesta hipòtesi, en primer lloc es va analitzar si el tractament amb ABTL0812 induïa 

l’aug e t d’expressió de TRIB3, tractant cèl·lules MiaPaca2 a diferents temps amb ABTL0812. La Figura 21A 

mostra que l’ABTL  i duei  u  aug e t de l’e p essi  de la p oteï a TRIB  a les 2 hores de tractament, 

que incrementa progressivament fins a les 12 hores de tractament.  

Per un altre costat, es van dur a terme assajos de gen reporter utilitzant el promotor de TRIB3 fusionat al gen 

de la luciferasa. La Figura 21B mostra ue l’ABTL  i duei  de forma robusta la transcripció de TRIB3 a les 

cèl·lules MiaPaca2 (increment del 700%) i A549 (increment del 1100%). La quantificació de l’mRNA de TRIB3 

per RT-qPCR a cèl·lules MiaPaca2 i A549 tractades amb ABTL0812 va demostrar que el tractament resulta en 

un clar increment (200%) dels nivells del missatger de TRIB3 en ambdues línies cel·lulars (Figura 21C). Aquests 

resultats de ost e  ue l’ABTL  i duei  la so eexpressió de la pseudoquinasa TRIB3. 

E  pa al·lel, es va estudia  si l’ABTL  i duïa el ge  de TRIB , donat que TRIB2 exerceix un rol pro-tumoral 

a través de la inhibició del factor FOXO o la inducció de la degradació del factor C/EBP, funcions que 

antagonitzen les de TRIB3 (Eyers et al., 2017). El corresponent assaig de gen reporter en cèl·lules MiaPaca2 

va de ost a  ue l’ABTL  o i duei  TRIB  Figura 21D). Aquests resultats sugge ei e  ue l’ABTL  

induiria específicament TRIB3 a la cèl·lula tumoral. 
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Figura 21: L’ABTL 8  i dueix l’exp essi  de TRIB  pe  o de TRIB . A, Els nivells de TRIB3 en lisats de cèl·lules 

MiaPaca2 tractades els temps indicats van ser analitzats mitjançant i u o lot. Es ost e  els ivells d’a ti a 
com a control de càrrega. Es van obtenir resultats anàlegs en 3 experiments diferents. B, Cèl·lules MiaPaca2 i 

A549 van ser transfectades amb un plasmidi que conté el promotor de TRIB3 fusionat al gen de la luciferasa. Les 

cèl·lules van ser tractades 24 h amb vehicle (etanol, columnes blanques) o ABTL0812 (100 M, columnes negres), 

lisades, i la luminescència emesa quantificada al luminòmetre. Dades expressades com a ràtio d’i e e t de 
senyal respecte de la condició tractada amb vehicle. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. 

**, P < 0.01; ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb vehicle. C, Cèl·lules MiaPaca2 i A549 van ser 

tractades 24 h amb ABTL0812 100 M. S’e t agu  l’RNA total, i els nivells de l’ RNA de TRIB  s’a alitza e  
mitjançant RT-qPCR. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. ***, P < 0.001 respecte de les 

cèl·lules tractades amb vehicle. D, Cèl·lules MiaPaca2 van ser transfectades amb un plasmidi que conté el 

promotor de TRIB2 fusionat al gen de la luciferasa. Les cèl·lules van ser tractades 24 h amb vehicle (etanol, 

columnes blanques) o ABTL0812 (100 M, columnes negres), lisades, i la luminescència emesa quantificada al 

luminòmetre. Dades expressades com a ràtio d’i e e t de se al espe te de la o di i  t a tada a  vehi le. 
Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. 

 

 

A continuació, es va estudia  si l’ABTL  e a apaç d’i dui  la so e-expressió de TRIB3 en tumors xenograft 

de cèl·lules MiaPaca2 i A549 de ratolins que havien sigut tractats amb ABTL0812 (Figura 16). Amb aquest 

objectiu, es va dur a terme la detecció de TRIB3 mitjançant anàlisi immunohistoquímica dels tumors. La 

quantificació de la tinció obtinguda pels talls representatius de les condicions de tractament amb vehicle o 

ABTL0812 mostra que el tractament amb el fàrmac resulta en un augment significatiu dels nivells tumorals 

de la proteïna TRIB3 (Figura 22). Així, els resultats obtinguts in vivo recolzen els generats als models cel·lulars, 

i mostren que la sobreexpressió de TRIB3 es uns dels trets característics del tractament amb ABTL0812. 
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Figura 22: L’ad i ist a i  oral d’ABTL 8  a atoli s indueix la sobreexpressió de TRIB3 en tumors xenografts 
de cèl·lules MiaPaca2 (pàncrees) i A549 (pulmó). Els tumors xenograft de cèl·lules MiaPaca2 i A549  de ratolins 

tractats amb vehicle (n=4) o ABTL0812 (n=5) van ser extrets post-sacrifici i es van avaluar els nivells de TRIB3 per 

anàlisi immunohistoquímica, seguint el protocol descrit a l’apa tat de Material i M todes. Ba a d’es ala,  
m. Es mostra una anàlisi representativa. Els histogrames mostren la quantificació de la intensitat de tinció de 

totes les mostres. *, P < 0.05; **, P < 0.01 respecte dels tumors tractats amb vehicle. 

 

 

En paral·lel, es van dur a terme un o ju t d’e pe i e ts per validar si la sobre-expressió de TRIB3 era 

depe de t de l’a tiva i  dels e epto s PPAR/. Cèl·lules MiaPaca2 i A549 van ser incubades amb 

antagonistes dels receptors PPAR i PPAR (GW6471 i GW9662, respectivament) prèviament al tractament 

amb ABTL0812, i a continuació es van quantificar els nivells de l’mRNA de TRIB3 cel·lular per RT-qPCR. La 

Figura 23 mostra que el bloqueig farmacològic dels PPAR/, tant individualment com conjunta, resulta en 

la i hi i i  de la i du i  g i a de TRIB  p o oguda pe  l’ABTL . E  o ju t, els esultats de ost en 

que l’ABTL0812 activa els receptors PPAR/ que indueixen la sobreexpressió de la pseudoquinasa TRIB3. 
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Figura 23: Els receptors PPAR/ medien en l’exp essi  de la pseudo ui asa TRIB  induïda per ABTL0812. 

Cèl·lules MiaPaca2 i A549 van ser pre-i u ades a  vehi le o l’a tago ista de PPAR GW6471 (0.2 M) i/o 

l’a tago ista de PPAR GW9662 (1 M) durant 2 h, i tractades 24 h amb vehicle (etanol; columnes blanques) o 

ABTL0812 50 M (columnes negres). El nivells d’mRNA de TRIB3 van ser monitoritzats per RT-qPCR. Cada valor 

és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. *, P < 0.05; ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades 

amb vehicle. Figura extreta d’Erazo et al., 2016.  

 

 

1.4- L’ABTL 8  inhibeix l’eix Akt/mTORC1 via TRIB3 

Co  s’ha es e tat anteriorment, s’ha descrit que la pseudoquinasa TRIB3 uneix Akt i la inhibeix (Du et al., 

2003). A continuació, do at ue l’ABTL  i duïa la sobreexpressió de TRIB3, es va estudiar si l’aug e t 

dels nivells d’a uesta pseudo ui asa estava relacionat amb la inhibició de la fosfo ila i  d’Akt. En primer 

lloc, es van transfectar cèl·lules A549 amb quantitats creixents de proteïna myc-TRIB3 recombinant i es van 

o ito itza  els ivells de fosfo ila i  d’Akt pe  assaig d’i u o lot. La Figura 24 ost a ue l’e p essi  de 

ua titats ei e ts de TRIB  esulta e  la dis i u i  dels ivells de fosfo ila i  del esidu Se  d’Akt, 

observacions que recolzen el rol inhibidor de TRIB3 sobre Akt. 

 

 
Figura 24: La sobre-exp essi  de TRIB  i hi eix la fosfo ila i  d’Akt cel·lular. Cèl·lules A549 van ser 

t a sfe tades a  ua titats ei e ts d’u  plas idi odifi a t pe  TRIB  hu à. Els ivells de les p oteï es TRIB  
i Akt, i la fosfo ila i  d’Akt Ser473), van se  o ito itzats pe  i u o lot. S’o ti gue e  esultats si ila s e   
experiments diferents.  
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TRIB3 es localitza de forma predominant al nucli però du a terme les seves funcions tant al nucli com al citosol 

(Örd and Örd, 2017). A continuació, es va estudiar la localització subcel·lular de TRIB3 en resposta al 

t a ta e t a  ABTL  a t av s d’experiments de fraccionament subcel·lular. La Figura 25 mostra que el 

tractament amb ABTL0812 de cèl·lules MiaPaca2 indueix inicialment (12 hores) un augment marcat dels 

ivells de TRIB  u lea , e t e ue a les  ho es la po la i  de TRIB  u lea  dis i uei  i s’o se va u  

augment robust de la població citosòlica de la pseudoquinasa. L’aug e t de TRIB  itos li a oi idei  a  

la dis i u i  de la fosfo ila i  d’Akt (Ser473). Aquests resultats suggereixen que TRIB3 transloca del nucli al 

citosol, on du a terme la seva funció inhibidora sobre Akt.  

 

 

Figura 25: El tractament amb ABTL0812 indueix inicialment un augment de la població nuclear de TRIB3, que 

transloca al citosol on inhibeix Akt. Cèl·lules MiaPaca2 van ser tractades amb ABTL0812 100 M durant els temps 

indicats i es va aplicar un protocol de fraccio a e t su el·lula  des it a l’apa tat de Mate ial i M todes . Les 
fraccions citosòlica (C) i nuclear (N) van ser analitzades per immunoblot per visualitzar les proteïnes TRIB3 i Akt, 

i els ivells de fosfo ila i  d’Akt Se . Les p oteï es Hsp  i CREB es mostren com a marcadors de fracció 

citosòlica i nuclear, respectivament. Es van obtenir resultats anàlegs en 2 experiments diferents. 

 

 

A continuació, es van dur a terme dos experiments utilitzant cèl·lules MEF transformades salvatges (TRIB3+/+) 

o deficients per TRIB3 (TRIB3-/-  a  l’o je tiu de dete i a  la ellevà ia de TRIB  e  la edia i  de la 

i hi i i  de l’ei  Akt/ TORC , a tiva i  d’autofàgia i itoto i itat i duïdes pe  l’ABTL . Pe  u  ostat, 

l’a àlisi pe  assaig d’i u o lot dels lisats el·lula s o espo e ts va o stata  ue l’ABTL  e a i apaç 

d’i hi i  l’ei  Akt/ TORC  fosfo ila i  d’Akt i S  o dis i uei e  i d’i dui  autofàgia a u ula i  de LC -

II) a les cèl·lules deficients en TRIB3 (Figura 26A . Pe  l’alt e ostat, es va dur a terme un assaig de viabilitat 

de MTT pe  avalua  la itoto i itat i duïda pe  l’ABTL  e  a dues lí ies MEF. La Figura 26B mostra que 

les cèl·lules MEF TRIB3-/- s  s esiste ts a la itoto i itat i duïda pe  l’ABTL . E  o ju t, a uests 

resultats ato gue  a TRIB  u  pape  e t al e  el e a is e d’a i  de l’ABTL , esse t ediado a e  la 

i hi i i  de l’ei  Akt/ TORC  i, e  o se ü ia, de la o t el·lula  ediada pe  autofàgia. 
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Figura 26: TRIB3 media e  la i du i  d’autofàgia i la itotoxi itat i duïda pe  ABTL 8 . A, Cèl·lules 

transformades MEF salvatges (TRIB3+/+) i deficients en TRIB3 (TRIB3-/-) van ser tractades 24 h amb ABTL0812 a les 

concentracions indicades, i els nivells de TRIB3, p-Akt (S473), p-S6 i lipidació de LC3 (LC3-II) analitzats per 

i u o lot. Els ivells d’a ti a s’e p a e  o  a o t ol de à ega. Es va  o te i  esultats a àlegs e   
experiments diferents. B, Cèl·lules MEF TRIB3+/+ (columnes blanques) i TRIB3-/- (columnes negres) van ser 

tractades 24 h amb ABTL0812 a les concentracions indicades. La viabilitat cel·lular fou determinada per assaig de 

MTT. Cada valor representa la mitjana ± SD de 3 experiments diferents. ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules 

MEF TRIB3+/+. 

 

 

Els resultats obtinguts ens van permetre defi i  u  odel de e a is e d’a i  de l’ABTL . Aquest 

compost, un cop dins de la cèl·lula tumoral, activaria els receptors PPAR/ que indueixen la sobreexpressió 

de la pseudoquinasa TRIB3. TRIB3 uneix Akt i impedeix la seva fosforilació als residus Thr308 (fosforilat per 

PDK1) i Ser  fosfo ilada pe  TORC , íti s pe  a la ple a a tiva i  d’Akt. Co se üe t e t es p oduei  

la inhibició de l’ei  Akt/mTORC1. Finalment, la inhibició del complex mTORC1 comportaria l’activació 

d’autofàgia ue edia e  la o t i duïda pe  l’ABTL  Figura 27).  
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Figura 27: Model del e a is e d’a i  de l’ABTL 8  E azo et al., 6 . L’ABTL  activa els receptors 

PPAR i PPAR, que indueixen la sobree p essi  de la pseudo ui asa TRIB . TRIB  s’u ei  a Akt i i pedei  la 

seva fosforilació en els residus Ser473 (fosforilat pel complex mTORC2) i Thr308 (fosforilat per PDK1), crítics per 

a la ple a a tiva i  d’Akt. Co se üe t e t es p odueix la inhibició de mTORC1, que o po ta l’a tiva i  o usta 
d’autofàgia, ue edia à la o t el·lula  i duïda pe  l’ABTL . Figura extreta d’Erazo et al., 2016. 

 

 

1.5- Monitorització de la fosforilació de la Ser473 d’Akt o  a a ado  fa a odinàmic de la 

Fase Clínica 1 

La Fase 1 de desenvolupament clínic de l’ABTL  es va dur a terme a l’Hospital Clí i  de Ba elo a en 

pacients amb tumors sòlids en estat avançat (identificador ClinicalTrials.gov: NCT02201823). L’ABTL  va 

ser aprovat per al tractament en humans degut al seu baix perfil toxicològic i al potencial benefici que podia 

suposar per a pacients oncològics sense alternatives terapèutiques. La Fase Clínica 1 va consistir en un procés 

d’es alat de dosi d’ABTL  (dividit en una primera fase d’es alat i u a sego a fase d’e te si  que 

perseguia dos objectius: (1) avaluar possibles efectes tòxics derivats del tractament amb ABTL0812 per definir 

la seva finestra terapèutica; i (2) dete i a  la pauta d’ad i ist a i  pti a pe  ga a ti  u a 

biodisponibilitat màxima del compost. Per al dese volupa e t lí i  de l’ABTL  era imprescindible 
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identificar marcadors farmacodinàmics que permetessin monitoritzar si les pautes de tractament aplicades 

tenien efecte sobre els pacients. 

La presa de sang per venopunció és un mètode rutinari i poc invasiu d’o te i  de ost a iol gi a. 

Co side a t el e a is e d’a i  de l’ABTL  a a te itzat, es va decidir monitoritzar l’estat d’a tiva i  

de l’ei  Akt/ TORC  i dels ivells de TRIB  a les mostres sanguínies dels pacients enrolats a la Fase Clínica 1. 

Amb aquest objectiu, es va opti itza  u  tode d’aïlla e t de l·lules o o u lea s de sa g pe if i a 

PBMCs  pe  o ito itza  pe  assaig d’i u o lot la fosfo ila i  d’Akt (Ser473) i S6 (Ser235-236), i dels 

nivells de TRIB3. Una PBMC es defineix com a tota cèl·lula sanguínia que té un nucli arrodonit, com ara els 

limfòcits o monòcits. Aquest tipus de cèl·lules són molt sensibles a estímuls externs i reben l’efe te d’u  

tractament quan aquest assoleix el torrent sanguini, característiques que les fa bones candidates per a 

l’a àlisi de io a ado s fa a odi à i s.    

Per opti itza  el p oto ol d’aïlla e t de PBMCs i la dete i  dels a ado s pe  i u o lot es va t e alla  

amb mostres sanguínies de donadors sans. A partir de 8 ml de mostra de sang es van obtenir pellets de 

PBMCs dels que es van poder extreure 3 mg de proteïna, quantitat de proteïna suficient per dur a terme 

l’estudi dels biomarcadors mitjançant assaig d’i unoblot. La Figura 28A mostra la detecció exitosa de les 

proteïnes Akt i S6, i dels seus nivells de fosforilació, utilitzant 20 g de proteïna procedent de lisats cel·lulars 

de PBMCs aïllades de la sang de dos pacients sans diferents. Per contra, amb els anticossos disponibles no es 

va poder detectar TRIB3 als lisats de PBMCs. Mentre que al control positiu de detecció de TRIB3 (cèl·lules 

MEF WT  s’ap e ie  dues a des intenses, a les mostres de PBMCs procedents de 6 pacients sans diferents 

només es detecta una banda inespecífica de pes molecular superior al de TRIB3 (42-44 kDa), que no es 

detecta al control negatiu de detecció de TRIB3 (cèl·lules MEF TRIB3-/-) (Figura 28B).  

 

 

Figura 28: L’a àlisi pe  i u o lot de cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMCs) permet la 
monitorització de la fosforilaci  d’Akt i S6, pe  o de TRIB . A, PBMCs aïllades de mostres sanguínies de dos 

pa ie ts sa s P , P  va  se  lisades i els ivells de fosfo ila i  d’Akt Ser473) i S6 (Ser235-236), i els de les 

proteïnes Akt i S6, monitoritzats per immunoblot. B, Lisats de PBMCs aïllades de mostres sanguínies de 6 pacients 

sans van ser analitzats per immunoblot per visualitzar els nivells de TRIB3. Co  a o t ol de dete i  s’a alitzaren 

lisats de cèl·lules MEF salvatges (WT) i MEF TRIB3-/-. 

A B 

p-AktS473

Akt

p-S6

S6

P1 P2

1 2 3 4 5 6
MEF

WT TRIB3-/-

TRIB3

Patient number (PBMCs)



 RESULTATS – CAPÍTOL 1 

83 
 

A continuació, es va monitoritzar la fosforilació de la Ser  d’Akt i de les Ser235-236 de S6 a les PBMCs 

aïllades de mostres sanguínies de pacients enrolats a la Fase Clínica 1. Els pacients de la cohort 4 van ser 

sotmesos a un tractament crònic de 4,  g d’ABTL  dia is (repartits en 2 preses) i les mostres 

sanguínies es van obtenir en diferents dies durant el període de tractament. La Figura 29 mostra que el 

tractament amb ABTL0812 resulta en la disminució progressiva i significativa de la fosfo ila i  d’Akt Ser473) 

a les PBMCs dels pacients. La fosforilació detectada de la proteïna S6 era molt variable i va ser descartada 

com a marcador farmacodinàmic (resultats no mostrats).  

 

 

Figura 29: El t a ta e t a  ABTL 8  edueix la fosfo ila i  d’Akt e  pa ie ts de la Fase Clí i a . Cèl·lules 

mononuclears de sang perifèrica (PBMCs) foren aïllades de mostres sanguínies de pacients abans (dia 0) o 

després de rebre un tractament oral crònic de 4,  g d’ABTL  al dia dia 5, dia 15, dia 29). Les PBMCs foren 

lisades i els nivells de fosfo-Akt-Ser473 i de la proteïna Akt analitzats per immunoblot. Els histogrames superiors 

corresponen a la quantificació dels nivells de fosfo-Akt-Ser473 amb unitats densitomètriques. Els nivells de fosfo-

Akt-S  va  se  o alitzats pels d’Akt total. Es va  o te i  esultats si ila s e   dete i a io s dife e ts. 
**, P < 0.01; ***, P < 0.001 respecte de les PBMCs obtingudes el dia 0. 

 

 

Aquests resultats preliminars ens van animar a esta li  la fosfo ila i  d’Akt o  a io a ado  

farmacodinàmic de la Fase Clínica 1. Malg at ue l’assaig per immunoblot havia permès visualitzar la 

fosfo ila i  d’Akt, l’a àlisi de les ost es dels pa ie ts necessitava un mètode més sensible i sotmès a menys 

factors de variabilitat. A  a uest o je tiu, es va su o t a ta  l’e p esa Kymos Pharma Services per a què 

dugu s a te e l’a àlisi dels ivells de la p oteï a Akt i la seva fosfo ila i  esidu Se ) a cèl·lules 

plaquetàries. Diversos autors han reportat la dete i  de la fosfo ila i  d’Akt e  l·lules pla uetà ies com a 

biomarcador farmacodinàmic ja que aquest tipus cel·lular té uns ivells asals d’a tiva i  d’Akt alts, fet que 

facilita la monitorització de canvis en la seva fosforilació (Smith et al., 2016). Kymos Pharma Services disposa 

de la tecnologia Meso Scale Discovery, u a platafo a d’a àlisi asada e  i u oassaig e zi àti  ue 

presenta alta sensibilitat i permet la quantificació simultània dels nivells de la proteïna Akt i de la seva 

0 5 15

Patient 1 

Akt

100

50

***

0

**

150

200

p-AktS473

p
-A

kt
S4

7
3
/A

kt
(u

n
ita

ts
a
rb

itr
à
ri
e
s
)

days

Patient 2 

100

50

0

***

***

0 15 29

Akt

p-AktS473

p
-A

kt
S4

7
3
/A

kt
(u

n
ita

ts
a
rb

itr
à
ri
e
s
)

days

Patient 3

***

**

100

50

0

0 15 29

Akt

p-AktS473

p
-A

kt
S4

7
3
/A

kt
(u

n
ita

ts
a
rb

itr
à
ri
e
s

)

days



RESULTATS – CAPÍTOL 1  

84 
 

fosforilació a les cèl·lules plaquetàries aïllades de les mostres sanguínies dels pacients (Bastarache et al., 

2014). 

I i ial e t els pa ie ts va  se  t a tats a  u a dosi dià ia de  g d’ABTL  (cohort 1) i el patró de 

dosatge es va anar modificant per maximitzar la biodisponibilitat del compost. Finalment es va establir com 

a òptima una dosi de 4,000 mg diaris repartits en tres dosis de 1,300 mg, que permetia assolir de forma 

mantinguda una concent a i  à i a d’ABTL  e  sa g cohort 5; dosatge utilitzat actualment a la Fase 

Clínica 2). Els resultats obtinguts utilitzant la tecnologia Meso Scale Discovery van permetre fer el seguiment 

dels pa ie ts i losos a les dife e ts oho ts de dosatge d’ABTL  i dete i a  si l’i e e t de la 

iodispo i ilitat del fà a  assolit a  el a vi de pauta d’ad i ist a i  o ela io ava a  u  efe te 

supe io  de l’ABTL  so e l’o ga is e. La Figura 30 ost a els ivells de fosfo ila i  d’Akt Se  

plaquetari dels pacients de cadascuna de les cohorts de dosatge de la Fase Clínica 1 (5 cohorts en total), i 

s’o se va ue el p o s d’opti itza i  de dosatge o ela io a a  u a dis i u i  de la fosfo ila i  de l’Akt 

plaquetari dels pacients.  

 

 

Figura 30: Mo ito itza i  de la fosfo ila i  d’Akt pla ueta i e  pa ie ts de les 5 cohorts de la Fase Clínica 1. 
Cèl·lules plaquetàries foren aïllades de mostres sanguínies de pacients enrolats a la Fase Clinica 1, i els nivells de 

fosfo-Akt-Ser473 i de la proteïna Akt analitzats mitjançant la tecnologia Meso Scale Discovery (Kymos Pharma 

Services). Les dades s’e p esse  o  a ràtio de senyal de fosfo-Akt-Ser473/Akt per a cada cohort de pacients de 

la Fase Clínica 1. Cohort 1, 500 mg q.d.; Cohort 2, 1,000 mg q.d.; Cohort 3, 1,000 mg bid; Cohort 4, 2,000 mg bid; 

Cohort 5, 1,300 mg tid. Per a cada cohort es mostra la mitjana ± SD. q.d. (quaque a die); bid (bis in die); tid (ter in 

die). 
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1.6- TRIB3 com a marcador farmacodinàmic en pacients de la Fase Clínica 2 

Malgrat que l’ABTL  i duei  una sobreexpressió robusta de TRIB3, no s’havie  pogut monitoritzar els 

nivells de TRIB3 per immunoblot a les PBMCs aïllades de les mostres sanguínies dels pacients avaluats. Com 

a alternativa, es va optimitzar la quantificació dels nivells de l’mRNA de TRIB3 per RT-qPCR a les cèl·lules  

PBMCs, u a t i a s se si le ue l’i u o lot. Les PBMCs aïllades de sang de pacients sans es van 

sembrar en placa de petri, es van incubar durant 6 hores amb ABTL , se’  va aïllar l’RNA total i es va 

quantificar l’mRNA de TRIB3 per RT-qPCR (Figura 31A). La Figura 31B mostra que el protocol dissenyat 

pe et o ito itza  l’i e e t del RNA de TRIB  i duït pel t a ta e t a  ABTL  a les PBMCs 

procedents de cinc pacients sans diferents. L’ABTL  va i dui  l’aug e t dels ivells de RNA de TRIB  

en totes les mostres analitzades, obtenint de mitjana un increment significatiu del 100%. 

 

 

  

 

Figura 31: L’a àlisi pe  RT-qPCR permet la monitorització dels nivells de l’mRNA de TRIB3 en cèl·lules 
mononuclears de sang perifèrica (PBMCs). A, Esquema del protocol utilitzat per posar a punt la quantificació de 

TRIB3 per RT-qPCR. PBMCs aïllades de mostres sanguínies de pacients sans foren sembrades i tractades durant 

6 h amb vehicle (etanol) o ABTL0812 100 M. Les cèl·lules van ser pelletejades, l’RNA total extret i els nivells de 

mRNA de TRIB3 avaluats per RT-qPCR. B, Resultats obtinguts en mostres de PBMCs procedents de mostres 

sanguínies de 4 pacients sans diferents (M1, M2, M3, M4) tractades amb vehicle (columnes blanques) o 

ABTL0812 (columnes negres) in vitro. Histograma esquerre: nivells d’mRNA de TRIB3 per cada mostra expressats 

com a ràtio de canvi respecte de la mostra M1 tractada amb vehicle (columna blanca) i normalitzat a 1. 

Histograma dret: les dades representades corresponen a la mitjana ± SD de totes les mostres analitzades (M1, 

M2, M3, M4; vehicle o ABTL0812) i mostren la ràtio de canvi dels nivells de mRNA de TRIB3 respecte de les PBMCs 

tractades amb vehicle i normalitzat a 1. *, P < 0.05 respecte de les cèl·lules tractades amb vehicle.  
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La disponibilitat de mostra dels pacients enrolats a les fases de desenvolupament clínic és limitada i el mètode 

de detecció del biomarcador ha de ser reproduïble. D’a o d a  a uestes o side a io s, e s va  p oposa  

si plifi a  el p oto ol d’a àlisi dels nivells de l’mRNA de TRIB3 i reduir el volum de mostra sanguínia a 

utilitzar.  Amb aquesta finalitat, es va prescindir de la fase d’aïllament de les PBMCs, que requereix un mínim 

de 8 ml de sang i és un protocol llarg i poc reproduïble. Com a alternativa, es va utilitzar un kit comercial 

des it a l’apa tat de Mate ial i M todes  opti itzat pe  a l’e t a i  de RNA total di e ta e t de sa g, 

emprant poc volum de mostra (0.5 ml) (Figura 32A).    

El nou protocol de detecció de TRIB3 no va poder ser utilitzat durant la Fase Clínica 1 però si a la Fase Clínica 

2 que s’està due t a terme e  l’a tualitat. L’ABTL  s ad i ist at o  a p i e a lí ia de t a ta e t e  

combinació amb quimioteràpia estàndard (2 cicles de carboplatí i paclitaxel) a pacients amb càncer 

d’e do et i ava çat i à e  es a s de pul  NSCLC ide tifi ado  ClinicalTrials.gov: NCT03366480). 

En aquesta fase 2, els pacients són tractats crònicament amb ABTL0812 i prenen una dosi diària de 4,000 mg 

repartits en tres preses de 1,300 mg. Les ost es sa guí ies es e ulle  a a s de la p i e a p esa d’ABTL  

(0), passades 8 hores des de la primera presa (8h), i els dies 7 i 21 de tractament (7d i 21d). Fins al moment, 

s’ha  pogut a alitza  les ost es p o ede ts de  pa ie ts. La Figura 32B mostra que a les 8 hores de 

tractament hi ha un increment marcat d’e t e  i  vegades  de l’mRNA de TRIB3 en tots els pacients, a 

excepció del pacient 4. En tots els casos, els nivells del mRNA de TRIB3 incrementen de forma progressiva a 

mesura que avança el tractament amb ABTL0812. La manca de mostres corresponents al dia 21 dels pacients 

1 i 3 va ser deguda a pro le es e  l’e t a i  de sa g o a un aïllament de RNA deficient.  

El protocol ue s’ha posat a pu t per a la quantificació de l’mRNA de TRIB3 directament de mostra sanguínia 

està se t utilitzat e  l’a tualitat a la Fase Clí i a , o ju ta e t a  la dete i a i  de fosfo-Akt-Ser473 

plaquetari (Meso Scale Discovery . A uesta s la p i e a vegada ue s’esta lei  l’mRNA de TRIB3 com a 

biomarcador farmacodinàmic pel desenvolupament pre- lí i  i lí i  d’u  fà a . 
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Figura 32: El tractament amb ABTL0812 indueix un augment dels nivells de l’mRNA de TRIB3 en pacients de la 
Fase Clínica 2. A, Diagrama del protocol seguit per a l’a àlisi dels ivells de l’mRNA de TRIB3 a partir de sang total 

dels pacients inclosos en la Fase Clínica 2. L’RNA total va ser extret directament de mostres sanguínies dels 

pacients, i els nivells de l’mRNA de TRIB3 avaluats per RT-qPCR. Els nivells de mRNA de GAPDH són emprats com 

a normalitzador. B, Nivells de mRNA de TRIB3 en pacients abans (dia 0) o després de rebre un tractament oral 

i  de ,  g d’ABTL  al dia  h,  dies,  dies . Cada valo  s la itja a ± SD de  dete i a io s 
diferents. ***, P < 0.001 respecte del dia 0 de tractament. 
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El e a is e d a i  de l ABTL  des it pel nostre grup consisteix ue l ABTL  a tua o  ago ista 

dels receptors PPAR  i . L a tiva i  dels PPAR/ indueix l exp essi  de la pseudo ui asa TRIB , que 

uneix i inhibeix Akt. La aixada d a tivitat d Akt o po ta la i hi i i  de l eix Akt-mTORC1, fet que activa 

una autofàgia robusta que provoca la mort de les cèl·lules tumorals (Erazo et al., 2015). A  l o je tiu de 

validar aquest e a is e d a i , es van comparar els marcadors bioquímics de cèl·lules A549 tractades 

amb ABTL0812 amb els de cèl·lules tractades amb agonistes específics del receptor PPAR (WY14643) i 

PPAR (Rosiglitazona). Si l ABTL  actua com a ago ista d a uests e epto s, l a tiva i  dels PPAR amb 

agonistes específics hauria de reproduir els efectes bioquímics propis del tractament amb ABTL0812: 

sobreexpressió de TRIB3, inhibició de l eix Akt/mTORC1 i i du i  d autofàgia.  

La Figura 33A mostra que: (1) El tractament per separat amb els agonistes de PPAR/ indueix la 

sobreexp essi  de la pseudo ui asa TRIB  i la su se üe t i hi i i  de la fosfo ila i  d Akt al residu serina 

, fosfo ilat pel o plex TORC . E  o se ü ia, s o se va la aixada e  la fosfo ila i  del su st at 

d Akt PRAS , i dels substrats de mTORC1 S6K (S6 kinase) i S6. Tanmateix, la inhibició de la fosforilació de 

PRAS40, S6K i S6 és parcial i els nivells de fosforilació són més alts que els mostrats per les cèl·lules 

tractades amb ABTL0812. (2) El tractament combinat dels dos agonistes de PPAR/ sí que inhibeix el 

o plex TORC  de fo a a àloga a l ABTL .  Malg at ue el t a ta e t o i at a  els 

agonistes dels receptors PPAR/ inhibeix mTORC1, o hi ha a tiva i  d autofàgia (visualitzat pel marcador 

d autofagoso es LC -II). Per altra banda, la inhibició del complex mTORC1 per l i hi ido  espe ífi  

Everolimus no indueix autofàgia robusta a cèl·lules MiaPaca2 i A549 (Figura 33B). 
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Figura 33: La inhibició de mTORC1 pels agonistes dels receptors PPAR (WY14643) i PPAR (Rosiglitazona) i el 
tractament amb inhibidors específics de la via PI3K-Akt-mTORC1 no indueixen autofàgia. A, Cèl·lules tumorals 

humanes A549 foren tractades 24 h amb ABTL0812 (100 mM), WY14646 (1 mM), Rosiglitazona (1 mM) o la 

combinació dels dos agonistes dels receptors PPAR. Les cèl·lules van ser lisades i es va monitoritzar la 

sobreexp essi  de TRIB , l estat d a tiva i  de l eix Akt/mTORC1 i la lipidació de LC3 (LC3-II) per immunoblot. 

Es van obtenir resultats similars en 3 experiments separats. B, Cèl·lules MiaPaca2 i A549 foren tractades 24 h 

amb Everolimus ( 1 i 10 mM), lisades, i els nivells de fosforilació de la proteïna S6 i la lipidació de LC3 (LC3-II) es 

visualitzaren per immunoblot. Es van obtenir resultats similars en 3 experiments separats. C, Cèl·lules A549 van 

ser tractades durant 24 h amb AZD5363 (inhibidor quinasa pan-Akt; 25 mM), AZD2014 (inhibidor competitiu de 

mTOR; 0.1 mM), BKM120 (inhibidor pan PI3K de Classe I; 10 mM), PQR309 (inhibidor pan PI3K de Classe 

I/mTOR; 0.5 mM), Everolimus (inhibidor mTOR; 10 mM) i ABTL0812 (100 mM). Posteriorment, les cèl·lules van 

ser lisades i els nivells de la proteïna Akt, S6, la fosforilació d Akt Se  i S6 (Ser235-236) i la lipidació de LC3 

(LC3-II) visualitzats pe  i u o lot. Els ivells d a ti a es va  utilitza  o  a o t ol de à ega. Es van obtenir 

resultats anàlegs en 3 experiments diferents. 

 

 

Donat que la inhibició específica de mTORC1 no indueix autofàgia a les cèl·lules tumorals MiaPaca2 i A549, 

a continuació es va estudiar si el tractament amb diferents composts inhibidors de la via PI3K-Akt-mTORC1  

(que estan en desenvolupament clínic) era capaç d i dui  autofàgia o usta. La Figura 33C mostra que el 

tractament amb els inhibidors pan-PI3K de Classe I BKM120 i PQR309, l i hi idor competitiu de mTOR 

AZD  o l i hi ido  ui asa pa -Akt AZD5363 resulten en una inhibició robusta del complex mTORC1 

però, malgrat això, no activen autofàgia en nivells anàlegs als mostrat per l ABTL . D i te s, s o se va 

u  aug e t o ust de la fosfo ila i  del esidu Se  d Akt o  a resposta cel·lular a la inhibició de 

l a tivitat ui asa d Akt pe  l i hibidor AZD5363. El tractament amb Everolimus ratifica els resultats 

obtinguts anteriorment (Figura 33B). 

El tractament amb ABTL0812 no indueix apoptosi, activa autofàgia robusta i  és altament citotòxic, mentre 

que el tractament amb inhibidors de mTORC1 promou un fenotip apoptòtic, no sempre indueix autofàgia i 
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Akt-mTORC1 no indueix autofàgia a les cèl·lules tumorals model A549. Aquestes consideracions ens van fer 

o te pla  la hip tesi d u  mecanisme addicional que expliqués la inducció o usta d autofàgia per part de 

l ABTL . 

 

2.1- L’ABTL  i duei  est ès eti ula  a les cèl·lules tumorals 

Donat que la sobre-expressió de TRIB3 i inducció d autofàgia són els esdeveniments moleculars més 

característics del tractament amb ABTL0812, es van considerar mecanismes que relacionessin ambdós 

esdeveniments. Diferents autors han identificat composts amb activitat antitumoral, com ara els 

cannabinoides, ue exe eixe  el seu efe te a t av s de la i du i  d est s eti ula  i l activació de la 

resposta UPR (unfolded protein reponse) (Figura 34), que comporta la sobreexpressió de TRIB3, inhibició de 

l eix Akt/mTORC1 i mort cel·lular mediada per autofàgia (Salazar et al., 2009b; Verfaillie et al., 2010; Salazar 

et al., 2013). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Es ue a de les vies de se alitza i  ue a ti ule  la esposta UPR a tivada pe  l’est ès eti ula . 
L est s eti ula  o po ta l alte a i  de les o di io s ue pe ete  el o e te plega e t p otei  a l i te io  
del eti le e doplas àti  RE . A uest fet o dueix a l a u ula i  de p oteï a al plegada o pa ial e t 
plegada al eti le, ue s acumulen i formen agregats. Amb la finalitat de respondre a aquesta situació que 

compromet la viabilitat cel·lular, s a tiva l a o e ada esposta UPR Unfolded Protein Response). Els receptors 

transmembrana IRE1, ATF6 i PERK i la xaperona BiP actuen de sensors. Les vies de senyalització activades 

articulen els 3 eixos bàsics de la resposta UPR, consistents en: la down-regulació general de la traducció 

proteica, la síntesi selectiva de xaperones i proteïnes pròpies del RE que estabilitzin les proteïnes no plegades i 

pe eti  el seu o e te plega e t, i la deg ada i  de l ex és de proteïna mal plegada potenciant la via ERAD 

(Endoplasmic-Reticulum-Associated protein Degradation  i a tiva t l autofàgia. 
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A continuació, es van analitzar per microscòpia electrònica mostres de cèl·lules MiaPaca2 i A549 tractades 

amb ABTL0812 en u  p via e t s havia validat la fo a i  d autofagoso es e  esposta al t a ta e t, 

per dete i a  si s ap e iave  evid ies d i du i  d est s eti ula . La dilatació del reticle 

endoplasmàtic (RE) és una de les principals característiques a nivell morfològic que identifiquen l exist ia 

d estrès reticular (Smith and Wilkinson, 2017). L eixa pla e t del lu e  del RE pe et i e e ta  la 

capacitat de càrrega de proteïna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: L’ABTL  i duei  dilata i  de eti le e doplas àti  a les èl·lules tu o als MiaPa a  i A . A, 

Imatges representatives de microscòpia electrònica que mostren dilatacions del reticle endoplasmàtic (fletxes) 

en cèl·lules de càncer de pàncrees (MiaPaca2) i pulmó (A549) humà. Les cèl·lules foren tractades 10 h amb 

ABTL0812 60 mM, p o essades o  s i di a a l apa tat de ate ial i todes i visualitzades pe  i os pia de 
t a s issi  ele t i a TEM . Ba a d es ala,  mm. B, Tinció per immunocitoquímica de la proteïna PDI en 

cèl·lules A549 tractades 16 h amb vehicle o ABTL0812 100 mM. Les cèl·lules va  se  p o essades o  s i di a a 
l apa tat de ate ial i todes i visualitzades pe  i os pia d epifluo es ia. 
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La Figura 35A mostra les imatges obtingudes al microscopi de transmissió electrònica de cèl·lules MiaPaca2 

i A549 tractades amb ABTL0812, en què s o se va ue el tractament amb ABTL0812 indueix a ambdues 

lí ies el·lula s l apa i i  de fragments de RE amb una amplitud de lumen superior al de les cèl·lules 

tractades amb vehicle. La dilatació del RE també es pot monitoritzar per marcatge immunocitoquímic de la 

proteïna resident PDI. En condicions basals el patró de marcatge és uniforme, mentre que quan hi ha estrès 

reticular i el reticle endoplasmàtic es dilata el patró de marcatge de PDI esdevé puntejat. El tractament amb 

ABTL0812 indueix un patró puntejat de PDI (Figura 35B . Els esultats sugge ie  ue l ABTL  i duïa 

estrès reticular. 

Per valida  la i du i  d est s eti ula , es van tractar cèl·lules MiaPaca2 i A549 amb ABTL0812 i es van 

monitoritzar marcadors propis de la resposta UPR (Figura 34), tals com l aug e t d expressió de la 

xaperona BiP, i dels factors de transcripció ATF-4 i CHOP o la fosforilació d AMPK. La Figura 36A mostra que 

l ABTL  i dueix u  i e e t robust dels ivells dels RNA d ATF  (700% a les cèl·lules MiaPaca2 i 

500% a les A549), i de CHOP (1,200% a MiaPaca2 i 2,000% a A549). Per altra banda, es va constatar, per 

assaig d i u o lot, que el tractament amb ABTL0812 indueix l aug e t d expressió de la xaperona BiP i 

dels factors de transcripció ATF4 i CHOP (Figura 36B). S ha des it ue l estrès reticular indueix un 

increment de Ca2+ citosòlic que p o ou l activació de la quinasa CAMKK2, que subseqüentment activa 

AMPK per fosforilació de la treonina 172 (Fogarty et al., 2010). En consonància amb els resultats anteriors 

que mostraven una activació de l estrès reticular, el tractament amb ABTL0812 també va induir un augment 

de la fosfo ila i  d AMPK (Thr172) a les cèl·lules MiaPaca2 i A549 (Figura 36B). 

A o ti ua i , e s va  pla teja  si la i hi i i  de l eix Akt/ TORC  podia o t i ui  a la i du i  d est s 

reticular observada en resposta al tractament amb ABTL0812. Amb aquesta finalitat es va dissenyar un 

experiment en què es va testa  l efe te de diferents inhibidors específics de la via PI3K-Akt-mTORC1. La 

Figura 36C mostra que els inhibidors de PI3K (BKM , PQR , d Akt AZD  o de TOR AZD , 

Everolimus) no indueixen estrès reticular a les cèl·lules A549. 

El conjunt de resultats obtinguts mostren que el tractament amb ABTL0812 indueix la dilatació del RE, una 

robusta inducció gènica d ATF  i CHOP, i l aug e t d expressió proteica de a ado s d est s eti ula  

(BiP, ATF4, CHOP) i l activació d AMPK. Aquestes evidències demostren que l ABTL  indueix estrès 

reticular i activació de la resposta UPR a les cèl·lules MiaPaca2 i A549. A continuació, es va estudiar si 

l est s eti ula  e a elleva t e  la edia i  de l efe te a titu o al ost at pe  l ABTL . 
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Figura 36: L’ABTL  i duei  est ès eti ula  a les èl·lules tu o als MiaPa a  i A . A, Cèl·lules MiaPaca2 i A549 

van ser tractades 24 h amb ABTL0812 100 mM. Les cèl·lules fo e  pelletejades, s ext agu  l RNA total, i els nivells de 

l RNA d ATF  i CHOP s a alitza e  itja ça t RT-qPCR, i es normalitzaren pels nivells de l mRNA de GAPDH. Cada 

valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb vehicle. 

B, Les cèl·lules foren tractades 6, 24 i 48 h amb ABTL0812 100 mM, lisades, i s a alitza e  els ivells dels a ado s 
d est s eti ula  BiP, p-eif2, ATF , CHOP i TRIB  pe  i u o lot. Els ivells del a ado  d autofàgia LC  es 
monitoritzaren per assegura  ue el t a ta e t a  ABTL  s havia apli at o e ta e t. Es va e  o te i  
resultats similars en 3 experiments separats. C, Cèl·lules A549 van ser tractades durant 24 h amb AZD5363 (inhibidor 

quinasa pan-Akt; 25 mM), AZD2014 (inhibidor competitiu de mTOR; 0.1 mM), BKM120 (inhibidor pan PI3K de Classe I; 

10 mM), PQR309 (inhibidor pan PI3K de Classe I/mTOR; 0.5 mM), Everolimus (inhibidor mTOR; 10 mM) i ABTL0812 (100 

mM). Posteriorment, les cèl·lules van ser lisades, i els ivells dels a ado s d est ès reticular CHOP, ATF4 i TRIB3, 

visualitzats pe  i u o lot. Els ivells d a ti a es va  utilitza  o  a o t ol de à ega. Es van obtenir resultats 

anàlegs en 3 experiments diferents. 
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2.2- L’est ès eti ula  intervé en l’efe te itot i  e e it pe  l’ABTL  

Pe  tal de valo a  la i pli a i  de l est s eti ula  e  la itotoxi itat i a tiva i  d autofàgia i duïdes pe  

l ABTL  es va utilitzar Brefeldina A, un inhibidor del transport p otei  del RE a l apa ell de Golgi, que 

provoca l a u ula i  de p oteï es al RE i activació d estrès reticular (Oslowsky and Urano, 2013). En primer 

lloc es va determinar si la i du i  d est s eti ula  amb Brefeldina A era suficient per produir citotoxicitat. 

La Figura 37 mostra que el tractament de les cèl·lules MiaPaca2 i A549 amb Brefeldina A disminueix la 

viabilitat cel·lular, amb unes IC50 de 96 mM per MiaPaca2, i 71 mM per A549. 

 

 

Figura 37: L’est ès eti ula  i  i duei  itoto i itat a les èl·lules tu o als. Cèl·lules MiaPaca2 i A549 van 

se  t a tades  h a  o e t a io s eixe ts de l i du to  d est s eti ula  B efeldi a A. La via ilitat 
cel·lular fou determinada per assaig de MTT. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. Es 

van obtenir resultats similars en 3 experiments separats. 

 

 

L a tiva i  d estrès reticular indueix la resposta UPR que promou l a tiva i  d autofàgia o  a p o s 

adaptatiu pe  eli i a  l ex s de p oteï a al plegada i afavo i  l a tivitat del RE (Zou et al., 2009; Smith 

and Wilkinson, 2017). A continuació, es va comprovar si la Brefeldina A induïa estrès reticular i autofàgia a 

les cèl·lules MiaPaca2 i A549. La Figura 38A presenta que el tractament de cèl·lules MiaPaca2 i A549 amb 

Brefeldina A durant 48 hores esulta e  l aug e t dels nivells proteics de BiP i ATF-4, i en l a u ula i  del 

a ado  d autofagoso es LC -II. L a u ula i  de LC -II pot se  deguda a l a tiva i  del flux autofàgi  o al 

seu bloqueig. La Figura 38B mostra que la pre-incubació amb els inhibidors de proteases lisosomals E64d i 

Pepstatina-A resulta en una major acumulació de LC3-II, i evidencia que la Brefeldina A activa autofàgia 

dinàmica. 
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Figura 38: L’a tiva i  d’est ès eti ula  indueix autofàgia dinàmica. A, Cèl·lules tumorals MiaPaca2 i A549 van 

ser tractades 48 h amb concentracions creixents de Brefeldina A, lisades, i els a ado s d est s eti ula  BiP i 
ATF4, i la lipidació de LC3 (LC3-II), monitoritzats per immunoblot. Els ivells d a ti a fo e  e p ats o  a 
control de càrrega. Es van obtenir resultats semblants en 3 experiments diferents. B, Cèl·lules MiaPaca2 i A549 

van ser pre-incubades 3 h amb vehicle (etanol) o una combinació dels inhibidors de proteases lisosomals E64d 

(10 mM) i Pepstatina-A (PA, 10 mg/ l . Seguida e t s apli à u  t a ta e t de B efeldi a A  M du a t  
h. Les cèl·lules foren lisades i la lipidació de LC3 (LC3-II) visualitzada per immunoblot. Es van obtenir resultats 

similars en 3 experiments separats. 

 

 

Els resultats obtinguts mostren que la inducció d est s eti ula  e  l·lules MiaPa a  i A549 per part de la 

Brefeldina A activa autofàgia i indueix citotoxicitat. 

A continuació es va estudiar si l est s eti ula  i duït pe  l ABTL  mediava en el seu efecte citotòxic. 

Per a tal efecte, es van dur a terme assajos de viabilitat cel·lular per MTT e  p es ia d ABTL0812 i de 

l inhibidor de la resposta UPR TUDC (tauroursodeoxicolat sòdic). Aquest àcid biliar secundari actua com a 

xaperona química i mitiga la resposta UPR inhibint la fosfo ila i  d eIF per part de PERK, i ha estat 

utilitzat per altres autors per i hi i  l est s eti ula  (Vang et al., 2014; Uppala et al., 2017). Tant en 

cèl·lules MiaPaca2 com a les A549, el tractament previ amb TUDC rescata significativament la citotoxicitat 

i duïda pe  l ABTL  Figura 39). Aquests resultats mostren, preliminarment, que la resposta UPR estaria 

i pli ada e  la itotoxi itat i duïda pe  l ABTL  i suggereixen que l eix PERK-eIF2 juga un paper 

central en l a tiva i  de la esposta UPR . 
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Figura 39: La itoto i itat i duïda pe  l’ABTL  està ediada pa ial e t pe  l’a tiva i  d’est ès eti ula . 

Cèl·lules MiaPaca2 i A549 es pre-incubaren 3 h amb vehicle (aigua destil·lada) o tauroursodeoxicolat sòdic 

(TUDC, 150 mM). A continuació, les cèl·lules foren tractades amb ABTL0812 30 mM durant 48 h. La viabilitat 

cel·lular fou determinada per assaig de MTT. Cada valor representa la mitjana ± SD de 3 experiments diferents. 

**, P < 0.01; ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb ABTL0812.  

 

 

2.3- L’ABTL0812 indueix estrès reticular en models in vivo (xenografts) 

Els resultats obtinguts als models cel·lulars es van validar in vivo utilitzant models de tumors xenograft de 

les línies de càncer humà MiaPaca2 i A549. Ratolins femella atímics de la soca Hsd: Athymic Nude-Foxn1nu 

van ser injectats subcutàniament amb la línia cel·lular corresponent i sotmesos als tractaments indicats. 

Co  s ha o e tat a  a te io itat, l administració oral d ABTL  edueix de forma significativa el 

creixement tumoral dels xenografts de cèl·lules MiaPaca2 i A549 (Figura 16). L a àlisi mitjançant 

immunoblot de la proteïna extreta dels tumors xenograft mostra que l ABTL  i dueix l augment 

d expressió dels a ado s d est s eti ula  ATF4 (MiaPaca2) i BiP (A549) (Figura 40). 

 
Figura 40: L’ABTL  i duei  est ès eti ula  e  tu o s e og aft de èl·lules MiaPa a  (adenocarcinoma 
pancreàtic) i A549 (adenocarcinoma pulmonar). La proteïna extreta dels tumors xenografts de cèl·lules 

MiaPaca2 i A549 fou analitzada per immunoblot per dete ta  els a ado s d est s eti ula  ATF  o BiP. La 
figura mostra una anàlisi representativa de tumors tractats amb vehicle (n=3; n=3) o ABTL0812  120 mg/kg 

(n=4; n= . Els ivells d ATF  i BiP va  se  o alitzats espe te dels ivells d a ti a i s esti a e  e p a t 
unitats densitomètriques. Els histogrames representen la ràtio d i e ent de senyal densitomètric respecte 

dels tumors tractats amb vehicle. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. ***, P < 0.001 

respecte dels tumors tractats amb vehicle. 
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Els tumors obtinguts dels animals tractats també van ser analitzats per tinció immunohistoquímica, per tal 

de determinar els nivells del a ado  d est s eti ula  CHOP (de tots els marcadors d estrès de reticle 

testats, a uest es l ú i  ue va do a  u  senyal clar a l assaig). Aquesta aproximació experimental permet 

l avalua i  del a ado  espe ta t l est u tu a tissula  del tu o  i dis e i t la a e t la egi  tu o al 

derivada de cèl·lules humanes de l est o a del atolí. La Figura 41 mostra que els talls de tumors de 

MiaPaca2 tractats amb ABTL0812 presenten un marcatge de CHOP significativament més intens que els 

tractats amb vehicle. E  el as d A , l ABTL  i dueix u  lleuge  i e e t, però no significatiu, en el 

marcatge de CHOP. En conjunt, aquests resultats ost e  ue l ABTL  i dueix est s eti ula  i a tiva la 

resposta UPR en models animals xenografts de línies cel·lulars tumorals humanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: L’ABTL  i duei  la so ee p essi  del a ado  d’est ès eti ula  CHOP e  tu o s xenografts 
de cèl·lules MiaPaca2 (pàncrees) i A549 (pulmó). Els tumors xenograft de cèl·lules MiaPaca2 i A549 foren 

extrets post-sa ifi i i s avaluaren els nivells de CHOP per anàlisi immunohistoquímic, seguint el protocol descrit 

a ate ial i todes. Ba a d es ala,  mm. Els histogrames mostren la quantificació de la intensitat de tinció. 

**, P < 0.01 respecte dels tumors tractats amb vehicle. 
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2.4- CHOP com a marcador farmacodinàmic 

Com s ha i di at a  a te io itat, l ABTL  es t o a a tual e t e  Fase Clínica 2, com a primera línia de 

tractament en el càncer avançat d endometri i càncer escamós de pulmó, en combinació amb 

quimioteràpia estàndard. Per al desenvolupament clínic d a uest o post era essencial identificar 

biomarcadors farmacodinàmics adequats que permetessin valorar si el tractament amb ABTL0812 tenia 

efecte sobre els pacients. Al considerar els resultats anteriors es va decidir posar a pu t l ús de CHOP o  a 

marcador farmacodinàmic del tractament dels pacients amb ABTL0812. 

Donat que l ABTL  a tiva estrès reticular intens, es van considerar les proteïnes implicades en la 

regulació de la resposta UPR com a biomarcador. A priori, el factor de transcripció CHOP (validat en teixit 

de tumors xenograft) era la millor opció, ja que els seus nivells en condicions basals són negligibles i els 

a vis d exp essi  e  esposta a l ABTL  eren accentuats. 

Es va aprofitar l expe i ia o ti guda en el disseny del protocol de detecció dels nivells de mRNA de TRIB3 

en mostres sanguínies de pacients per avaluar els nivells de l mRNA de CHOP. Les mostres van ser extretes 

dels pacients a les  i  ho es del p i e  dia d ad i ist a i  d ABTL , i els dies  i  de t a ta e t. La 

sa g o ti guda va se  a alitzada el ateix dia d ext a i . La Figura 42 presenta els resultats de les 

quantificacions de l mRNA de CHOP (RT-PCR) realitzades en mostres sanguínies de 4 pacients diferents. En 

dos casos no es va poder detectar CHOP a les mostres corresponents al dia 21 de tractament, degut a 

manca de mostra (p o le es e  el p o s d ext a i  de sa g), o a deficiències en la quantitat i qualitat 

d aïlla e t de RNA. En tots els pacients analitzats, es va observar un clar increment de l mRNA de CHOP en 

resposta al tractament. En el cas dels pacients 1 i 2, a les 8 hores des de la primera administració 

d ABTL  es produeix un augment marcat de CHOP. Als pacients 3 i 4, en canvi, aquesta pujada de CHOP 

o s ap e ia fi s al dia .  

 

Figura 42: El tractament amb ABTL0812 indueix un increment en els nivells de l’mRNA de CHOP en pacients 
de la Fase Clínica 2. Nivells de mRNA de CHOP en pacients abans (dia 0) o després de rebre un tractament oral 

i  de ,  g d ABTL  al dia  h,  dies,  dies . L RNA total fou extret directament de mostres 

sanguínies dels pacients, i els nivells de l mRNA de CHOP van ser avaluats per RT-qPCR. Cada valor és la mitjana 

± SD de 3 determinacions diferents. *, P < 0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001 respecte del dia 0 de tractament. 
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Els esultats o ti guts e  l a àlisi d a uests  p i e s pa ie ts recolzen la idoneïtat de la monitorització 

dels nivells de l mRNA de CHOP com a marcador farmacodinàmic de la Fase Clínica 2, per ser emprat 

conjuntament amb la detecció de l mRNA de TRIB3 en els pacients tractats. De fet, aquest resultat ha 

o po tat la ealitza i  d u  addendum al protocol de la Fase Clínica 2 perquè els marcadors 

fa a odi à i s a utilitza  a l estudi sigui  la ua tifi a i  dels ivells dels RNAs de TRIB  i CHOP. 

Aquesta es la primera vegada que s estableix la detecció directament en sang de l RNA d u a p oteïna 

associada a la resposta UPR com a marcador farmacodinàmica d un estudi clínic. 
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3.1- L’ABTL 8  i dueix a u ula i  de dihid o e a ides a les èl·lules tu o als 

Els esfingolípids són una família àmplia de molècules bioactives que desenvolupen un paper rellevant en la 

regulació de funcions cel·lulars bàsiques (Rao et al., 2013). El seu sistema de metabolisme està altament 

coordinat per ga a ti  el ala ç ade uat e t e les dife e ts esp ies d’esfi golípids (Figura 43). Dos dels 

processos en què s’ha a a te itzat la implicació de molècules esfingoides són estrès reticular i mort cel·lular. 

Pe  exe ple, l’i e e t e  els ivells de e a ida, esp ie e t al del eta olis e dels esfi golípids, a tiva 

vies pro-apoptòtiques a les cèl·lules tumorals (Dany and Ogretmen, 2015), mentre que l’a u ula i  de 

dihidroceramides en resposta a factors estressants o a fàrmacs com ara el resveratrol, ha demostrat activar 

autofàgia com a mecanisme adaptatiu o de promoció de mort (Siddique et al., 2015). A més a més, s’ha 

epo tat ue l’a i  de les dihid o e a ides es o t aposa a l’a i  p o-apoptòtica de les ceramides (Stiban 

et al., 2006). D’a uesta a e a, el ala ç e t e dihid o e a ides i e a ides p e  u a espe ial i po tà ia 

en la definició del destí cel·lular i tipus de mort. Altres treballs experimentals han posat en relleu que, tenint 

en compte que els esfingolípids són integrants de membrana de diferents orgànuls,  l’alte a i  e  la seva 

p opo i  t  u  i pa te di e te so e les p opietats iofísi ues d’aquestes membranes i, de retruc, sobre 

els orgànuls en qüestió (Hernández-Tiedra et al., 2016). En aquesta línia, s’ha des it ue l’a u ula i  de 

dihidroceramides a la membrana de RE altera la seva funcionalitat i promou estrès reticular (Noack et al., 

2014; Siddique et al., 2015). 

 

Figura 43: Representació esquemàtica de les vies de síntesi de ceramida. El metabolisme de la ceramida 

s’a ti ula e  dos eixos de sí tesi: via de novo i via de reciclatge o recuperació. Ambdues vies convergeixen en la 

molècula central de síntesi de tots els esfingolípids, la ceramida. La via de síntesi de novo s’i i ia a  la 
conjugació de la serina i el palmitoïl-CoA catalitzada per la serina palmitoïltransferasa (SPT), per sintetitzar 3- 

ketodihidroesfingosina. La 3-ketodihidroesfingosina reductasa (KDSR) redueix la 3-ketodihidroesfingosina a 

dihidroesfingosina. A continuació, les ceramida sintases (CerS) converteixen la dihidroesfingosina en diferents 

esp ies ole ula s de dihid o e a ida, ue s  t a sfo ades e  e a ides pe  la i t odu i  d’u  do le 
enllaç 4,5-trans catalitzada per la desaturasa-1 (Des-1). CDasa: ceramida desacilasa; CK: ceramida quinasa; SK: 

esfingosina quinasa; SMS: esfingomielina sintasa; S1PL: esfingosina-1-fosfat liasa. 
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Donat el paper dels esfingolípids en la regulació de l’estrès reticular i l’autofàgia, a continuació ens vam 

proposar estudiar si el t a ta e t a  ABTL  alte ava la o posi i  de l’esfi golipido a de les línies 

tumorals utilitzades en aquest estudi. Per tal efecte, es van tractar cèl·lules MiaPaca2 amb ABTL0812 durant 

1, 6, i 24 hores i es van determinar els nivells de dife e ts esp ies d’esfi golípids mitjançant cromatografia 

líquida acoblada a un espectròmetre de masses per temps de vol (sistema LC (UPLC)-TOF MS). Es van escollir 

a uests te ps de t a ta e t pe u  a te io e t havíe  ost at ue l’ABTL  i dueix est s eti ula  

a les 6 hores (Figura 36) i una robusta autofàgia a les 24 hores. Els valors numèrics de les determinacions es 

detallen als annexos I, II i III. 

En primer lloc, es va determinar si el tractament amb ABTL0812 induïa canvis en els nivells de 

dihidroceramides i ceramides, dues espècies d’esfi golípid lligades a la inducció d’autofàgia o apoptosi, 

respectivament (Siddique et al., 2015). El t a ta e t d’ABTL  du a t u a ho a o p o ou a vis 

significatius en els nivells de ceramides i dihidroceramides cel·lulars. En canvi, el tractament de 6 hores 

(temps en què l’ABTL  indueix estrès reticular) promou un augment significatiu dels nivells de 

dihidroceramides (200%), sense afectar els nivells de ceramides cel·lulars (Figura 44; Annex I). Això indicaria 

preliminarment que les dihidroceramides, i no les ceramides, podrien esta  i pli ades e  la i du i  d’est s 

reticular. Pe  últi , el t a ta e t d’ABTL  du a t  ho es ue i dueix autofàgia  esulta e  u  lleuge  

però significatiu augment dels nivells de ceramides (40%),  i en un robust augment del 500% dels nivells de 

dihidroceramides. 

 

 

Figura 44: L’ABTL 8  i dueix l’a u ula i  de dihid o e a ides pe  o de e a ides a les èl·lules tu o als. 
Cèl·lules MiaPaca2 van ser tractades amb vehicle (columnes blanques) o  ABTL0812 100 M (columnes negres) 

els temps indicats. El contingut lipídic fou extret i analitzat per espectrometria de masses. Les dades de ceramides 

i dihid o e a ides totals esta  exp essades e  p ol d’esfi golípid pe  6 cèl·lules. Cada valor és la mitjana ± SD 

de 3 determinacions diferents. *, P < 0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb 

vehicle. 
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A continuació, es va ealitza  u  estudi exhaustiu a  la fi alitat de ua tifi a  els a vis ue l’ABTL  

induïa en les diferents espècies de ceramides i dihidroceramides cel·lulars. A les 6 hores de tractament 

l’ABTL  p o ou u  o ust aug e t de s del % en les dihidroceramides de cadena llarga C16:0, 

C22:0, C24:0 i C24:1 (Figura 45; Annex I). Per o t a, l’ú i  efe te o se va le de l’ABTL  so e les 

ceramides és una lleugera però significativa disminució de les ceramides C16:0 i C24:2. Aquests resultats 

ide tifi ue  l’aug e t a les dihid o e a ides de ade a lla ga o  u  dels p i e s esdeve i e ts ue 

tenen lloc  a la cèl·lula en resposta al tractament amb ABTL0812. 

 

Figura 45: El t a ta e t a  ABTL 8  i dueix l’a u ula i  de dihid o e a ides de ade a lla ga. Cèl·lules 

MiaPaca2 van ser tractades amb vehicle (columnes blanques) o ABTL0812 100 M (columnes negres) els temps 

indicats. El contingut lipídic fou extret i analitzat per espectrometria de masses. Les quantitats de les diferents 

espècies de dihidroceramides (histogrames superiors) i ceramides (histogrames inferiors) estan expressades en 

p ol d’esfi golípid pe  6 cèl·lules. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. *, P < 0.05; ** 

P < 0.01;  ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb vehicle. 
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A les  ho es de t a ta e t, s’o se va u  ajo  a vi > %  dels nivells de dihidroceramides de cadena 

llarga (C16:0, C22:0, C24:0 i C24:1), mentre que tan sols es produeix un lleuger augment (<40%) a les 

ceramides C16:0, C22:0, C22:1, C24:1 i C24:2. Així doncs, a les 24 hores de tractament amb ABTL0812, quan 

s’o se va autofàgia, els a vis s elleva ts a l’esfi golipido a se ie  deguts a l’aug e t de les 

dihidroceramides de cadena llarga. 

Pe  tal de o fi a  l’augment de dihid o e a ides e  esposta a l’ABTL , a continuació es va determinar 

si el fàrmac també provocava un augment dels nivells cel·lulars de dihidroesfingomielina, un esfingolípid 

derivat de les dihidroceramides. Altres autors han mostrat un augment de dihidroesfingomielina en resposta 

a una acumulació de dihidroceramides (Fabriàs et al., 2012; Testai et al., 2014). L’ABTL  o i dueix a vis 

a la o e t a i  d’esfi go ieli es el·lula s, a ap dels te ps avaluats Figura 46; Annex II). Co  s’espe ava, 

el tractament amb ABTL0812 a 6 o 24 hores va induir un augment robust en els nivells de 

dihid oesfi go ieli es si ila  a l’o se vat pe  les dihid o e a ides. A uest esultat, e olza l’o se va i  ue 

l’ABTL  i dueix u  aug e t de les dihid o e a ides el·lula s. 

 

Figura 46: El t a ta e t a  ABTL 8  i dueix l’a u ula i  de dihid oesfi gomielines, però no 

d’esfi go ieli es. Cèl·lules MiaPaca2 van ser tractades amb vehicle (columnes blanques) o ABTL0812 100 M 

(columnes negres) els temps indicats. El contingut lipídic fou extret i analitzat per espectrometria de masses. Les 

ua titats d’esfi gosi es i dihid oesfi gosi es esta  exp essades e  p ol d’esfi golípid pe  6 cèl·lules. Cada 

valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb 

vehicle. 

 

Per últim es van determinar els nivells de glucosilceramides i lactosilceramides, esfingolípids derivats de les 

ceramides i sintetitzats generalment per ta po a  l’ex s itot xi  de e a ides Ogretmen and Hannun, 

2004; Huang et al., 2011). L’ABTL  o i dueix a vis sig ifi atius en els nivells de glucosil- i 

Sphingomyelins

6000

8000

0

4000

2000

1h 6h 24h

Vehicle

ABTL0812  

S
M

  
(p

m
o

l/
1

0
6
c
e

ll
s

)

Dihydrosphingomyelins

600

800

0

400

200

1h 6h 24h

***

***

Vehicle

ABTL0812  

d
h

S
M

(p
m

o
l/
1

0
6
c
e

ll
s

)

A



 RESULTATS – CAPÍTOL 3 

109 

 

la tosil e a ides, si  s’o se va u a te d ia a la edu i  dels ivells d’a uests esfi golípids (Figura 47; 

Annex III). 

En conclusió, el t a ta e t a  ABTL  i dueix l’a u ula i  d’esfi golípids de ivats de dihidroceramides, 

però no afecta els nivells dels esfingolípids derivats de les ceramides. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: El tractament amb ABTL0812 no indueix canvis en els nivells de glucosil i lactosilceramides. Cèl·lules 

MiaPaca2 van ser tractades amb vehicle (columnes blanques) o  ABTL0812 100 M (columnes negres) els temps 

indicats. El contingut lipídic fou extret i analitzat per espectrometria de masses. Les quantitats de 

glucosilceramides i lactosilceramides esta  exp essades e  p ol d’esfi golípid pe  6 cèl·lules. Cada valor és la 

mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. *, P < 0.05 respecte de les cèl·lules tractades amb vehicle. 

 

  

3.2- L’a u ula i  de dihid o e a ides i dueix autofàgia, est ès reticular i citotoxicitat a les 

cèl·lules tumorals 

Diversos autors han des it ue l’a u ula i  de dihid o e a ides indueix autofàgia, estrès reticular i mort 

cel·lular en cèl·lules de glioma i de càncer gàstric (Signorelli et al., 2009; Noack et al., 2014; Hernández-Tiedra 

et al., 2016; Casasampere et al., 2016). Donats els resultats que mostraven que l’ABTL  i dueix 

acumulació de dihidroceramides de cadena llarga, a continuació es va estudiar si aquest esdeveniment estava 

ela io at a  la i du i  d’estrès reticular, l’autofàgia i la citotoxicitat promogudes pel fàrmac. Amb aquest 

objectiu, es van tractar cèl·lules MiaPaca2 i A549 amb una dihidroceramida de cadena curta dideuterada 

(d2c8DhCer). Aquesta molècula promou l’a u ula i  de dihid o e a ides de ade a lla ga: és assimilada 

fàcilment per la cèl·lula, on és desaturada a un ritme lent degut a la p es ia de l’is top deute i a la seva 

estructura. Mentre roman a la cèl·lula, la d2c8DhCer és N-transacilada i genera dihidroceramides de cadena 

llarga. Co  a o se ü ia, es p odueix l’a u ula i  p og essiva de dihid o e a ides deuterades de cadena 

llarga (Savile et al., 2001). 
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D’a o d a  esultats a te io s, es va observar que la d2c8DhCer indueix citotoxicitat. La Figura 48 mostra 

que el tractament de 48 hores amb d2c8DhCer resulta en una pèrdua de la viabilitat cel·lular del 50% (cèl·lules 

MiaPaca2) o del 80% (cèl·lules A549). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: L’a u ula i  de dihid o e a ides i dueix itotoxi itat e  lí ies tu o als hu a es.  Cèl·lules 

MiaPaca2 i A549 foren tractades 48 h amb dihidroceramida dideuterada (d2c8DhCer) 25 M. La viabilitat cel·lular 

va ser determinada per assaig de MTT. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. ***, P < 0.001 

respecte de les cèl·lules tractades amb vehicle. Es van obtenir resultats similars en 2 experiments separats. 

 

A continuació, es van utilitzar assajos d’immunoblot pe  tal d’ide tifi a  si el tractament amb d2c8DhCer 

induïa estrès reticular i autofàgia. En cèl·lules MiaPaca2 i A549 la d2c8DhCer promou un augment significatiu 

e  els ivells d’exp essi  del a ado  d’est s eti ula  ATF4, i de TRIB3 (la transcripció de la qual està 

regulada per ATF4) (Figura 49). D’i te s, el tractament durant 48 hores amb d2c8DhCer indueix autofàgia 

o ito itzada pe  l’aug e t dels ivells de LC3-II, Figura 49).  

E  o ju t, a uests esultats sugge eixe  ue l’a u ula i  de dihid o e a ides i dueix est s reticular, 

autofàgia i citotoxicitat a les línies cel·lulars MiaPaca2 i A549. 
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Figura 49: El tractament amb d2c8DhCer activa estrès reticular i autofàgia en cèl·lules tumorals. Cèl·lules 

MiaPaca2 i A549 foren tractades 48 h amb 25 M de dihidroceramida dideute ada d DhCe . S’a alitza e  
els a ado s d’est s eti ula  ATF  i TRIB , i la lipida i  de LC  LC -II  pe  i u o lot. Els ivells d’ATF , 
TRIB3 i LC3-II va  se  o alitzats espe te l’a ti a i esti ats e p a t u itats de sito t i ues. Els histogrames 

representen la ràtio d’i crement de senyal densitomètric respecte de les cèl·lules tractades amb vehicle. Cada 

valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. ** P < 0.01; ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules 

tractades amb vehicle. Es van obtenir resultats similars en 2 experiments diferents. 

 

 

3.3- El tractament amb ABTL0812 resulta en la inhibició de la desaturasa-1, fet que indueix 

l’acumulació de dihidroceramides, estrès reticular, autofàgia i citotoxicitat 

Els esultats o ti guts ost ave  ue l’ABTL  i duïa a u ula i  de dihid o e a ides pe  en 

desconeixíem la causa. A la via de síntesi de novo, la ceramida es forma en un últim pas limitant gràcies a la 

introdu i  d’u  do le e llaç t a s ,  a la dihidroceramida. Aquesta reacció està catalitzada pels enzims 

dihidroceramida desaturasa, dels quals se ’ha  des it dos gens que codifiquen per la desaturasa-1 i 

desaturasa-2 (Des-1 i Des-2) (Figura 50A). Des-1 es distribueix de forma ubiqua pels diferents teixits i és la 

desaturasa que catalitza de forma predominant la síntesi de ceramida (Rodríguez-Cuenca et al., 2015). La 

reacció de desaturació de dihidroceramides catalitzada per Des-1 és un pas crític per a la regulació dels nivells 

de dihidroceramides i ceramides. Tenint en compte això, es va estudiar si el tractament amb ABTL0812 tenia 

algu  efe te so e l’a tivitat de l’e zi  Des- , fet ue expli a ia l’a u ula i  de dihid o e a ides 

observada. 
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Des-1 és una proteïna integral de la membrana de reticle endoplasmàtic, i per tal de desenvolupar la seva 

funció necessita el pode  edu to  ge e at pel siste a de t a spo t d’ele t o s del ito o  b5. Aquest fet 

impossibilita la ealitza i  d’assajos d’a tivitat e zi àti a in vitro amb la proteïna pura. En aquest estudi 

l’avalua i  de l’a tivitat de Des-1 s’ha asat en la utilització del compost DhCerC6NBD, una dihidroceramida 

de cadena curta marcada amb el fluoròfor NBD. Al ser una molècula de cadena acil curta (6 carbonis) entra 

fàcilment a la cèl·lula i és desaturada a ceramida CerC6NBD, també fluorescent. Tenint en compte que les 

dihidroceramides són desaturades de forma majoritària per Des-1, la mesura de la conversió de la 

DhCerC6NBD a CerC6NBD representa un bon mètode per determinar la seva activitat enzimàtica (Muñoz-

Olaya et al., 2008). La quantificació de CerC6NBD fluorescent es va dur a terme per HPLC associat a un 

detector fluorimètric.  

Es van realitzar assajos d’a tivitat de Des-1 utilitzant lisats cel·lulars i cèl·lules en cultiu. A l’assaig in vitro, la 

incubació del lisats de cèl·lules A549 amb ABTL0812 va reduir u  % l’a tivitat de Des-1 (Figura 50B). Al 

corresponent assaig in vivo, emprant cèl·lules MiaPaca2, el tractament amb ABTL0812 resultà en una 

inhibició de l’a tivitat de Des-1 a les  ho es edu i  d’u  % , i de fo a s o usta a les  ho es 

edu i  d’u  %  (Figura 50C). En paral·lel, i com a control, els corresponents immunoblots mostren que 

el tractament amb ABTL0812 no indueix canvis en els ivells d’exp essi  de Des-1 a cèl·lules MiaPaca2 i A549, 

de manera que es va des a ta  ue la i hi i i  de l’a tivitat de Des-1 observada fos deguda a canvis en 

l’exp essi  de Des-1 (Figura 50D). En conjunt, els resultats obtinguts mostren que el tractament amb 

ABTL0812 indueix una inhibició de la Des-1 cel·lular. 

La inhibició de Des-  e  esposta al t a ta e t a  ABTL  pod ia expli a  l’a u ula i  de 

dihid o e a ides i la i du i  d’est s eti ula  i autofàgia o se vades. Pe  o p ova -ho, es va estudiar 

l’efe te del tractament de cèl·lules MiaPaca2 i A549 amb un inhibidor específic de la Des-1, el GT11. El GT11 

és un derivat de la ceramida que conté un grup ciclopropè que inhibeix competitivament la Des-1 amb una 

Ki de 6 M (Triola et al., 2003). En primer lloc, cèl·lules MiaPaca2 es van tractar 6 hores amb GT11 i es va dur 

a terme una anàlisi esfingolipidòmica per avaluar els canvis que es produïen en els nivells de ceramides i 

dihidroceramides en resposta al tractament (Figura 51). La inhibició específica de Des-1 amb GT11 no indueix 

canvis en els nivells de ceramides, pe  si l’a u ula i  sig ifi ativa de dihid o e a ides a les  ho es de 

t a ta e t, tal i o  ho fa l’ABTL  Figura 44).  
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Figura 50: El tractament amb ABTL0812 inhibeix l’a tivitat e zi àti a de la desaturasa-1 (Des-1). A, 

Rep ese ta i  es ue àti a de la via de sí tesi d’esfi golípids de novo. La Serina palmitoïltransferasa (SPT) 

catalitza la conjugació del palmitoïl-CoA amb serina per a sintetitzar 3-ketodihidroesfingosina. La 3-

ketodihidroesfingosina reductasa (KDSR) redueix la 3-ketodihidroesfingosina a dihidroesfingosina. A continuació, 

les ceramida sintases (CERSs) converteixen la dihidroesfingosina en diferents espècies moleculars de 

dihidroceramida, que són transfo ades e  e a ides pe  la i t odu i  d’u  do le e llaç , -trans catalitzada 

per la desaturasa-1 (Des-1). B, Lisat el·lula  d’A  va se  i u at  h a  vehi le olu a la a  o a  
ABTL0812 100 M olu a eg a . L’a tivitat e zi àti a de la Des-1 va ser determinada emprant el substrat 

fluorogènic dhCerC6NBD, monitoritzant la seva desaturació a CerC6NBD emprant un sistema HPLC associat a un 

dete to  fluo i t i . Les dades esta  ep ese tades o  a pe e tatge d’à ea del pi  de Ce C NBD. Cada valo  
és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb vehicle. 

C, Cèl·lules MiaPaca2 intactes foren tractades amb vehicle (columnes blanques) o ABTL0812 100 M (columnes 

negres) els temps indicats. Les cèl·lules va  se  lisades i l’a tivitat e zi àti a de la Des-1 determinada utilitzant 

el substrat fluorogènic dhCerC6NBD, monitoritzant la seva desaturació a CerC6NBD emprant un sistema HPLC 

associat a un detector fluorimètric. Les dades estan representades co  a pe e tatge d’à ea del pi  de 
CerC6NBD. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. ** P < 0.01; ***, P < 0.001 respecte de 

les cèl·lules tractades amb vehicle. D, Cèl·lules MiaPaca2 i A549 foren tractades 6, 24 i 48 h amb ABTL0812 100 

M, i els nivells de Des-1, visualitzats pe  i u o lot. S’o ti gue e  esultats si ila s e   expe i e ts 
separats. 
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Figura 51: La inhibició de la desaturasa-1 (Des- ) pe  pa t de l’i hi ido  espe ífi  GT  i dueix l’a u ula i  de 
dihidroceramides però no de ceramides en cèl·lules tumorals. Cèl·lules MiaPaca2 van ser tractades 6 h amb 

vehicle (columnes blanques), GT11 5 M (columnes grises) i ABTL0812 100 M (columnes negres). El contingut 

lipídic fou extret i els nivells de ceramides i dihidroceramides totals analitzats per LC (UPLC)-TOFMS. Les dades 

esta  exp essades e  p ol d’esfi golípid pe  6 cèl·lules. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions 

diferents. *, P < 0.05; ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb vehicle. 

 

 

A continuació, es va determinar si el tractament amb GT11 mimetitzava l’a u ula i  espe ífi a de 

dihidroceramides de cadena llarga o se vada pe  l’ABTL . La Figura 52 mostra que el tractament amb 

GT11 promou un augment significatiu dels nivells de dihidroceramides C24:0 i C24:1, anàlegs als promoguts 

pe  l’ABTL . Les dihid o e a ides C :  i C :  ost e  u a te d ia d’aug e t en resposta al 

tractament amb GT11 però no assoleix significació estadística o  e  el as de l’ABTL . Els resultats 

obtinguts mostren que la inhibició específica de la Des-  pe  GT  i dueix l’a u ula i  de dihid o e a ides 

de ade a lla ga, tal o  su eeix a  l’ABTL . 

Figura 52: La inhibició de la desaturasa-1 (Des- ) pe  pa t de l’i hi ido  espe ífi  GT  i dueix l’a u ula i  de 
dihidroceramides de cadena llarga. Cèl·lules MiaPaca2 van ser tractades 6 h amb vehicle (columnes blanques), 

GT11 5 M (columnes grises) i ABTL0812 100 M (columnes negres). El contingut lipídic fou extret, i els nivells 

de les diferents espècies moleculars de dihidroceramides, analitzades per LC (UPLC)-TOFMS. Les dades estan 

exp essades e  p ol d’esfi golípid pe  6 cèl·lules. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. 

*, P < 0.05; **, P < 0.01; ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb vehicle. 
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Donat que la inhibició específica de Des-1 amb GT11 resultava en l’a u ula i  de dihid o eramides de 

cadena llarga, a continuació es va estudiar si el GT11 afectava la viabilitat cel·lular a les línies cel·lulars 

emprades en aquest treball. Amb aquesta finalitat, es van tractar cèl·lules MiaPaca2 i A549 amb GT11 durant 

48 hores i es va determinar la viabilitat cel·lular per assaig de MTT. La Figura 53 mostra que el tractament 

amb GT11 indueix citotoxicitat en ambdues línies cel·lulars, amb valors d’IC50s de 2-3 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: La inhibició de la desaturasa-1 indueix citotoxicitat en cèl·lules tumorals. Cèl·lules MiaPaca2 i A549 

foren tractades amb les concentracions indicades de GT11 durant 48 h, i la viabilitat cel·lular fou determinada 

per assaig de MTT. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. Es van obtenir resultats similars 

en 3 experiments separats. 

 

 

Tot seguit es va estudia  si el t a ta e t a  GT  e a apaç d’i dui  estrès reticular i autofàgia. A 

o ti ua i , i itja ça t assajos d’i u o lot, la Figura 54A mostra que el GT11 indueix un augment en els 

nivells dels a ado s d’estrès reticular BiP i TRIB3, i una acumulació de la forma lipidada de LC3 (LC3-II). 

Com es va observar per a l’ABTL , el GT  o afe ta els ivells d’expressió de Des-1.  A la Figura 54B es 

mostra que el GT11 indueix una autofàgia dinàmica, donat que el tractament amb els inhibidors de proteases 

lisosomals E64d i Pepstatina-A esulta e  u  aug e t del a ado  d’autofagoso es LC -II.  

A o ti ua i  es va estudia  si l’autofàgia induïda pel tractament amb GT11 mediava en el seu efecte 

citotòxic. Amb aquest objectiu, cèl·lules MEF salvatges (MEF ATG5+/+) o deficients en ATG5 (MEF ATG5-/-) es 

va  t a ta  a  o e t a io s eixe ts de GT . La p oteï a ATG  s esse ial e  el p o s d’elo ga ió de 

l’autofagoso a, de a e a ue les l·lules ATG -/- s  i o pete ts pe  a l’autofàgia (Salazar et al., 2009a). 

L’assaig de via ilitat pe  MTT ost a ue les l·lules ATG -/- s  s esiste ts a l’a i  itot xi a del GT  

(Figura 54C). Aquests resultats, en el seu conjunt, demostren que la inhibició de Des-1 amb GT11 indueix 

mort cel·lular mediada per autofàgia. 
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Figura 54: La inhibició de la desaturasa-1 (Des-1) indueix estrès reticular i mort mediada per autofàgia a les 

cèl·lules tumorals. A, Cèl·lules MiaPaca2 i A549 foren tractades amb GT11 5 M durant 48 h, i els nivells dels 

a ado s d’est s eti ula  ATF , BiP i TRIB , l’e zi  Des-1 i la lipidació de LC3 (LC3-II), van ser analitzats per 

i u o lot. S’o ti gue e  esultats similars en 3 experiments separats. B, Cèl·lules MiaPaca2 i A549 van ser 

pre-incubades 3 h amb vehicle (etanol) o una combinació dels inhibidors de proteases lisosomals E64d (10 M) i 

Pepstatina-A (PA, 10 g/ l . Seguida e t s’apli à u  t a ta e t de GT11 5 M durant 24 h. Les cèl·lules foren 

lisades i la lipidació de LC3 (LC3-II) visualitzada per immunoblot. Es van obtenir resultats similars en 3 experiments 

separats. C, Cèl·lules MEF ATG5+/+ (corba contínua) i MEF ATG5-/- (corba puntejada) van ser tractades amb 

concentracions creixents de GT11 durant 48 h. La viabilitat cel·lular fou determinada per assaig de MTT. Cada 

valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. Es van obtenir resultats similars en 3 experiments 

separats. 

 

 

El conjunt de resultats obtinguts aplicant amb GT11 demostren que la inhibició específica de Des-1 indueix 

l’a u ula i  de dihid o e a ides de ade a lla ga, a tiva i  d’est s eti ula  i o t el·lula  ediada pe  

autofàgia. Això suggereix que la inhibició de Des-  pe  l’ABTL  pod ia expli a  e  pa t la seva a i  

antitumoral. 
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U a de les p i ipals p opietats de l’ABTL  s la seva alta sele tivitat pe  les l·lules tu o als, tot i ue 

encara es desconeixen els mecanismes que hi estan implicats. En aquest sentit, la inhibició de Des-1 podria 

ser un factor que afectés de forma diferencial les cèl·lules tumorals. Per comprovar aquesta hipòtesi, a 

continuació es van tractar amb GT11 astròcits primaris de rata i la línia de glioblastoma humà LN-18. La Figura 

55 mostra que la línia tumoral LN-18 és més sensible a la inhibició específica de la Des-1 per part del GT11 

que els astròcits primaris. Així, a 5 M el GT11 indueix una pèrdua total de la viabilitat de les cèl·lules de 

glioblastoma, però no afecta els ast its p i a is. A uest esultat s a àleg a l’o ti gut a  l’ABTL  

(Figura 15  i sugge eix ue pa t del e a is e itot xi  de l’ABTL  pod ia esta  ediat pe  la i hi i i  

de Des-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Les cèl·lules tumorals són més sensibles a la inhibició de la desaturasa-1. Astròcits primaris de rata 

(corba puntejada) i cèl·lules de glioblastoma humà LN-18 (corba contínua) van ser tractades amb concentracions 

creixents de GT11 durant 48 h, i la viabilitat cel·lular determinada per assaig de MTT. Cada valor és la mitjana ± 

SD de 3 determinacions diferents. 

 

 

3.4- La inhibició de la desaturasa-1 col·labora amb la inhibició de mTORC1 en la inducció 

d’autofàgia i o t el·lula  

El e a is e d’a i  de l’ABTL  descrit prèviament pel nostre grup consisteix ue l’ABTL  a tua o  

a agonista dels receptors PPAR/, que indueixen la sobreexpressió de la pseudoquinasa TRIB3. TRIB3 uneix 

i inhibeix Akt i, com a conseqüència, es p odueix la i hi i i  del o plex TORC  i l’a tiva i  d’autofàgia. 

Els resultats anteriors ost e  ue l’ABTL  ta  a tua i hi i t la Des- , fet ue p ovo a l’a u ula i  

de dihid o e a ides de ade a lla ga, a tiva i  d’est s eti ula  i i du i  d’autofàgia. La confluència de la 

inhibició de mTORC1 i la inhibició de Des-1 podia explicar la robusta autofàgia i la citotoxicitat induïda per 

l’ABTL0812. Per corroborar aquesta hipòtesi, es van co-tractar cèl·lules MiaPaca2 i A549 amb l’inhibidor de 

Des-1 GT11 i amb l’inhibidor de mTORC1 Everolimus. 
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Es va avaluar per assaig de viabilitat per MTT si el tractament combinat dels inhibidors de mTORC1 i Des-1 

tenia un efecte cooperatiu en la reducció de la viabilitat de les cèl·lules tumorals. La Figura 56 mostra que el 

tractament combinat de GT11 i Everolimus (inhibidor de mTORC1) té un efecte sinèrgic en induir citotoxicitat 

a les l·lules MiaPa a  i A . A uesta figu a ost a els o espo e ts iso olog a es, o  s’o se va ue el 

tractament combinat té un índex de combinació (CI) molt inferior a 1 (0.5- . . L’í dex ombinatori és un 

valor que permet definir l’a i  de fà a s e  o i a i : CI>  ost a a tago sime, CI=1 mostra efecte 

additiu i CI<1 indica sinèrgia (Chou, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: La inhibició de la desaturasa-1 (Des-1) col·labora amb la inhibició de mTORC1 en la inducció de 
citotoxicitat en cèl·lules tumorals humanes. A, Cèl·lules MiaPaca2 (figures superiors) i A549 (figures inferiors) 

fo e  t a tades du a t  h a  u a o i a i  de l’i hi ido  de Des-  GT  i l’i hi ido  de TORC  
Everolimus. La viabilitat cel·lular fou determinada per assaig de MTT (histogrames). Cada valor es la mitjana ± SD 

de 3 experiments diferents fets en triplicat. **, P < 0.01; ***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb 

GT11. ##, P < 0.01; ###, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb Everolimus. Els diagrames situats a la 

d eta ost e  l’a àlisi dels í dex de o i a i  CIs  del GT  i l’Eve oli us. Els iso olog a es i els CIs fo e  
o ti guts e p a t les dosis i di ades i el p og a a d’a àlisi Compusyn (CI < 1, sinergisme; CI = 1, efecte 

sumatori; CI > 1, antagonisme). Es varen obtenir resultats similars en 3 determinacions diferents.  
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A continuació, es va  ealitza  assajos d’immunoblot per tal de determinar si la combinació de GT11 i 

Everolimus ta  si e gitzava e  la i du i  d’autofàgia a les cèl·lules MiaPaca2 i A549. La Figura 57 mostra 

que en ambdues línies cel·lulars el co-tractament amb GT11 i Everolimus indueix una acumulació de LC3-II 

major que els tractaments per separat. Aquest resultat demostra que la inhibició de Des-1 i de mTORC1 

ol·la o e  e  l’a tiva i  d’autofàgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: La inhibició de la desaturasa-1 (Des-1) col·labora amb la inhibició de mTORC1 en la promoció 
d’autofàgia. C l·lules MiaPa a  i A  va  se  t a tades du a t  h a  u a o i a i  de l’i hi ido  de Des-

 GT  i l’i hi ido  de TORC  Eve oli us, i la lipida i  de LC  LC -II) va ser monitoritzada per immunoblot. Els 

nivells de LC3-II van ser normalitzats per l’a ti a i esti ats a  u itats de sito t i ues histog a es . Es va  
obtenir resultats similars en 3 experiments separats. **, P < 0.01 respecte de les cèl·lules tractades amb GT11. 

##, P < 0.01; ###, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb Everolimus. 

 

 

El conjunt de resultats obtinguts porten a confeccionar un nou mapa conceptual dels mecanismes subjacents 

a l’a i  a titu o al de l’ABTL . El fà a  a tua ia de fo a pa al·lela a t av s de dos eixos. Pe  u  ostat 

l’ABTL0812 activa els receptors PPAR/, que indueixen la sobreexpressió de TRIB3 que indueix la inhibició 

d’Akt i, en conseqüència, la inactivació del complex mTORC1. Pe  l’alt e ostat, l’ABTL  i hi iria l’e zi  

Des-1, fet que induiria l’a u ula i  de dihid o e a ides de ade a lla ga i l’a tiva i  d’est s eti ula . 

Ambdós eixos del mecanisme sinergitzen e  l’a tiva i  d’autofàgia robusta i mort cel·lular (Figura 58).  
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Figura 58: Nou es ue a del e a is e d’a i  de l’ABTL 8 . L’ABTL  a tua a tiva t els e epto s 
PPAR/  i o p o ete t l’a tivitat de la desaturasa-1 (Des-1). Aquests dos esdeveniments conflueixen en la 

sobreexpressió de la pseudoquinasa TRIB3 que uneix i inhibeix Akt i porta a la inhibició del complex mTORC1. 

L’a u ula i  de dihid o e a ides de ade a lla ga asso iada a la aixada e  l’a tivitat de la Des-1 col·labora 

amb la inhibició de mTORC1 per induir mort mediada per autofàgia. 
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L’ABTL 8  o plei  els criteris establerts que defineixen la mort cel·lular mediada per autofàgia. Per un 

costat l’ABTL 8  indueix autofàgia dinàmica a les cèl·lules tumorals, i pe  l’alt e, el bloqueig farmacològic i 

ge ti  de l’autofàgia eve tei  la itoto i itat i duïda pe  l’ABTL 8 . Ta atei , es des o ei ie  els 

mecanismes que regien la o t el·lula  i duïda pe  l’ABTL 8 . 

Diversos autors han descrit mecanismes que relacionen l’alte a i  d’esfi golípids, l’a tiva i  d’est s 

reticular i la inducció de mort mediada per autofàgia, t es del t ets a a te ísti s de l’a i  del ABTL 8 . Per 

u  ostat, s’ha  des it compostos amb activitat antitumoral, com el ∆9-tetrahidrocannabinol (THC) o 

l’esfi gosi a, ue i duei e  o t el·lula  via pe ea ilitza i  de e a a lisoso al LMP  (Boya and 

Kroemer, 2008; Hernández-Tiedra et al., 2016). Pe  l’alt e ostat, algu s autors han reportat ue l’a u ula i  

de ceramides a la membrana mitocondrial dirigeix els mitocondris als autofagosomes a t av s d’i te a i  

ceramida amb LC3-II, induint mitofàgia robusta que resulta letal per la cèl·lula (Sentelle et al., 2012; 

Mizumura et al., 2014). Altres autors han reportat que la inhibició de la Des-1 resulta e  l’a u ula i  de 

dihidroesfingolípids, alteració de la funció mitocondrial, inducció de mitofàgia robusta i mort cel·lular 

(Siddique et al., 2013). Tenint en compte aquests antecedents, a continuació es van començar estudis per tal 

d’establir si la mitofàgia i/o la permeabilització de membrana lisosomal estaven implicades en la mort 

el·lula  i duïda pe  l’ABTL 8 . 

 

4.1- ABTL0812 i mitofàgia 

La itofàgia o sistei  e  u  p o s d’autofàgia selectiva que té com a objectiu la degradació específica de 

mitocondris. A  l’o je tiu de valorar si l’ABTL 8  i duïa itofàgia, en primer lloc es van tractar cèl·lules 

MiaPaca2 durant 18 hores amb ABTL0812 (temps de tractament suficient per activar autofàgia; Figura 36) i 

es van du  a te e e pe i e ts d’i u o itoquímica per avalua  l’estat de la a a ito o d ial i la o-

localització de mitocondris amb marcadors lisosomals i autofagosomals. Aquests experiments van ser 

realitzats per la Dra. Sonia Hernández-Tiedra de la Universidad Complutense de Madrid. 

En primer lloc, l’ús dels marcadors mitocondrials prohibitina (verd, Figura 59A) i TOM20 (vermell, Figura 59B) 

va permetre o stata  ue l’ABTL 8  i duei  una desorganització de la xarxa mitocondrial, que passa 

d’esta  estesa pe  tota la l·lula a et au e’s i mostrar un patró puntejat. La Figura 59A ost a l’estudi de la 

co-localització del marcador lisosomal Lamp2A i el marcador mitocondrial prohibitina, on s’o se va ue el 

tractament amb ABTL0812 resulta en un augment de la co-localització d’ambdós marcadors. Aquest fet 

s’o se va d’u a a e a s la a als panells de la dreta, on es representen els nuclis en gris i els punts de 

co-localització dels marcadors en verd. En paral·lel, a la Figura 59B  s’o se va ue el t a ta e t a  

ABTL0812 també indueix una major co-localització del marcador d’autofagosomes LC3 i el marcador 

mitocondrial TOM20.  
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En conjunt, aquests resultats suggereixen que el tractament de cèl·lules amb ABTL0812 indueix una alteració 

de l’o ga itza i  de la a a ito o d ial, i u a co-localització dels mitocondris amb lisosomes i amb 

autofagosomes que podria ser indicativa de mitofàgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59: L’ABTL 8  i dueix la co-localització de mitocondris amb lisosomes i amb autofagosomes. Cèl·lules 

MiaPaca2 foren tractades 18 h amb ABTL0812 100 M, fixades amb paraformaldehid, els marcadors 

mitocondrials (prohibitina i TOM20), lisosomal (Lamp2A) i autofagosomal (LC3) foren analitzats per 

immunofluorescència, i visualitzats per microscòpia confocal. A, Monitorització del marcador mitocondrial PHB 

(prohibitina, verd) i el marcador lisosomal Lamp2A (vermell). Nuclis marcats amb Dapi (blau). Els panells de la 
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dreta mostren els nuclis en gris i els punts de co-localització dels marcadors PHB i Lamp2A en verd. B, 

Mo ito itza i  del a ado  ito o d ial TOM  ve ell  i el a ado  d’autofagoso a LC  ve d . Nu lis 
marcats amb Dapi (blau). Els panells situats a la dreta mostren els nuclis (gris) i els punts de co-localització dels 

marcadors TOM20 i LC3 (verd).  

 

 

A continuació, es va dur a terme un fraccionament subcel·lular per aïllar la fracció mitocondrial de cèl·lules 

MiaPaca2 tractades amb ABTL0812 i o o o a  io uí i a e t l’asso ia i  de ito o d is i autofagoso es 

suggerida pel resultats obtinguts amb immunocitoquímica. La Figura 60 (panell esquerre) mostra que el 

tractament amb ABTL0812 indueix una acumulació progressiva temps-dependent del marcador 

d’autofagoso es LC -II a la fracció mitocondrial. La puresa de la fracció mitocondrial obtinguda va ser 

validada a través de la detecció dels marcadors de fracció TOM20 (mitocondrial) i citosòlic (Hsp90) (Figura 

60 panell dret). En conjunt, els resultats indicaven de forma preliminar ue l’ABTL 8  i dueix una interacció 

de mitocondris amb autofagosomes. 

 

 

 

Figura 60: L’ABTL 8  i dueix l’acu ulació del arcador d’autofagoso es LC -II a la fracció mitocondrial. 

Cèl·lules MiaPaca2 foren tractades 12, 24 i 48 h amb ABTL0812 100 M. Seguidament es va dur a terme un 

fraccionament subcel·lular per obtenir una fracció enriquida e  ito o d is des it a l’apa tat de Material i 

Mètodes). La lipidació de LC3 (LC3-II) a la fracció mitocondrial es monitoritzà per immunoblot (panell superior). 

Les proteïnes Hsp90 (marcador citosòlic, C) i TOM20 (marcador mitocondrial, M) van ser detectades per 

immunoblot per determinar la puresa de les fraccions obtingudes. Es van obtenir resultats anàlegs en 3 

experiments separats. 

 

 

La via canònica de regulació de la mitofàgia està controlada per tres proteïnes: PINK1, parkina i ubiquitina. 

PINK1 (PTEN-induced kinase 1  s u a se i a/t eo i a ui asa ue disposa a la seva est u tu a d’u a se al 

de localització mitocondrial que promou el seu reclutament a la membrana externa dels mitocondris. PINK1 

a tua o  a se so  de l’estat dels ito o d is. E  o di io s o als, PINK  s i po tada a l’i te io  dels 

mitocondris; quan la funcionalitat dels mitocondris està alterada, la ràtio d’i te alitza i  i degradació de 
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PINK1 disminueix, i PINK  s’autofosforila, dimeritza i s’esta ilitza a la e a a ito o d ial e te a, 

exposant el seu domini quinasa al citosol (Matsuda et al., 2010). Tot seguit, PINK1 recluta la proteïna 

ubiquitina E3 lligasa citosòlica parkina (Shlevkov and Schwarz, 2014). PINK1 fosforila ubiquitines 

(monomèriques o poliubiquitines) ja conjugades a la membrana externa mitocondrial, que actuen com a 

senyal de reclutament de la parkina, que hi interacciona i s’a tiva (Koyano et al., 2014). Parkina, un cop activa 

i localitzada a la membrana mitocondrial externa, pot ubiquitinar diverses proteïnes i/o generar cadenes a 

partir de les ubiquitines ja presents (Shlevkov and Schwarz, 2014). La darrera part de la via de mitofàgia és 

egulada pe  les p oteï es de à ega de la a ui à ia d’autofàgia selectiva (Bingol and Sheng, 2016) (Figura 

61A). 

Per estudia  si l’ABTL 8  activa mitofàgia regulada per la via PINK1/parkina es van analitzar mitjançant 

assaig d’i u o lot lisats de cèl·lules MiaPaca2 tractades 48 hores amb concentracions creixents 

d’ABTL 8 . La Figura 61B mostra que l’ABTL 8  indueix de manera dosi-dependent un augment en 

l’expressió cel·lular de PINK1. Per contra, els nivells de parkina i del marcador mitocondrial TOM20 

disminueixen (Figura 61B), fet que podria ser degut que la mitofàgia es troba en etapes avançades i ja s’ha 

p oduït l’eli i a i  de ito o d is. 

A  la fi alitat d’avaluar els efectes derivats de tractament a temps curts, es va obtenir la fracció 

mitocondrial de cèl·lules MiaPaca2 tractades durant 3 i 6 hores a  ABTL 8  o l’i du to  de itofàgia CCCP. 

El CCCP (carbonil cianida m-clorofenilhidrazona) actua com un ionòfor i provoca la despolarització dels 

ito o d is, i dui t l’a u ula i  de PINK1 i el reclutament de parkina (Narendra et al., 2008). La Figura 61C 

mostra que el t a ta e t a  ABTL 8  esulta e  l’a u ula i  de PINK  i el e luta e t de parkina a la 

fracció mitocondrial, com succeeix pel control positiu de mitofàgia CCCP. Tant en el cas del tractament amb 

ABTL0812 com en el del CCCP s’ap e ien una sèrie de bandes per sota de la banda de PINK1 que corresponen 

a la seva fragmentació, típica de processos de mitofàgia.  
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Figura 61: L’ABTL 8  i dueix la frag e tació de PINK  i l’acu ulació de parkina a la fracció mitocondrial. A, 
Es ue a de la via a i a de itofàgia. Co  a o se ü ia de l’alte a i  ito o d ial es p oduei  u a 

ai ada e  el it e d’i te alitza i  de la se i a/t eo i a ui asa PINK , ue s’a u ula a la e a a 
mitocondrial externa. PINK1 estable i activa recluta la parkina citosòlica a la membrana externa mitocondrial, on 

s’a tiva i u i uiti a p oteï es de la supe fí ies del ito o d i. Les p oteï es u i uiti ades s  e o egudes pe  
LC  i d’alt es efe to s d’i i ialitza i  d’autofàgia. B, Cèl·lules MiaPaca2 tractades amb ABTL0812 100 M durant 

48h van ser analitzades per immunoblot per visualitzar els nivells dels marcadors de mitofàgia parkina i PINK1, i 

el a ado  ito o d ial TOM . Els ivells d’a ti a es ost e  o  a o t ol de à ega. Es va  o te i  
resultats similars en 3 experiments diferents. C, Cèl·lules MiaPaca2 van ser tractades 3 i 6 h amb vehicle (etanol), 

l’i du to  de itofàgia CCCP  M), o ABTL0812 (100 M), i es va aplicar un protocol de fraccionament 

subcel·lular (descrit a l’apa tat de Material i Mètodes). La fracció mitocondrial va ser analitzada per immunoblot 

per visualitzar els marcadors de mitofàgia PINK1 i parkina, i el marcador mitocondrial TOM20. Es van obtenir 

resultats anàlegs en 3 experiments separats. 

 

 

 

L’ABTL 8  i duïa l’a u ula i  de PINK  i el e luta e t de parkina a la fracció mitocondrial, per la qual 

cosa es van analitzar les fraccions citosòlica i mitocondrial de les cèl·lules MiaPaca2, tractades 3 i 6 hores amb 

ABTL0812, per monitoritzar si el tractament també induïa la ubiquitinació específica de proteïnes de la fracció 

mitocondrial, esdeveniment propi de la via de mitofàgia regulada per PINK1/parkina. La Figura 62 mostra 

que ta t l’ABTL 8  o  el CCCP i duei e  la ubiquitinació mitocondrial a les 3 hores de tractament, sense 
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observar-se a vis a la f a i  itos li a. A s a s, a d s t a ta e ts i duei e  l’a u ula i  de LC -II 

a la f a i  ito o d ial, ue s supe io  a l’o se vada pe  la f a i  itos li a. Els marcadors de fracció 

TOM20 (mitocondrial) i Hsp90 (citosòlic) confirmen la puresa de les fraccions obtingudes. 

El conjunt de resultats obtinguts mostren que el tractament amb ABTL0812 activa la via canònica de 

mitofàgia regulada per PINK1, parkina i ubiquitinació de proteïnes mitocondrials. 

 

 

 

Figura 62: El tractament amb ABTL0812 indueix la ubiquitinació de proteïnes mitocondrials. Cèl·lules MiaPaca2 

va  se  t a tades  o  h a  vehi le eta ol , l’i du to  de itofàgia CCCP  M) o ABTL0812 (100 M). Es 

van obtenir les fraccions citosòlica i mitocondrial, que van ser analitzades per immunoblot per monitoritzar la 

ubiquitinació mitocondrial i la lipidació de LC3 (LC3-II). Hsp90 i TOM20 es mostren com a marcadors de les 

fraccions citosòlica i mitocondrial, respectivament. Es van obtenir resultats similars en 3 experiments separats. 

 

 

A continuació es va estudiar si l’a tiva i  de itofàgia observada tenia com a conseqüència la disminució de 

la massa mitocondrial. Amb aquest objectiu es va  du  a te e assajos de dete i a i  de ivells d’ATP i 

ua tifi a i  d’a tivitat de la proteïna mitocondrial citrat sintasa (mesura acceptada de determinació del 

contingut mitocondrial cel·lular). El tractament de cèl·lules MiaPaca2 amb ABTL0812 resulta en un dràstic 

descens dels ivells d’ATP el·lula , per sota del 40% dels nivells de la condició control (Figura 63A). D’alt a 

banda, l’ABTL0812 i duei  u a sig ifi ativa dis i u i  d’ap o i ada e t u  % e  l’a tivitat it at si tasa 
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mostra  (Figura 63B). Aquests resultats indicarien que, als temps avaluats de tractament (24 h), l’ABTL 8  

altera la funció mitocondrial que resulta en una disminució a ada dels ivells d’ATP el·lula  i una lleu 

reducció del pool mitocondrial, sugge i t ue l’ABTL0812 té un efecte inhibidor de la funció mitocondrial 

sense alterar dràsticament el pool mitocondrial. Aquests resultats podrien esta  ela io ats a  l’a tiva i  

de la via de mitofàgia regulada per PINK1/pa ki a pe  pa t de l’ABTL 8 . 

 

 

 

Figura 63: L’ABTL 8  i dueix u a davallada dels ivells d’ATP i del pool mitocondrial en cèl·lules tumorals. 

Cèl·lules MiaPaca2 van ser tractades 24 h amb vehicle (columnes blanques) o ABTL0812 100 M (columnes 

negres). A, Determinació dels ivells d’ATP el·lula  dades e p essades e  n ol d’ATP pe  6 cèl·lules) aplicant 

la tècni a des ita a l’apa tat de Mate ial i Mètodes. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. 

***, P < 0.001 respecte de les cèl·lules tractades amb vehicle. B, Quantificació de les unitats de citrat sintasa 

UCS, dades e p essades e  u itats d’e zi  pe  6 cèl·lules) aplicant la tècni a des ita a l’apa tat de Mate ial i 
Mètodes. Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions diferents. *, P < 0.05 respecte de les cèl·lules 

tractades amb vehicle. 

 

 

La itofàgia s u  p o s di à i  i la seva avalua i  a ivell io uí i  p ese ta li ita io s a l’ho a de 

demostrar la inclusió dels mitocondris a autofagosomes i de definir els temps de cada esdeveniment. Per 

superar aquestes limitacions, es va o e ça  la posada a pu t d’una metodologia que permet fer el 

seguiment in vivo de la mitofàgia cel·lular. Aquest mètode es basa en la proteïna mKeima-Red, que conté una 

seqüència de localització mitoco d ial situada a l’e t e  N-terminal. La proteïna Keima presenta un espectre 

d’e ita i  depe e t del pH, de a e a ue e  a ie ts eut es p edo i a u a lo gitud d’o a d’e ita i  

de 440 nm (color verd), mentre que en ambients acídics (típics dels lisosomes i autolisosomes) predomina 

u a lo gitud d’o a d’e ita i  de 8   color vermell; e issi  a   e  a d s asos . D’a uesta 

manera, es poden monitoritzar processos de mitofàgia in vivo. 

Cèl·lules MiaPaca2 van ser transfectades amb el plasmidi que codifica per la proteïna mKeima-Red i que 

expressa  resistència a l’antibiòtic G418 (geneticina). Les cèl·lules van ser sotmeses a un procés de selecció 
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amb l’antibiòtic que va permetre l’o te i  de dos lo s ue e p esse  la proteïna Keima de forma estable 

(clons 1 i 3, Figura 64). L’e ita i  a les lo gituds d’o a de   ve d; p edo i a t a pH eut e  i 8   

(vermell; predominant a pH àcid) permeten visualitzar la proteïna mKeima expressada pels clons. La posada 

a pu t d’a uesta etodologia permetrà estudiar processos de mitofàgia in vivo, per observar de forma 

dinàmica si el tractament amb ABTL0812 indueix la inclusió de mitocondris a autolisosomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Generació de clons estables que expressen la proteïna mKeima-Red. Cèl·lules MiaPaca2 van ser 

transfectades amb el constructe mKeima-Red-Mito-7 i seleccionades a  l’a ti i ti  G 8 per obtenir clons amb 

expressió estable del plasmidi (descrit a l’apa tat de Material i Mètodes). Es mostren el clon 1 i 3, que van ser 

analitzats in vivo per microscòpia confocal per validar la correcta expressió de la proteïna fluorescent mKeima-

Red. S’e se a el senyal de fluorescència emès a   a l’e ita  a   ve d , o a 8   ve ell , les 
lo gituds d’o a d’e ita i  predominants en ambients neutres o àcids, respectivament. Els panells de la dreta 

mostren la superposició de les dues imatges que la precedeixen. 

 

 

4.2- ABTL0812 i permeabilització de la membrana lisosomal (LMP) 

Els lisosomes són vesícules de bicapa lipídica única que reben molècules procedents de les vies secretora, 

endocítica, fagocítica i autofàgica. L’alt o ti gut d’e zi s hid olíti s als lisoso es els fa pote ial e t lesius 

per a la cèl·lula, essent les catepsines les hidrolases lisosomals més ben caracteritzades. Alteracions a la 

membrana lisosomal possibiliten la sortida del seu contingut al citosol, on les catepsines són mediadores de 

o t el·lula . El p o s d’alli e a e t de atepsi es lisoso als al itosol s o egut a  el o  de 

permeabilització de la membrana lisosomal (LMP, lysosomal membrane permeabilization). En funció de si 

C
lo

n
e

 3
C

lo
n

e
 1

Ex. 440 nm Ex. 586 nm Merge



 RESULTATS – CAPÍTOL 4 

131 

 

l’alte a i  de la e a a lisoso al s lleu, o  si la seva uptu a s assiva, s’i duei  o t pe  apoptosi 

o necrosi, respectivament (Boya and Kroemer, 2008; Turk and Turk, 2009). 

Factors com la radiació UV, proteïnes víriques i bacterianes, o esp ies ea tives d’o ige  i duei e  LMP 

parcial per dany directe a la membrana (Guicciardi et al, 2000; Yuan et al., 2002; Terman et al, 2006). En 

d’alt es asos, la LMP pa ial pot se  deguda a l’alte a i  dels o po e ts lipídi s de la e a a lisoso al, 

que la desestabilitza i la fa més permeable. Hernández-Tiedra i col·laboradors han descrit que el THC (∆9-

tetrahidrocannabinol) indueix un augment de la ràtio dihidroceramida:ceramida a la membrana de reticle 

endoplasmàtic, que té com a conseqüència el canvi de composició lipídica de la membrana lisosomal que 

esdevé més rígida i es produeix l’alli e a i  de atepsi es al itosol, i la conseqüent activació de mort cel·lular 

(Hernández-Tiedra et al., 2016 . E  a uests asos, l’alli e a i  ode ada de atepsi es B, L, i D, a tiva 

efectors apoptòtics com ara els mitocondris i/o les caspases (Tardy et al., 2006; Terman et al., 2006). 

Alternativament, es pot activar mort cel·lular independent de caspases (Broker et al., 2004; Modjtahedi et 

al., 2006).    

Do at ue l’ABTl 8  i duei  u  a vi e  el ati dihidroceramida:ceramida i que les cèl·lules tumorals 

tractades amb aquest  compost moren de forma abrupta i sense activació aparent d’apoptosi,  a continuació 

ens vam plantejar si l’ABTL 8  induïa LMP i mort per necrosi. Per validar aquesta hipòtesi, en primer lloc es 

va determinar pe  assaig d’i o po a i  de iodu  de p opidi i citometria de flux si el tractament amb 

ABTL0812 de les cèl·lules MiaPaca2 i A549 induïa la disrupció de la membrana plasmàtica, característica 

pròpia de la mort per necrosi. El iodur de propidi és un agent fluorescent intercalant del DNA. En cèl·lules 

vives o apoptòtiques, que presenten una membrana plasmàtica íntegra, el iodur de propidi no hi entra i no 

marca el seu DNA. En canvi, si que pot penetrar aquelles membranes que estan deteriorades i presenten 

forats, com és el cas de les cèl·lules necròtiques. La Figura 65AB mostra que el tractament amb ABTL0812 

i duei  l’e t ada de iodu  de p opidi tant a les cèl·lules MiaPaca2 (70% de cèl·lules positives) com a les A549 

(60% de cèl·lules positives), fet que indica que un alt percentatge de cèl·lules tractades amb ABTL0812 moren 

per necrosi. 
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Figura 65: L’ABTL 8  i dueix ecrosi a les cèl·lules tumorals. Cèl·lules MiaPaca2 i A549 tractades 24 h amb 

vehicle (etanol) o ABTL0812 200 M, van ser incubades amb iodur de propidi (IP) i analitzades per citometria de 

flux. Els gràfics mostren les poblacions de cèl·lules en funció del grau de fluorescència de iodur de propidi (FL3 

log) que presenten. L’histograma representa les dades obtingudes per citometria i mostra el percentatge de 

cèl·lules positives per iodur de propidi (cèl·lules mortes) al ser tractades amb vehicle (columnes blanques) o 

ABTL0812 (columnes negres). Cada valor és la mitjana ± SD de 3 experiments diferents. ***, P < 0.001 respecte 

de les cèl·lules tractades amb vehicle. 
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Es va plantejar la possibilitat ue la e osi i duïda pe  l’ABTL 812 fos o se ü ia de l’a u ula i  i 

permeabilització de lisosomes i autolisosomes altament actius. Per corroborar aquesta hipòtesi, en primer 

lloc es va realitzar un marcatge in vivo d’o gà uls a ídi s emprant lisotracker, un fluoròfor associat a una base 

d il ue s’a u ula de fo a espe ífi a als o gà uls a ídi s (Chazotte, 2011). La Figura 66A mostra que el 

tractament amb ABTL0812 incrementa el senyal del marcatge amb lisotracker, indicatiu que hi ha més 

orgànuls acídics i que aquests presenten una major acidificació al seu lumen. Malgrat que en ambdues línies 

les cèl·lules tractades amb ABTL0812 mostren més intensitat de marcatge, el senyal observat a les cèl·lules 

A549 és molt més intens que el de les MiaPaca2. Tenint en compte això, vam decidir prosseguir únicament 

amb les cèl·lules A549 als experiments de tinció amb lisotracker. La Figura 66B presenta la quantificació per 

citometria de flux del senyal de lisotracker emès per cèl·lules A549 tractades amb vehicle (blau) o ABTL0812 

ve ell , o  s’ap e ia com el tractament de les cèl·lules amb ABTL0812 indueix un desplaçament evident de 

la o a d’i te sitat de fluo es ia po la io al. 

El lisotracker no s’a u ula de forma exclusiva als lisosomes i autolisosomes, de manera que la fluorescència 

detectada podia ser deguda a altres orgànuls acídics. Per això, es va valorar si l’i e e t de se al o se vat 

e  esposta a l’ABTL 8  estava ajo ità ia e t associat a canvis en lisosomes i autolisosomes. L’a i  

catabòlica de les hidrolases residents als lisosomes depèn del seu ambient altament acídic (pH 4.5-5.0). 

A uest pH à id al lu e  dels lisoso es es ge e a i es a t  g à ies a l’a i  del o ple  p otei  ulti i  

transmembrana H+-ATPasa, que actua com a bomba de protons transferint-los en contra del gradient 

electroquímic des del citosol al lumen lisosomal (Boya and Kroemer, 2008). 

A continuació, cèl·lules A549 es van tractar amb ABTL0812, es van marcar amb lisotracker i es van incubar 

amb Bafilomicina A1, un inhibidor específic de les bombes de protons vacuolars ATPases de tipus V (Boya et 

al., 2003). Si el marcatge detectat era degut ajo ità ia e t a l’a u ula i  de lisotracker a lisosomes i 

autolisosomes, la neutralització del pH luminal promouria la desprotonació progressiva del fluoròfor que 

difondria i disminuiria el senyal emès. A la Figura 66C s’o se va que la inhibició de les bombes de protons 

vacuolars amb Bafilomicina A1 (corba verda) reverteix el desplaçament de la corba de fluorescència de 

lisotracker induït pe  l’ABTL 8  o a ve ella . El senyal de lisotracker emès per les cèl·lules tractades 

amb Bafilomicina A1 disminueix a uns nivells anàlegs als de la condició control (corba blava). En conjunt, els 

esultats o ti guts ost e  ue l’ABTL 8  i duei  una acumulació robusta de lisosomes i autolisosomes 

i/o la seva acidificació. 
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Figura 66: L’ABTL 8  i dueix l’acu ulació de lisoso es a la cèl·lula tu oral. Cèl·lules MiaPaca2 i A549 van ser 

tractades 48 h amb vehicle (etanol) o ABTL0812 100 M i tenyides amb el marcador de lisosomes lisotracker in 

vivo. A, Imatges de microscòpia de fluorescència mostrant el senyal de lisotracker emès per cèl·lules MiaPaca2 i 

A549 tractades amb vehicle o ABTL0812. B, Quantificació  del senyal de lisotracker mitjançant citometria de flux 

en cèl·lules A549 tractades amb vehicle (blau) o ABTL0812 (vermell). Les dades representen nombre 

d’esdeve i e ts per intensitat de fluorescència (FL3 log). Es van obtenir resultats similars en 3 experiments 

diferents. C, Quantificació  del senyal de lisotracker mitjançant citometria de flux en cèl·lules A549 tractades amb 

vehicle (blau), ABTL0812 (vermell) o a  ABTL 8  i l’i hi ido  de la bomba de protons lisosomal Bafilomicina 

A   M, ve d . La Bafilo i i a A  es va afegi  u  op efe tuada la ti i  a  lisot a ke  i s’i u à du a t  
h. Les dades representen nombre d’esdeve i e ts pe  i te sitat de fluo es ia FL  log . Es va  o tenir 

resultats similars en 3 experiments diferents. 

 

 

A continuació, es va estudiar si l’ABTL 8  i duïa pe ea ilitza i  de la e a a lisoso al LMP . Els 

resultats obtinguts al tractar les cèl·lules amb Bafilomicina A1 van demostrar que la neutralització del pH 

lisosomal reverteix pa ial e t l’a u ula i  de lisot a ke . En base a aquests resultats, es va pensar que 

com a conseqüència de danys importants a la membrana lisosomal, el manteniment del pH als lisosomes i 

autolisosomes es veuria compromès. La neutralització progressiva del pH dels lisosomes i autolisosomes 

comportaria la desprotonació del lisotracker acumulat i la seva sortida per difusió. Així doncs, cèl·lules A549 

van ser tractades amb ABTL0812, es van tenyir a  lisot a ke  i se’  va fe  el seguiment in vivo per 
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i os pia d’epifluo es ia. Es va  o te i  fotos d’u  atei  a p de ada o di i  ada  i uts i fi s 

als 50 minuts post-tinció amb lisotracker (Figura 67A). Al quantificar el senyal de lisotracker de les seqüències 

de fotos corresponents a les condicions tractades amb vehicle i ABTL0812, s’o se và que la tinció decau més 

ràpidament a les cèl·lules tractades amb ABTL0812 (Figura 67B). En paral·lel, es van incubar cèl·lules amb 

ABTL0812 i Bafilomicina A1 (Figura 67A, imatges inferiors) i es va corroborar que la incubació amb 

Bafilomicina A1 resulta en una clara disminució de la tinció de lisotracker, fet que valida l’espe ifi itat de 

marcatge de lisosomes i autolisosomes. 

 

  

 

 

 
Figura 67: Els lisosomes de les cèl·lules tractades amb ABTL0812 perden més ràpidament la tinció amb 

lisotracker. A, Cèl·lules A549 van ser tractades 18 h amb vehicle (etanol) o ABTL0812 100 M i tenyides amb 

lisotracker in vivo. Seguidament es van tractar amb vehicle o Bafilomicina A1 500 nM (inhibidor de la bomba de 

protons lisosomal) i es van visualitzar al microscopi de fluorescència. Es van captar fotos dels mateixos camps 

cada 10 min durant 50 min. B, Quantificació densito t i a de l’evolu i  de la tinció amb lisotracker durant 50 

min, en cèl·lules tractades 18h amb vehicle (blau) o ABTL0812 100 M (vermell). Les dades estan representades 

pe  ada te ps e  pe e tatge d’i te sitat de a atge e  ela i  a les i atges ad uirides a temps inicial. 

S’o ti gue e  esultats si ila s e   e pe i e ts sepa ats. 
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Els resultats obtinguts mostraven que els lisosomes i autolisosomes de les cèl·lules tractades amb ABTL0812 

retenien pitjor el lisotracker, fet que suggeria ue l’ABTL 8  induïa LMP i la subseqüent alliberació de 

catepsines al citosol. 

Co  s’ha o e tat p via e t, la pe ea ilitza i  de e a a lisoso al s u  p o s ue es a a te itza 

pe  l’alli e a e t de atepsi es lisoso als al itosol, o  s  p o oto es de o t el·lular (Boya and 

Kroemer, 2008). Les catepsines B, L i D s  les ue s’ha  i pli at e  la p o o i  de o t el·lula , ja ue s  

les que romanen més actives a pH neutre (Turk and Turk, 2009). Per obtenir evidències bioquímiques que 

validessi  si l’ABTL 8  induïa LMP, a continuació es va monitoritzar la presència de catepsina B a la fracció 

citosòlica de cèl·lules MiaPaca2 i A549 tractades amb ABTL0812 (Figura 68A). L’ABTL 8  i duei  la so tida 

de catepsina B al citosol a ambdues línies cel·lulars, en nivells anàlegs als observats pel CCCP (control positiu 

de LMP). El CCCP despola itza els ito o d is i i duei  la p odu i  d’esp ies ea tives d’o ige , age ts ue 

lesionen la membrana lisosomal i promouen LMP (Terman et al., 2006).  

 

 

 

Figura 68: El tractament amb ABTL0812 indueix la sortida de catepsina B dels lisosomes al citosol en cèl·lules 

tumorals. Cèl·lules MiaPaca2 i A549 van ser tractades amb vehicle, CCCP 50 M o ABTL0812 100 M durant 24 

h. La figu a ost a l’a àlisi pe  i u o lot de la f a i  i oso al i itos li a. A, Els nivells de Catepsina B 

foren visualitzats a les fraccions citosòliques per immunoblot. Hsp90 i la pseudoquinasa TRIB3 es van utilitzar 

com a controls de càrrega i de tractament, respectivament. Es van obtenir resultats anàlegs en 3 determinacions 

diferents. B, Monitorització de la lipidació de LC3 (LC3-II), i dels marcadors de fracció Hsp90 (citosol) i desaturasa-

1 (Des-1, microsomes). Es van obtenir resultats similars en 3 determinacions diferents.  
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En paral·lel, es va validar que la fracció citosòlica obtinguda fos pura. La fracció microsomal (composta 

d’estructures endomembranoses, lisosomes, autofagosomes i altres vesícules) s l’últi a ue s’o t  en el 

protocol de fraccionament subcel·lular i és la que contamina amb més facilitat la fracció citosòlica. La Figura 

68B mostra la detecció dels marcadors citosòlic Hsp90 i microsomal Des-1 (proteïna integral de membrana 

del reticle endoplasmàtic), i s’o se va ue les f a io s itos li ues estan lliures de marcadors microsomals. 

La o ito itza i  dels ivells del a ado  d’autofagoso es LC -II demostra la correcta aplicació del 

tractament d’ABTL 8 , que i duei  l’a u ula i  d’autofagoso es a la fracció microsomal de les cèl·lules 

MiaPaca2 i A549. 

Els resultats obtinguts en aquest darrer experiment de fraccionament subcel·lular demostren 

io uí i a e t ue el t a ta e t a  ABTL 8  i duei  l’alli e a e t de o ti gut lisoso al al itosol. 

En el futur, caldrà estudiar si la permeabilització de membrana lisosomal observada està directament 

relacionada amb la mort i duïda pe  l’ABTL 8 .  
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L’ABTL  s un derivat d’à id g as polii satu at (àcid linoleic) que fo a pa t d’u a ova lasse de 

fàrmacs englobats sota el nom de Fàrmacs Anàlegs de Lípids. L’ABTL  s la fo a s di a de l’à id -

hidroxilinoleic. S’ha des it ue la hidroxilació d’àcids grassos dificulta la seva utilització per part de la 

cèl·lula, incrementant- e el te ps d’a i  a l’i te io  el·lula  Barceló et al., 2004). Aquest derivat lipídic 

representa el primer de la seva classe (first-in-class) i ha demostrat induir citotoxicitat en un ampli espectre 

de cèl·lules tumorals humanes in vitro i reduir el creixement tumoral en models xenograft de línies 

cel·lulars tumorals humanes, presentant baixa toxicitat (Erazo et al. 2016). A l’a tualitat, l’ABTL  es 

troba en fase clínica 2 de desenvolupament clínic com a tractament de primera línia (en combinació amb 

quimioteràpia) en pa ie ts de à e  d’e do et i avançat i càncer escamós de pulmó de tipus NSCL 

(identificador ClinicalTrials.gov: NCT03366480). El ost e la o ato i s’ha dedicat els darrers anys a la 

a a te itza i  del e a is e d’a i  implicat en l’a tivitat a titu o al ost ada pe  l’ABTL . 

El mecanisme descrit inicialment pel nostre laboratori consistia ue l’ABTL  a tua o  a ago ista dels 

receptors PPAR/L’a tiva i  dels PPARs esulta e  un augment de la transcripció i expressió de la 

pseudoquinasa TRIB3, que uneix Akt i impedeix la seva fosforilació als residus crítics per a la seva activació 

Ser473 (fosforilat per mTORC2) i Thr308 (fosforilat per PDK1). La i hi i i  d’Akt esulta e  la i a tiva i  del 

complex mTORC1 i en i du i  d’autofàgia o usta ue edia e  la o t de les l·lules tu o als Erazo et 

al., 2016). Els resultats obtinguts en aquesta Tesi Doctoral ost e  ue l’ABTL , a s d’a tivar els 

receptors PPAR/ també inhibeix la proteïna desaturasa-1 (Des-1; enzim que catalitza la síntesi de 

ceramida a partir de dihidroceramida), fet que resultaria e  l’a u ula i  de dihid o e a ides de ade a 

lla ga, i du i  d’est s eti ula  i a tiva i  d’autofàgia. En el nostre model, la i hi i i  de l’ei  

Akt/ TORC  i l’a tiva i  d’est s eti ula  si e gitze  e  i dui  autofàgia o usta i itoto i itat a les 

cèl·lules tumorals MiaPaca2 i A549. 

 

ABTL0812 i estrès reticular 

Els resultats mostrats en aquest treball i d’alt es o ti guts p via e t al la o ato i recolzen el fet que la 

i du i  d’autofàgia pe  l’ABTL  s u  esdeve i e t lau a t av s del ual el o post i duei  la o t 

de les cèl·lules tumorals. El complex mTORC  s u  egulado  àste  de l’autofàgia. Tanmateix, la seva 

inhibició per inhibidors específics no és suficient per induir autofàgia en algunes línies cel·lulars (Kim and 

Guan, 2015). En experiments realitzat en un panell de cèl·lules de glioma, la rapamicina va demostrar 

activar autofàgia a les línies U-87 MG i T98G, però en canvi, no va ser suficient per induir-la a les cèl·lules 

U373-MG, resultats que suggereixen que la rapamicina indueix autofàgia en funció del tipus cel·lular. En 

molts casos la inhibició del complex mTORC1 és compensada per mecanismes de feedback o per mutacions 

ue esulte  e  la hipe a tiva i  d’efe to s api als de la via PI K-Akt-mTORC1 (Kim and Guan, 2015). A més 
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a més, diversos autors han descrit que, en alguns models, l’a tiva i  d’autofàgia e  esposta a i hi ido s 

espe ífi s de TORC  està asso iada a e a is es de esist ia i o a u  e a is e su ja e t a l’a i  

antitumoral del fàrmac (Nam et al., 2013; Ogretmen, 2018). 

En aquest treball es mostra que el tractament de les cèl·lules model MiaPa a  i A  a  l’i hi ido  

al·lostèric específic de mTORC1 Everolimus no indueix autofàgia robusta en aquestes cèl·lules. Així mateix, 

el tractament de cèl·lules A549 amb diversos inhibidors específics de la via PI3K-Akt-mTORC1 (que estan en 

dese volupa e t lí i  o i duei e  autofàgia e  ivells a àlegs a l’ABTL  (Figura 33C). Aquests 

resultats suggereixen que la inhibició de la via PI3K-Akt-mTORC a les línies cel·lulars MiaPaca2 i A549 és 

insuficient per induir autofàgia robusta. Aquestes observacions, conjuntament amb el fet que els agonistes 

dels receptors PPAR/ (WY14643 i rosiglitazona, respectivament) han demostrat se  i apaços d’a tiva  

autofàgia o usta alg at i hi i  de fo a efi ie t l’ei  Akt/ TORC  Figura 33A), suggereixen que el 

mecanisme d’a i  a titu o al de l’ABTL  o s’e pli a e lusiva e t pe  la i hi i i  de l’ei  

Akt/mTORC1. 

Treballs previs del nostre laboratori i resultats inclosos en aquest treball mostren que l’ABTL  i duei  

un increment robust dels nivells de la pseudoquinasa TRIB3, fet a dal pe  edia  la i hi i i  de l’ei  

Akt/mTORC1 induïda per l’ABTL  Figura 26). Alguns autors han mostrat que TRIB3 interacciona amb 

Akt, prevenint la seva fosforilació per quinases apicals i comportant la supressió de la via de la insulina (Du 

et al., 2003; Liu et al., 2012). Al laboratori hem observat que el TRIB3 sobre-expressat en resposta a 

l’ABTL  u ei  Akt i la i hi ei  Figura 24; Erazo et al., 2016). A més a més, mitjançant experiments 

d’i u op e ipita i  es va dete i a  ue el t a ta e t a  ABTL  i e e ta la i te a i  e t e 

TRIB3 i Akt (Erazo et al., 2016), resultats que van en la línia dels observats per Velasco i col·laboradors en 

cèl·lules de glioma tractades amb THC, on aquest compost indueix una inhibició d’Akt mediada per la 

sobreexpressió de TRIB3. (Salazar et al., 2009b).  

TRIB3, e t e d’alt es fu io s egulado es, també actua com a proteïna efectora de la resposta UPR 

(unfolded protein response) a l’est s eti ula  Örd, 2008). L’est s eti ula  dese volupa u  ol 

e i e t e t adaptatiu a la l·lula. De fet, l’est s eti ula  i l’autofàgia s  p o essos ue s’ha  

relacionat amb la promoció tumoral en etapes primerenques de desenvolupament del tumor i amb 

mecanismes de esist ia a te àpies a titu o als I t odu i  d’a uest t e all  (Avril et al., 2017; Levy et 

al., 2017). Ta atei , e  fu i  de la i te sitat de l’est s eti ula  i del o te t el·lula , el resultat final de 

l’a tiva i  de la esposta UPR o de l’autofàgia pot ser citotòxic (Gozuacik et al., 2008; Avril et al., 2017). 

En aquesta Tesi s’ha dete i at ue l’ABTL  i duei  est s eti ula  o ust a les l·lules tumorals de 

pàncrees (MiaPaca2) i de pulmó (A549). En col·laboració amb altres laboratoris, hem observat  que 

l’ABTL  ta  i duei  est s eti ula  a dife e ts lí ies tu o als de à e  d’endometri, de mama i en 
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neuroblastoma (resultats no mostrats), cosa que sugge ei  ue a uest tipus d’est s podria ser un 

esdeveniment universal de la resposta cel·lular al tractament amb ABTL0812. 

Pe  u  ostat, s’ha o se vat la dilata i  del eti le e doplas àti , una de les principals característiques a 

nivell morfològic que identifiquen l’e ist ia d’estrès reticular (Smith and Wilkinson, 2017) (Figura 35). 

Així mateix, e  a uest t e all s’ha esta le t ue el tractament amb ABTL0812 indueix un augment dels 

nivells de la xaperona BiP i dels factors de transcripció ATF4 i CHOP, totes elles proteïnes mediadores de la 

resposta UPR. Aquest increment dels nivells dels a ado s d’est s eti ula  BiP, ATF  i CHOP es produeix 

amb anterioritat (6 hores) a l’a u ula i  del a ado  d’autofagoso es LC -II (24 hores) (Figura 36). 

A uests esultats sugge ei e  ue la i du i  d’est s eti ula  s un esdeveniment primerenc del 

tractament amb ABTL0812, p evi a l’a tiva i  d’autofàgia, i anirien en consonància amb el reportat per 

diferents autors que han identificat compostos amb activitat antitumoral, com ara els cannabinoides o la 

salinomicina, que e e ei e  el seu efe te via i du i  d’est s eti ula  i a tiva i  de la esposta UPR, que 

resulta en la sobree p essi  de TRIB , i hi i i  de l’ei  Akt/ TORC  i o t el·lula  ediada pe  autofàgia 

(Salazar et al., 2009b; Verfaillie et al., 2010; Salazar et al., 2013; Li et al., 2013). 

Resultats obtinguts recentment al laboratori mostren ue l’ABTL  ta  p o ou la i hi i i  del factor 

eIF2 (fosforilació del residu Ser51) a les 2 hores de tractament, fet que reforça la hipòtesi que la inducció 

d’est s eti ula  s u  dels p i e s efe tes el·lula s asso iats a l’ABTL  (Figura 69). La inhibició 

d’eIF  comporta la inhibició de la síntesi general proteica, mentre que es fomenta la traducció específica 

de proteïnes associades a la resposta UPR, com ara BiP, ATF4 i CHOP. eIF2 pot ser fosforilat per diverses 

quinases, com ara PERK, PKR, HRI o GCN2 (Chevet et al., 2015; McQuiston and Diehl, 2017), però no hem 

identificat quina d’elles està i pli ada e  la fosfo ila i  d’eIF  e  esposta a l’ABTL 12.  

 

 

 

 

Figura 69: L’ABTL 8  i dueix la fosforila ió d’eIF  
a les cèl·lules tumorals. Cèl·lules MiaPaca2 i A549 

van ser tractades amb ABTL0812 100 M els temps 

indicats. Els ivells de fosfo ila i  d’eIF  (Ser51) i 

d’a ti a van ser monitoritzats per immunoblot. 
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Mitjançant la inhibició farmacològica de la resposta UPR e p a t l’àcid biliar secundari tauroursodeoxicolat 

sòdic (TUDC),  s’ha ost at de fo a p eli i a  ue la i du i  d’est s eti ula  pe  pa t de l’ABTL  

està relacionada amb la citotoxicitat exercida pel fàrmac (Figura 39). El TUDC actua com a xaperona 

química i entre les seves múltiples accions a la cèl·lula hi ha la d’afavo i  l’a tivitat del factor ATF6 (resposta 

UPR) i atenuar la se alitza i  ediada pe  l’ei  PERK/eIF  (Vang et al., 2014; Uppala et al., 2017). Una 

a tiva i  pe siste t de l’ei  PERK/eIF  s’asso ia a u a fallida de la esposta UPR i o po ta l’activació de 

programes de mort cel·lular (Verfaillie et al., 2010 . El TUDC, i hi i t la fosfo ila i  d’eIF , limita el 

pote ial efe te itot i  d’u  est s eti ula  i . L’o se va i  ue el p e-tractament de les cèl·lules 

tumorals MiaPaca2 i A549 a  TUDC eve tei  pa ial e t la itoto i itat i duïda pe  l’ABTL  

suggereix, en la línia dels resultats exposats, ue l’ei  PERK/eIF  desenvolupa un paper central en la 

edia i  de la esposta UPR a tivada pe  l’ABTL . Malg at tot, el TUDC ta  s’ha ela io at a  

efectes antioxidants i anti-apoptòtics (Vang et al., 2014; Uppala et al., 2017), de manera que s’ha de se  

curós a l’ho a d’i terpretar els resultats obtinguts utilitzant aquest compost. Per corroborar la rellevància 

de l’estrès reticular en la itoto i itat i duïda pe  l’ABTL  serà necessari validar genèticament la 

implicació de cadascuna de les vies que integren la resposta UPR. Co side a t ue l’ei  ATF -CHOP-TRIB3 

s’a tiva de fo a o usta e  esposta a l’ABTL  se à important estudiar si el silenciament o deleció 

d’ATF , fa to  de t a s ip i  ue o t ola l’e p essi  de CHOP i TRIB , t  o  a o se ü ia la reversió 

de la itoto i itat i duïda pe  l’ABTL . 

ATF4 i CHOP són dos membres de la família de factors de transcripció bZIP (basic leucine zipper) i regulen 

l’e p essi  de la pseudo ui asa TRIB3, mitjançant la interacció amb la regió C/EBP-ATF del promotor del 

gen de TRIB3 (Kilberg et al., 2009). La atei a TRIB  fo a pa t d’u  i uit de feedback negatiu. TRIB3 

s’u ei  als do i is de t a sa tiva i  d’ATF  i CHOP i les i hi ei , i fa el mateix així amb la seva pròpia 

e p essi . Si els ivells d’est s eti ula  s  ode ats, TRIB3 es manté en nivells baixos al regular 

negativame t l’ei  de se alitza i  ATF4-CHOP-TRIB3. Si, pe  o t a, l’est s eti ula  s i te s i sosti gut, 

la sobre-expressió continuada de TRIB3 indueix autofàgia i apoptosi (Jousse et al., 2007). En aquest treball 

es ost a ue l’ABTL  i duei  u a o usta so e-expressió de TRIB3 (Figura 21), fet que estaria lligat a 

la i du i  d’est s eti ula  i te s i amb potencial citotòxic. 

L’a àlisi de tu o s e og aft de l·lules MiaPa a  i A  de atolins tractats amb ABTL0812 ha permès 

o stata  la i du i  d’est s eti ula  e  odel a i al (Figures 40 i 41). Aquests resultats sustenten que la 

i du i  d’est s eti ula  pe  ABTL  ta  su eei  in vivo i efo ça la ellevà ia d’a uest p o s en el 

e a is e d’a i  de l’ABTL . 

D’i te s, el t a ta e t de les l·lules A  a  i hi ido s de la via PI K-Akt-mTORC1 (en 

desenvolupament clínic) no indueix estrès reticular. Aquests resultats suggereixen que en el nostre model 
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cel·lular l’a tiva i  de la esposta UPR pe  pa t de l’ABTL  s u  esdeveniment diferencial respecte 

d’altres compostos antitumorals dirigits específicament a la via PI3K-Akt-mTORC1, i que podria constituir un 

avantatge envers aquests composts competidors (Figura 36). 

 

TRIB3 i CHOP com a biomarcadors farmacodinàmics 

La a a te itza i  del e a is e d’a i  de l’ABTL  ha pe s posa  a pu t io a ado s 

farmacodinàmics que estan sent utilitzats e  l’a tualitat en el desenvolupament clínic del fàrmac. La 

quantificació dels mRNA de TRIB3 i CHOP, dues proteïnes sobreexpressades de forma robusta en resposta 

al t a ta e t a  ABTL , s’ha esta le t o  a io a ado s farmacodinàmic de referència per fer el 

seguiment dels pacients enrolats en la Fase Clínica 2 amb càncer escamós de pulmó de tipus NSCL i 

d’e do et i ava çat ide tifi ado  ClinicalTrials.gov: NCT03366480). 

E  a uest t e all s’ha posat a pu t u  p oto ol de ua tifi a i  de RNA de ost a sa guí ia de pa ie ts i 

s’ha de ost at la idoneïtat del mètode per extreure RNA total de qualitat i quantitat suficient per procedir 

a la quantificació dels mRNA de TRIB3 i CHOP mitjançant RT-qPCR. Aquest p oto ol d’a àlisi pod ia se  

utilitzat en un futur per avaluar canvis als nivells sanguinis de mRNAs d’alt es io a adors. Així mateix, 

l’a àlisi de les ost es de pa ie ts humans o ti gudes fi s al o e t ha pe s o ito itza  l’i e e t 

progressiu dels nivells dels mRNA de TRIB3 i CHOP en resposta al tractament amb ABTL0812 (Figures 42 i 

58), resultats que reforcen el e a is e d’a i  des it pe  l’ABTL  i atifi ue  ue la o usta i du i  

d’est s eti ula  ’ s u  esdeve i e t elleva t. 

Considerant tota la bibliografia revisada, el treball realitzat en aquesta Tesi permet establir per primera 

vegada els mRNA de dues proteïnes implicades en la resposta UPR com a biomarcadors farmacodinàmics 

per al dese volupa e t lí i  d’u  fà a . Tanmateix, si bé és cert que la quantificació dels mRNA de 

TRIB3 i CHOP ha demostrat ser idònia per fer el seguiment dels pacients tractats amb ABTL0812, el seu ús 

com a biomarcador es preveu limitat a un nombre específic de casos en què la i du i  d’est s eti ula  

s’asso iï a l’efe te a titu o al del compost. 

 

L’ABTL0812 indueix canvis en l’esfingolipidoma cel·lular 

Acumulació de dihidroceramides de cadena llarga 

Els resultats obtinguts en aquesta Tesi suggereixen ue l’a tiva i  de la esposta UPR és un esdeveniment 

i i ial de l’a i  de l’ABTL0812 i que és ediado  de l’a tivitat a titu o al del fà a . Diversos autors han 

caracte itzat el e a is e d’a i  de o postos a  a tivitat a titu o al ue i duei e  itoto i itat a 

t av s de l’a tiva i  d’est s eti ula  via alte a i  del eta olis e d’esfi golípids Fabriàs et al., 2012). Els 
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esfingolípids són una família àmplia de lípids de membrana que juguen un important paper bioactiu 

regulant funcions diverses com ara la divisió cel·lular, la diferenciació, l’estrès reticular, l’autofàgia i 

l’apoptosi (Rao et al., 2013). Malgrat que els esfingolípids contribueixen en baixa proporció al pool de lípids 

cel·lulars, variacions en els seus nivells tenen gran rellevància en la funcionalitat cel·lular i estan relacionats 

a  l’etiologia de dive ses alalties, o  a a dia etis, malalties neurodegeneratives o càncer (Lahiri and 

Futerman, 2007). 

L’estudi pe  espe t o et ia de asses de l’esfi golipido a de l·lules MiaPa a  ha de ost at ue a les 6 

hores de tractament a  ABTL  s’i duei  l’a u ula i  de dihid o e a ides de ade a lla ga sense 

afectar els nivells de ceramides (Figura 44), temps de tractament en què s’o se va l’i e e t dels nivells 

dels a ado s d’est s eti ula  BiP, ATF  i CHOP (Figures 36). Aquest fet suggereix que ambdós 

esdeveniments estan relacionats i que precedeixen la indu i  d’autofàgia. E  el futu  serà interessant 

validar in vivo, e  odels de tu o s e og aft, si el t a ta e t a  ABTL  i duei  l’a u ula i  de 

dihidroceramides als tumors del ratolins tractats. 

Els resultats obtinguts a  l’ABTL  van en la línia del reportat pel compost antitumoral THC, que 

primàriament indueix l’acumulació de ceramides a la cèl·lula tumoral, fet que resulta en la inducció d’estrès 

eti ula , a tiva i  d’autofàgia i o t el·lula  pe  apoptosi Salazar et al., 2009a; Salazar et al., 2009b; 

Salazar et al., 2013). Ai í atei , s’ha des it ue el t a ta e t a  ta o if  ta  i duei  l’a u ula i  

de ceramides que medien el seu efecte citotòxic (Scarlatti et al., 2004), o que el resveratrol activa autofàgia 

via acumulació de dihidroceramides (Signorelli et al., 2009). Noack i col·laboradors, mostren que la 

combinació de la temozolamida amb un inhibidor de l’e zi  esfi gosi a ui asa p o ou l’a u ula i  de 

dihidroesfingosina i dihidroceramida, que indueixen estrès reticular i estrès oxidatiu, que resulten en 

activació d’autofàgia i o t el·lula  pe  apoptosi Noack et al., 2014). 

El doble enllaç que distingeix les dihidroceramides de les ceramides altera de forma marcada les seves 

propietats biofísiques, tals com la seva elasticitat o assemblatge. Les dihidroceramides són molt menys 

abundants que les ceramides, són precu so es d’esfi golípids complexos (dihidroesfingomielina, 

dihidroglucosilceramides, etc.) i han sigut considerades biomolècules inertes durant anys (Siddique et al., 

2015). Els treballs realitzats amb dihidroceramides de cadena curta (entre 2 i 6 carbonis) van mostrar que 

e e  i apa es de ep odui  l’efe te a ti-proliferatiu demostrat per les ceramides (Fabriàs et al., 2012). Ara 

bé, quan es van estudiar les dihidroceramides de cadena llarga el paradigma va canviar. En un primer 

treball es va atorgar a les dihidroceramides de cadena llarga la capa itat d’i hi i  la fo a i  de a als als 

ito o d is pe  pa t de la e a ida, i hi i t d’a uesta a e a la o t el·lula  pe  apoptosi Stiban et al., 

2006). Des d’a uell o e t, s’ha  su eït els estudis ue ha  atifi at el pape  ioa tiu de les 

dihidroceramides.  
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Velasco i col·laboradors han descrit recentment que el THC, a s d’i dui  l’a u ula i  de e a ides, 

indueix un augment robust en els nivells de dihidroceramides (Hernández-Tiedra et al., 2016). Aquesta 

acumulació de dihidroceramides resulta en un canvi en la composició de membrana del RE que té com a 

o se ü ia la i du i  d’estrès reticular. Els autors van establir l’i e e t de la ràtio 

dihidroceramides:ceramides com a paràmetre determinant en l’a tiva i  d’est s eti ula  i mediació de 

l’a tivitat a titu o al del THC (Hernández-Tiedra et al., 2016). En el nostre cas, l’ABTL  i duei  u  

augment progressiu de la relació dihidroceramides:ceramides a pa ti  d’1 hora de tractament, mentre que 

a les cèl·lules control es manté constant (Figura 70). Aquest fet suggereix que en condicions basals la ràtio 

dihidroceramides:ceramides és una relació estable a les cèl·lules tumorals i que el desequilibri en la relació 

dels nivells de dihidroceramides i ceramides derivat del tractament amb ABTL0812, i no els canvis en cada 

esp ie d’esfi golípid pe  sepa at, seria el determinant per mediar el seu efecte citotòxic. 

 

 

Figura 70: L’ABTL 8  i dueix l’i re e t de la ràtio 
dihidroceramides:ceramides a les cèl·lules tumorals. 
Càlcul de les ràtios dihidroceramides:ceramides pels 

temps indicats de tractament amb ABTL0812 100 M 

e  l·lules MiaPa a . S’utilitza e  els valo s de 
dihidroceramides i ceramides totals determinats per 

espectrometria de masses i mostrats a la figura 43 

del Capítol 3 de resultats. Les dades estan 

e p essades e  p ol d’esfi golípid pe  6 cèl·lules. 

Cada valor és la mitjana ± SD de 3 determinacions 

diferents. **, P < 0.01; ***, P < 0.001 respecte de les 

cèl·lules tractades amb vehicle. 

 

 

 

 

D’i te s, el t a ta e t de les l·lules tu o als a  el de ivat deute at de dihid o e a ida d DhCe  

o o o a ue l’a u ula i  de dihid o e a ides de ade a lla ga esulta e  la i du i  d’est s eti ula , 

a tiva i  d’autofàgia i o t el·lula  Figures 48 i 49). Tanmateix es desconeix si les espècies de 

dihid o e a ides ue s’a u ule  a la l·lula com a resultat del tractament amb d2c8DhCer són les 

atei es ue pe  l’ABTL 2, de manera que serà necessari validar-ho per espectrometria de masses. Així 

mateix, s’ha  o e çat a ealitza  e pe i e ts de lo ueig fa a ol gi  de l’e zi  SPT se i a 

palmitoïltransferasa; enzim iniciador de la via de síntesi de novo de ceramida) per determinar si la inhibició 
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de l’a u ula i  de dihid o e a ides eve tei  la itoto i itat i duïda pe  l’ABTL . La Figura 71 mostra 

de forma preliminar que la inhibició de la SPT a  l’i hi ido  espe ífi  i io i a reverteix parcialment la 

citotoxicitat i duïda pe  l’ABTL  i suggereix la implicació de les dihidroceramides en la mort de les 

cèl·lules tumorals. 

 

 

 

 

Figura 71: La i hi i ió de l’e zi  seri a 
palmitoïltransferasa reverteix parcialment la citotoxicitat 
i duïda per l’ABTL 8 . Cèl·lules MiaPaca2 van ser pre-

incubades amb vehicle (etanol) o miriocina (inhibidor de la 

SPT; 5 M) durant 5 hores. A continuació,  les cèl·lules van 

ser tractades amb ABTL0812 35 M durant 48 h. La viabilitat 

cel·lular fou determinada per assaig de MTT. Cada valor 

representa la mitjana ± SD de 3 experiments diferents. *, P < 

0.05 respecte de les cèl·lules tractades amb ABTL0812.  

 

 

 

 

L’ABTL 8  i dueix la i a tiva ió de la desaturasa-1 

La majoria de resultats que apunten a un rol bioactiu de les dihidroceramides s’ha  o ti gut a t av s de 

l’estudi del e a is e d’a i  de o postos inhibidors de l’e zi  desaturasa-1 (Des-1) (Fabriàs et al., 

2012). Les nost es i vestiga io s ost e  ue l’ABTL  i duei  l’acumulació de dihidroceramides de 

cadena llarga a través de la inhibició de la Des-1. Aquest enzim forma part de la via de síntesi de novo de 

e a ida i atalitza la i t odu i  d’u  do le e llaç , -trans a la dihidroceramida per generar ceramida 

(Michel et al., 1997). Co  s’ha o e tat a la I t odu i , els mamífers expressen dues dihidroceramides 

desaturases, Des-1 i Des-2, essent la Des-1 la ubiqua (Causeret et al., 2005). Des-1 es troba a la cara 

citosòlica de la membrana del RE, regió on té lloc la reacció. Aquesta reacció és dependent del sistema de 

t a spo t d’ele t o s del ito o  , ue o-localitza a la cara citosòlica de la membrana del RE (Michel et 

al., 1997; Rodríguez-Cuenca et al., 2015). Tot això i possi ilita la ealitza i  d’assajos d’a tivitat in vitro 

amb Des-1 pura i és per aquest motiu que l’avalua i  de l’a tivitat de Des-1 en resposta al tractament amb 

ABTL  s’ha dut a te e utilitza t lisats el·lula s o di e ta e t e  l·lules e  ultiu. En conseqüència, 

no es pot afirmar si l’ABTL0812 inhibeix directament Des-1, o bé si la seva inhibició s o se ü ia d’alt es 

factors, com ara de la i du i  d’est s eti ula . Els resultats exposats en aquesta Tesi no permeten 

esta li  si la i du i  d’est s eti ula  s p via o poste io  a l’a u ula i  de dihid o e a ides. 
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La sobreexpressió de TRIB3 (Figura 21) i la i hi i i  pe  fosfo ila i  d’eIF  (Figura 69) a les dues hores de 

t a ta e t a  ABTL  sugge ei e  ue l’a tiva i  de la esposta UPR es p oduei  a  a te io itat a 

l’a u ula i  de dihid o e a ides  ho es de t actament). Tanmateix, els assajos per espectrometria de 

asses ost e  u a te d ia d’a u ula i  de dihid o e a ides a l’ho a de t a ta e t ue alg at o 

ser significativa es podria explicar per la variabilitat intrínseca a aquesta metodologia experimental (Figura 

44). D’i te s, la ràtio dihidroceramides:ceramides sí que experimenta un increment clar a l’hora de 

tractament amb ABTL0812 (Figura 70). A s, l’assaig d’a tivitat de Des-1 en cultiu cel·lular mostra una 

i hi i i  sig ifi ativa e  esposta a l’ABTL0812 a les 6 hores de tractament, fet que suggereix que la 

i hi i i  s’i i ia a te ps s u ts Figura 50). Serà de gran importància dur a terme experiments a temps 

u ts de t a ta e t a  ABTL  pe  avalua  la i du i  d’est s eti ula  i la i hi ició de Des-1, per tal 

de poder definir de forma acurada els tempos de cada esdeveniment. 

Diversos autors han reportat que la inhibició de Des-1 està associada a l’a tivitat a titu o al d’algu s 

composts (Fabriàs et al., 2012). El resveratrol, un polifenol amb activitat antioxidant i antitumoral, indueix 

autofàgia a les l·lules d’ade o a i o a gàst i  hu à HGC-27 via inhibició de Des-1 i acumulació de 

dihidroceramides (Signorelli et al., 2009). Per un altre costat, s’ha des it ue la curcumina (compost 

natural amb propietats quimioterapèutiques que indueix arrest del cicle cel·lular en G2/M) presenta 

activitat inhibidora de la Des-1 (Fabriàs et al., 2012). Altrament, la transfecció de cèl·lules de neuroblastoma 

humà SMS-KCNR amb un siRNA dirigit al transcrit de DES  p o ou l’a u ula i  de dihid o e a ides 

endògenes, inhibició del creixement cel·lular i arrest del cicle cel·lular en G0/G1 (Siddique et al., 2015). Per 

últi , s’ha des it ue el THC ta  i hi ei  la Des-1 in vitro, amb una IC50 de 23 M (Fabriàs et al., 2012). 

Ta atei , e a a o s’ha dete i at el ol ue dese volupe  les dihid o e a ides a u ulades e  l’a i  

antitumoral de la majoria d’a uests o postos. 

La inhibició de Des-  esulta e  l’a u ula i  d’alt es dihid oesfi golípids ue, om la dihidroceramida, 

presenten activitat biològica (Fabriàs et al., 2012). D’espe ial i te s s n la dihidroesfingomielina i la 

dihidroesfingosina, ambdues generades a partir de la dihidroceramida. Diversos autors han descrit que 

l’aug e t de dihid oesfi gomielines en la composició de membranes comporta la formació de dominis més 

rígids que modulen la senyalització cel·lular (Siddique et al., 2015) i ue l’a u ula i  de dihid oesfi gosi a 

indueix citotoxicitat a cèl·lules tumorals (Wang et al., 2008). D’i te s, s’ha epo tat ue la o i a i  

d’i hi ido s de Des-1 amb la sobre-expressió de la ceramidasa alcalina Asah3L (enzim que catalitza la 

hidròlisi de la dihidroceramida per generar dihidroesfingosina) sinergitzen en la inducció de citotoxicitat a 

cèl·lules tumorals (Mao et al., 2010). Aquest fet, atorga a les dihidroesfingosines un rol pro-citotòxic 

superior al de les dihidroceramides. 
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L’a u ula i  de dihid o e a ides a la l·lula esulta e  l’a tiva i  de e a is es o ie tats a dis i ui  

l’e s de dihidroceramides. De forma preferencial, s’i duei  la fo a i  de dihid oesfi go ieli es ue 

provocarà canvis en la fluïdesa de membrana, fet que té com a conseqüència canvis en la senyalització 

transmembrana. Per altre costat, la dihidroceramida pot ser hidrolitzada a dihidroesfingosina que indueix 

mort cel·lular. Alternativament, la dihidroceramida pot ser convertida a dihidroesfingosina-1-fosfat, espècie 

a la que s’atorga un paper citoprotector (Fabriàs et al., 2012). El balanç en la generació de les diferents 

espècies pro-mort o pro-supervivència dependrà del tipus cel·lular i de la intensitat del tractament 

inhibidor de les Des-1. Els ost es esultats ost e  ue l’ABTL  i duei  l’a u ula i  de 

dihidroesfingomielines (augment de més del 100%) se se afe ta  els ivells d’esfi go ieli es Figura 46). 

Aquestes observacions reforcen els resultats obtinguts en què es ost a ue l’ABTL  i hi ei  Des-1 i 

i duei  l’a u ula i  de dihidroceramides de cadena llarga. Serà rellevant dete i a  si l’ABTL0812 també 

i duei  u  aug e t dels ivells de l’esp ie itot i a dihid oesfi gosi a (generada per la hidròlisi de 

dihidroceramides). D’i te s, a l’assaig d’a tivitat ui asa in vitro que es va realitzar en un panell de 17 

ui ases lipídi ues s’hi van incloure les quinases Sphk1 i Sphk2 (esfingosina quinasa 1 i 2) (Figura 20), 

enzims implicats en la generació dels esfingolípids pro-supervivència dihidroesfingosina-1-fosfat i 

esfingosina-1-fosfat.  L’ABTL  no i duei  a vis sig ifi atius e  l’a tivitat ui asa d’a uests e zi s, 

sugge i t ue el t a ta e t esulta e  l’a u ula i  d’esp ies i du to es de o t el·lula  pe  o 

fo e ta la ge e a i  d’esp ies p o-supe viv ia. Cald à valida  pe  a àlisi d’espe t o et ia de asses si 

l’ABTL  indueix a vis e  els ivells d’esfi gosi a-1-fosfat i dihidroesfingosina-1-fosfat. 

Els resultats d’esfi golipid i a ost e  que el tractament amb ABTL0812 resulta en una tendència a la 

reducció dels nivells de glucosil i lactosilceramides, esfingolípids derivats de les ceramides i sintetitzats 

generalment per ta po a  l’e s itot i  de e a ides Figura 47). Aquests resultats suggereixen que, 

en resposta a la inhibició de Des-1, part de les glucosil i lactosilceramides podrien ser convertides a 

ceramides per mantenir-ne els nivells cel·lulars. 

L’estudi dels efe tes el·lula s de ivats de la i hi i i  de Des-1 als nostres models cel·lulars s’ha dut a terme 

utilitza t l’i hi ido  espe ífi  de la Des-1 GT11, el primer inhibidor sintètic de Des-1 que es va reportar 

(Triola et al., 2003). El GT11 és un derivat de la ceramida que conté un ciclopropè que inhibeix 

competitivament la Des-1 amb una Ki de 6 M (Triola et al., 2001). El GT11 ha demostrat ser específic per a 

la Des-1 fins a concentracions de 5 M, o e t a i  ue s’ha ti gut e  o pte a l’ho a de disse a  els 

e pe i e ts ue fo e  pa t d’a uesta Tesi. La inhibició específica de la Des-1 ha permès constatar que 

resulta en uns efectes cel·lulars anàlegs als observats pel tractament amb ABTL0812. El tractament amb 

GT   ho es  i duei  l’a u ula i  espe ífi a de dihid o e a ides de ade a lla ga se se afe ta  els 

nivells de ceramides, tal o  fa l’ABTL  (Figures 51 i 52). Així mateix, els nostres resultats mostren que 

el GT11 indueix estrès reticular, activa autofàgia dinàmica, i indueix mort cel·lular mediada per autofàgia 
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(demostrat en cèl·lules MEF ATG5-/-) (Figura 54). D’i te s, la inhibició de Des-1 per GT11 és menys 

citotòxica per a les cèl·lules normals (astròcits primaris de rata), suggerint que les cèl·lules tumorals són 

s se si les a l’a u ula i  de dihid o e a ides de ade a lla ga, i du i  d’est s eti ula  i a tiva i  

d’autofàgia (Figura 55). Aquests resultats reforcen els obtinguts prèviament ue ost e  ue l’ABTL  

és selectiu per a les cèl·lules tumorals, i suggereixen que la inhibició de Des-  i a tiva i  d’est s eti ula  

podrien ser mecanismes subjacents a la citotoxicitat selectiva del compost. E  a uest se tit, l’estudi de 

l’a tivitat de Des-1 i  de l’esfi golipido a de l·lules no tumorals tractades amb ABTL0812 podria ajudar a 

dete i a  si el o post i duei  a vis dife e ts a l’esfi golipido a espe te de les l·lules tu o als. 

 

Si ergis e de l’estrès reti ular i la i hi i ió del o plex TORC  

Amb anterioritat, el nostre grup va descriure que l’ABTL  a tiva els e epto s PPAR/, que indueixen la 

sobreexpressió de la pseudoquinasa TRIB3. TRIB3 uneix i inhibeix Akt i, com a conseqüència, es produeix la 

i hi i i  del o ple  TORC  i l’a tiva i  d’autofàgia (Erazo et al., 2016). En aquest treball, es mostra que 

l’ABTL  ta  a tua i hi i t Des- , fet ue p ovo a l’a u ula i  de dihidroceramides de cadena llarga 

que induirien l’a tiva i  d’est s eti ula  i autofàgia.  

L’a tiva i  dels e eptors PPAR/ i la i du i  d’est s reticular redunden en la sobreexpressió de TRIB3, 

fet que situa a uesta pseudo ui asa o  a ode e t al de l’a i  a titu o al de l’ABTL . S’ha 

o te plat la possi ilitat ue la i du i  d’est s eti ula  fos o se ü ia de l’a tiva i  dels PPAR/ 

però experiments preliminars duts a terme al laboratori suggereixen que els agonistes específics dels 

PPAR/ o p o oue  l’apa i i  de a ado s asso iats a la esposta UPR resultats no mostrats). 

Els experiments realitzats en aquesta Tesi han demostrat que el tractament amb ABTL0812 resulta en la 

inducció gènica de TRIB3 i el subseqüent augment dels nivells del seu mRNA i de la proteïna (Figura 21). El 

sistema de transcripció i traducció de TRIB3 és ve sàtil, e  o di io s d’est s el·lula  el t a s it i la 

p oteï a de TRIB  pode  se  esta ilitzats i el seu te ps de vida s’i e e ta de fo a su sta ial Rzymski 

et al., 2008; Izrailit et al., 2017 . E  el futu  se à i te essa t dete i a  si l’i crement en els nivells de 

RNA i p oteï a de TRIB  i duït pe  l’ABTL  s degut e  pa t a u  augment del seu temps de vida mitjà, 

que podria explicar-se pe  l’a tiva i  d’est s eti ula . E  a uesta lí ia, te i t e  o pte ue TRIB  s 

degradada via ubiquitin-proteasoma (Örd and Örd, 2017  se à d’i te s estudia  si la o i a i  

d’ABTL  a  i hi ido s de p oteaso a esulta e  u a ajo  a u ula i  de TRIB  i e  la pote ia i  de 

l’a i  itot i a de l’ABTL  so e les l·lules tu o als. 

En aquest treball es mostra que la inhibició específica del complex mTORC1 i la i du i  d’est s eti ula  

via inactivació de Des-1 sinergitzen a induir autofàgia i citotoxicitat a les cèl·lules tumorals (Figures 56 i 57). 
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La inactivació de Des-  esulta e  l’a u ulació de dihidroceramides, fet que induiria estrès reticular. 

Co se üe t e t s’a tiva la esposta UPR unfolded protein response) que, o  s’ha e pli at a l’apa tat 

d’I t odu i , està coordinada per tres eixos de senyalització regulats per les proteïnes ATF6, IRE1 i PERK 

(Avril et al., 2017). Malgrat que la resposta UPR té una clara funció protectora, si l’est s eti ula  s i te s i 

pe siste t s’a tive  p og a es de o t el·lula  Gozuacik et al., 2008). Les cèl·lules tumorals són molt 

dependents de la modulació de la resposta UPR i de l’autofàgia pe  a te i  la seva elevada ràtio 

metabòlica, fet que ha portat diversos autors a proposar que la desregulació d’a d s p o essos pod ia 

ser una estratègia terapèutica eficient per al tractament del càncer (Schonthal, 2012; Yadav et al., 2014). El 

factor de transcripció CHOP egulado  de l’e p essi  de TRIB  és un dels principals efectors de la via pro-

mort de la resposta UPR. Les cèl·lules tumorals presenten alteracions que potencien la senyalització pro-

supervivència de la resposta UPR, entre les quals hi ha la sobreexpressió de la xaperona BiP. Un augment de 

la po la i  de BiP pe et ue ’hi hagi de dispo i le pe  i hi i  les p oteï es se so  ATF , IRE  i PERK, fet 

ue esulta, e t e d’alt es, e  la dis inució dels nivells de CHOP (Schonthal, 2012). En aquest sentit, la 

sobreexpressió de CHOP en mostres de tumors de pacients amb càncer de mama sotmeses a quimioteràpia 

correlaciona amb una major resposta al tractament i  un temps superior lliure de malaltia. Per contra, la 

sobreexpressió de BiP correlaciona amb els casos de resistència i recidiva (Zheng et al., 2014). 

La robusta sobreexpressió de TRIB  i duïda pe  l’ABTL  podria explicar la promoció de la vessant pro-

mort de la resposta UPR. En consonància amb aquesta hipòtesi, l’ABTL  i duei  u a o usta 

sobreexpressió del factor de transcripció CHOP (associat a vies pro-mort de la resposta UPR) superior a la 

visualitzada per la xaperona BiP (associada majoritàriament a mecanismes de resistència) (Schonthal, 2012; 

Zheng et al., 2014) (Figura 36). Aquest fet suggereix que l’est s eti ula  i duït s i te s i ue s’ha a tivat 

la via pro-mort de la resposta UPR. 

La p o o i  pe  pa t de l’ABTL  de les vies p o- o t de la esposta UPR s’e igei  o  una propietat 

olt elleva t a l’ho a d’estudia  possi les o i a io s del o post a  te àpies està da d. La esposta 

UPR als tumors constitueix un mecanisme de resistència important a les estratègies terapèutiques 

aplicades. El tractament combinat amb ABTL0812 podria resultar en la supressió de les vies pro-

supervivència de la resposta UPR i en la subseqüent sensibilització del tumor als fàrmacs. Aquesta 

estratègia ha sigut reportada per diversos autors que han testat en models cel·lulars i animals la 

co i a i  d’i du to s d’est s eti ula  o  la tapsiga gi a, tu i a i i a o i hi ido s p oteaso als, a  

el ui iote ap uti  isplatí o l’i hi ido  del e epto  EGFR e loti i , e t e d’alt es Schonthal, 2012; 

Johnson et al., 2015). 

Malgrat tot, la inhibi i  del o ple  TORC  pe  si sola o e pli a la o usta a tiva i  d’autofàgia i duïda 

pe  l’ABTL . Co  s’ha o e tat p via e t, la i hi i i  de TORC  pe  i hi ido s espe ífi s o s 
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suficient per induir autofàgia robusta en algunes línies cel·lulars, com les utilitzades en aquesta Tesi (Kim 

and Guan, 2015). Considerant tot això, les dihid o e a ides de ade a lla ga a u ulades, a s d’a tiva  

est s eti ula , pod ie  esta  i pli ades di e ta e t e  la p o o i  d’autofàgia. A uest fet afegi ia u  

facto  s de si gia a  la i hi i i  del o ple  TORC  i la i du i  d’est s eti ula .  

L’autofàgia s u a de les p i e es espostes iol gi ues ue va  se  assig ades a les dihid o e a ides, 

encara que els mecanismes moleculars que relacionen les dihid o e a ides i l’autofàgia o es o ei e  

(Siddique et al., 2015). Siddique i col·laboradors han reportat que la deleció de DES1 a cèl·lules MEF resulta 

e  l’alte a i  de la adena de transport electrònic i ho atribueixen a l’ha ilitat d’u  o dive sos 

dihid oesfi golípids d’i te edi  e  l’a tivitat de o po e ts de la ade a. Conseqüentment es produeix 

u a dis i u i  dels ivells d’ATP el·lula  i a tiva i  o usta d’autofàgia depe de t d’AMPK (Siddique et 

al., 2013). El tractament amb miriocina (inhibidor de SPT, primer enzim de la via de síntesi de novo de 

ceramides) eve tei  l’a u ula i  de dihid oesfi golípids i estau a els ivells d’ATP de les l·lules MEF 

deficients en DES1. D’i te s, la o usta autofàgia i duïda e  a uestes l·lules MEF DES  KO es produeix 

malgrat donar-se com a resposta cel·lular una forta sobrea tiva i  de l’eix Akt/mTORC1 (Siddique et al., 

2013). E  a uest t e all he  epo tat ue el t a ta e t a  ABTL  esulta e  l’a tiva i  de la ui asa 

AMPK a les cèl·lules tumorals (Figura 36), fet que podria estar relacionat a  l’alte a i  de la a a 

mitocondrial observada en resposta al tractament amb ABTL0812 (Figura 59). 

En el futur, serà interessant determinar si la combinació del derivat deuterat de dihidroceramida 

d2c8DhCer amb inhibidors específics de mTORC1 mostra efecte sinèrgic en activar autofàgia i induir 

citotoxicitat. Així mateix, serà rellevant estudia  si la i hi i i  de l’e zi  SPT amb miriocina, a més de 

revertir parcialment la citotoxicitat i duïda pe  l’ABTL  (Figura 71), ta  dis i uei  l’autofàgia 

induïda. 

 

Mort el·lular i duïda per l’ABTL 8  

L’estudi dels mecanismes moleculars que regeixen la mort cel·lular programada ha permès caracteritzar 

diversos programes de regulació codificats genèticament que pe ete  l’eli i a i  sele tiva de l·lules 

supèrflues,  lesionades i/o potencialment lesives (Galluzzi et al., 2017). La mort cel·lular es manifesta amb 

alteracions morfològiques macroscòpiques i aquestes han estat utilitzades històricament per establir 3 

formes diferents de mort cel·lular: (1) mort cel·lular de tipus I o apoptosi, caracteritzada per presentar 

condensació de la cromatina, contracció citoplasmàtica, fragmentació nuclear i blebbing de la membrana 

plasmàtica, i finalitza  amb la formació de petites vesícules aparentment intactes (cossos apoptòtics); (2) 

mort cel·lular de tipus II o autofàgia, caracteritzada per mostrar una vacuolització citoplasmàtica extensiva 

que culmina amb absorció fagocítica i la conseqüent degradació lisosomal; i (3) mort cel·lular de tipus III o 
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necrosi, que o p ese ta a a te ísti ues de les o ts de tipus I i II i fi alitza a  l’alli e a i  de det itus 

cel·lulars sense implicació fagocítica ni lisosomal (Galluzzi et al., 2017). 

La recerca duta a terme els últims anys ha permès la caracterització de noves vies de senyalització que 

regulen la mort cel·lular, cosa que ha permès una reclassificació més precisa de les modalitats de mort 

cel·lular programada en base a criteris genètics, bioquímics i funcionals, en lloc de considerar únicament les 

alteracions morfològiques (Figura 72). Aquestes modalitats de mort cel·lular programada són iniciades per 

mecanismes moleculars que e hi ei e  u  elevat g au d’interconnexió i que es poden manifestar amb un 

ampli espectre de característiques morfològiques (des de plenament necròtiques a plenament 

apoptòtiques) i amb un perfil anti-inflamatori i tolerogènic o bé pro-inflamatori i immunogènic (Galluzzi et 

al., 2017). 

 

 

 

Figura 72: Subtipus de mort cel·lular programada. 
Gràfic representatiu de les diferents modalitats de mort 

cel·lular programada. ACDC: autophagy-dependent cell 

death; ICD: immunogenic cell death; LDCD: lysosome-

dependent cell-death; MPT: mitochondrial permeability 

transition. Figura extreta de Galluzzi i col·laboradors. 

Molecular mechanisms of cell death: recommendations 

of the Nomenclature Committee on Cell Death 2018. Cell 

Death & Differentiation 2017. 

 

 

 

Les p i e es o se va io s ue e olzave  la hip tesi d’u  programa de mort cel·lular dependent 

d’autofàgia van ser obtingudes en cèl·lules MEF Bax-/- Bak-/-, incompetents per a l’apoptosi. A uestes 

cèl·lules MEF seguien morint al ser sotmeses a tractaments típicament inductors de mort per apoptosi com 

l’estau ospo i a o l’etop sida, i aquesta mort era dependent de les proteïnes egulado es de l’autofàgia 

Atg5 i Beclina 1. La deleció d’ATG  i BECN  conferia resistència a aquestes cèl·lules (Kroemer, 2009). En la 

atei a lí ia, s’ha des it ue el lo ueig fa a ol gi  de l’apoptosi en cèl·lules apoptosi-competents no 

revertia la mort cel·lular induïda per tractaments inductors de mort apoptòtica, indicant que una via 

alternativa en regulava la mort (Eberhart et al., 2014). 

L’ABTL  i duei  o t el·lula  se se apa i i  de fe otip apopt ti  a les lí ies tumorals testades 

(MiaPaca2 i A549), i compleix els criteris establerts que defineixen la mort cel·lular dependent d’autofàgia. 
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Pe  u  ostat l’ABTL  i duei  autofàgia di à i a a les l·lules tu o als, i pe  l’alt e, el lo ueig 

farmacològic (inhibidors de proteases lisosomals) i genètic (cèl·lules MEF ATG5-/-  de l’autofàgia eve tei e  

la itoto i itat i duïda pe  l’ABTL  Figura 18) (Erazo et al., 2016). 

Les cèl·lules tumorals tractades amb ABTL0812 moren de forma abrupta i en un marge de temps curt 

passen de mostrar un fenotip aparentment normal a presentar una morfologia molt deteriorada,  

observant-se un alt percentatge de cèl·lules mortes i una abundant presència de detritus cel·lulars. Aquest 

fet sugge ei  ue el t a ta e t a  l’ABTL  p o ou diversos esdeveniments cel·lulars que assoleixen 

un punt crític que resulta en la mort sobtada de la cèl·lula tumoral. Els resultats exposats mostren que les 

cèl·lules tumorals tractades amb ABTL0812 presenten disrupcions de la membrana plasmàtica, suggerint la 

seva mort per necrosi (Figura 65). 

E  a uest t e all s’ha contemplat la possibilitat ue l’ABTL  podria induir mort cel·lular a través de 

mitofàgia letal o permeabilització de la membrana lisosomal (LMP), dos processos que poden induir mort 

per necrosi i que s’ha  ela io at a  l’alte a i  d’esfi golípids, a tiva i  d’est s eti ula  i o t cel·lular 

depe de t d’autofàgia, esdeveniments propis del tractament amb ABTL0812 (Boya and Kroemer, 2008; 

Mizumura et al., 2014; Siddique et al., 2015). 

 

ABTL0812 i mitofàgia  

Els resultats presentats en aquest treball mostren de forma preliminar que el tractament amb ABTL0812 

esulta e  l’a tiva i  de la via a i a de itofàgia egulada pe  PINK  i pa ki a. La o-localització de 

marcadors mitocondrials amb autofagosomes i lisosomes, així com les evidències bioquímiques obtingudes, 

e olze  ue l’ABTL  i duei  el e luta e t de pa ki a a la f a i  ito o d ial de les l·lules 

tu o als, la u i uiti a i  de p oteï es ito o d ials i l’associació de LC3-II amb mitocondris (Figures 61 i 

62 . Ta atei , l’estudi del pool ito o d ial i di a ue l’ABTL  o el eduei  de fo a a e tuada tot 

i que sí ue alte a de fo a d a àti a els ivells d’ATP el·lula , ue dis i uei e  pe  sota del % 

respecte dels nivells basals (Figura 63 . A uests esultats sugge ei e  ue l’ABTL  i hi ei  la fu i  

mitocondrial. En aquest sentit serà interessant determinar si el tractament amb ABTL0812 indueix 

despolarització mitocondrial. 

La inhibició de Des-1 pe  pa t de l’ABTL  pod ia esta  ela io ada a  l’afe ta i  de la fu i  

ito o d ial. Co  s’ha o e tat a te io e t, dive ses esp ies d’esfi golípids pode  i te edi  e  

l’a tivitat de o po e ts de la ade a de t a spo t ele t i  ito o d ial Siddique et al., 2013). Tenint 

e  o pte ai , l’a u ula i  de dihid oesfi golípids deguda a la i hi i i  de Des-1 podria resultar en la 

i hi i i  de la sí tesi d’ATP. Co se üe t e t s’a tiva ia la ui asa AMPK, la fosfo ila i  de la ual 
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augmenta en resposta al tractament amb ABTL0812 (a les 6 hores, temps de tractament en el que Des-1 

està inhibida i en què s’ha visualitzat l’a tiva i  de la via PINK /pa ki a de itofàgia  Figura 36).  

Se telle i ol·la o ado s ha  des it ue l’a u ula i  de e a ides de 18 carbonis a la membrana 

mitocondrial indueix mitofàgia per interacció de la ceramida amb LC3-II (Sentelle et al., 2012). Els autors 

reporten que la lipidació de la proteïna LC3 és essencial per permetre la interacció amb la ceramida i que la 

mitofàgia promoguda indueix mort en cèl·lules tumorals i inhibeix el creixement tumoral de tumors 

xenograft en models murins (Sentelle et al., 2012 . L’ABTL  i duei  u  i e e t o ust de la ràtio 

dihidroceramides:ceramides, fet ue pod ia esulta  e  l’a u ula i  de dihidroceramides a la membrana 

ito o d ial. Pe  o o o a  a uesta hip tesi s’hau à d’a alitza  la o posi i  de e a a de la f a i  

ito o d ial de l·lules tu o als t a tades a  ABTL . Ai í atei , s’hau à d’estudia  si les 

dihidroceramides també poden interaccionar amb la forma lipidada de LC3 i actuar com a receptor per 

p o ou e la i te a i  dels ito o d is a  autofagoso es i i dui  itofàgia, tal o  s’ha des it pe  a la 

ceramida. 

E  tot as, la itofàgia s u  su tipus d’autofàgia sele tiva i podria co-e isti  a  d’alt es tipus d’autofàgia 

selectiva o no-selectiva ue s’i duei e  o  a esultat del t a ta e t a  ABTL . E  a uesta lí ia, la 

itofàgia ep ese ta ia u  dels e a is es ue edie  e  la o t i duïda pe  l’ABTL  pe  o 

l’esdeve i e t e e uto  de la o t el·lula . Pe  dete i a  la ellevà ia de l’alteració de la funció 

mitocondrial e  la edia i  de la itoto i itat i duïda pe  l’ABTL  serà d’ajuda realitzar experiments 

d’addi i  d’ATP i avaluar si la recuperació dels seus nivells cel·lulars resulta en la reversió de la citotoxicitat. 

Així mateix, aquests experiments permetrien aproximar en quin percentatge contribueix la mitofàgia en 

l’autofàgia total i duïda pe  l’ABTL . 

 

ABTL0812 i permeabilització de membrana lisosomal (LMP) 

Els lisosomes són el principal orgànul de degradació de la cèl·lula i desenvolupen una funció catabòlica 

essencial per al a te i e t de l’ho e stasi el·lula . La deg ada i  als lisoso es està di igida pe  les 

aproximadament 60 hidrolases (proteases, peptidases, fosfatases, nucleases, glicosidases, sulfatases, i 

lipases) que contenen, i que actuen de forma col·lectiva per degradar qualsevol tipus de macromolècula. 

Les hidrolases lisosomals més ben caracteritzades s  les atepsi es, p oteases ue s’o ga itze  e  t es 

g ups e  fu i  de l’a i oà id ue hi ha al e t e a tiu: se i a-catepsines (A i G), cisteïna-catepsines (B, C, 

F, H, K, L, O, S, V, W, i X) i aspàrtic-catepsines (D i E). Les catepsines més abundants a la cèl·lula són la D, B, 

L, C, i H (Boya and Kroemer, 2008).  

L’alt o ti gut d’e zi s hid olíti s als lisoso es els fa pote ial e t lesius pe  a la cèl·lula.  Per assegurar 

el confinament de les hidrolases als lisosomes, la cara luminal de la membrana lisosomal presenta alts 
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nivells de glicosilació de proteïnes de membrana (essencialment Lamp-1 i Lamp-2) que conformen una 

a a de ade es de a ohid ats p ote to a e ve s l’a i  de les hid olases. L’esta ilitat i i teg itat de la 

membrana del lisosoma és essencial per garantir que totes les hidrolases hi romanen confinades, ja que el 

seu alliberament seria fatal per a la cèl·lula (Boya and Kroemer, 2008). Alteracions a la membrana lisosomal 

poden possibilitar la sortida del seu contingut al citosol, on les catepsines són mediadores de mort cel·lular. 

El p o s d’alli e a e t de atepsi es lisoso als al itosol s o egut a  el o  de pe ea ilitza i  de 

la membrana lisosomal (LMP, lysosomal membrane permeabilization). Com s’ha comentat amb anterioritat, 

un i po ta t e a is e egulado  de l’a tivitat de les atepsi es s el pH a ie tal. Les atepsi es s  

olt a tives a pH à id pe  s’i a tive  a pH eut e degut a des atu alitza i  i eve si le isteï a-

catepsines) o desprotonació reversible dels residus aspàrtic del centre actiu (catepsina D), de manera que 

tot i sortir dels lisosomes la seva activitat hauria de ser residual al pH neutre del citosol (Turk et al., 1995; 

Lee et al., 1998). Tanmateix, les catepsines poden ser estabilitzades per la unió a substrats i algu es d’elles 

mantenen la seva activitat proteolítica a pH neutre, permetent la seva acció al citosol durant algunes hores. 

U a alt a alte ativa ue e pli a ia el a te i e t de l’a tivitat de les atepsines un cop fora del lisosoma 

s l’a idifi a i  del itosol, ue s’ha des it e  dive sos odels e pe i e tals Matsuyama et al., 2000; 

Nilsson et al., 2006). Les cisteïna- atepsi es B i L, i l’aspà ti - atepsi a D, s  les ue s’ha  i pli at e  la 

promoció de mort cel·lular, ja que són les que romanen més actives a pH neutre. 

Els mecanismes subjacents a la LMP apunten a un alliberament inespecífic del contingut lisosomal a través 

de la formació selectiva de porus o per la generació aleatòria de forats a la membrana com a conseqüència 

d’ag essio s e te es. E  fu i  de si l’alte a i  de la e a a lisoso al s lleu, o  si la seva uptu a s 

assiva, s’i duei  o t pe  apoptosi o e osi, espe tiva e t Boya and Kroemer, 2008; Turk and Turk, 

2009). 

En aquesta Tesi s’ha  o ti gut evid ies que l’ABTL  i duei  l’a u ula i  i/o a idifi a i  lisoso al 

dependent de bombes de protons ATPases de tipus V (Figura 66). Així mateix, mitjançant assajos de 

fraccionament subcel·lular, s’ha observat de fo a p eli i a  ue l’ABTL  i duei  alli e a i  de 

catepsina B al citosol, fet que suggereix la inducció de LMP (Figura 68). La LMP podria ser conseqüència 

d’u  e s d’a idifi a i  lisoso al o de canvis en la composició de membrana dels autolisosomes derivats 

de l’aug e t de la ràtio dihidroceramides:ceramides, de forma anàloga al descrit per al compost 

antitumoral THC (Hernández-Tiedra et al., 2016). El THC interacciona amb els receptors de membrana 

plas àti a CB  i CB , fet ue esulta e  l’esti ula i  de la sí tesi de novo de ceramida i en la inhibició del 

transport de ceramides del RE al complex de Golgi, induint un canvi de composició de la membrana del RE. 

Pe  u  ostat, a uest esdeve i e t esulta e  la i du i  d’est s eti ula  ue o po ta la i hi i i  

TRIB3-depe de t de l’ei  Akt-mTORC1 i la subseqüe t i du i  d’autofàgia (Salazar et al., 2013). Pe  l’alt e 

costat, es produeix un augment de la ràtio dihidroceramides:ceramides al RE que es transmet a les 
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membranes dels autofagosomes i autolisosomes, incrementant-ne la rigidesa i augmentant-ne la 

permeabilitat, fet ue fa ilita la LMP, l’alli e a i  de atepsi es al itosol i la su se üe t a tiva i  de o t 

cel·lular per apoptosi (Hernández-Tiedra et al., 2016). L’o te i  de preparacions enriquides en lisosomes i 

autolisosomes de cèl·lules tumorals tractades amb ABTL0812 permetria l’estudi de la seva i teg itat i la 

composició de la seva membrana. E  a uest se tit, se à d’i te s dete i a  si l’ABTL  i duei  

l’apa i i  de su do i is de e a a i esta les a  alta p es ia de dihid o e a ides. 

E  o pa a i  a  el THC, l’ABTL  o pa tei  la i du i  d’est s eti ula , l’i e e t de la ràtio 

dihid o e a ides: e a ides, la i hi i i  de l’ei  Akt-mTORC1 mediada per TRIB3, la inducció de LMP i la 

o t el·lula  depe de t d’autofàgia. En canvi, l’ABTL  o i duei  fe otip apopt ti , com a mínim a les 

cèl·lules utilitzades en aquest treball (MiaPaca2 i A549). Aquesta diferència podria ser deguda a que la LMP 

i duïda pe  l’ABTL  sigui més i te sa i p o ogui l’a idifi a i  del itosol i l’alliberament massiu de 

catepsines lisosomals al citosol, fet que explicaria la necrosi observada. L’alte a i  de la fu i  ito o d ial 

que resulta del tractament amb ABTL0812 podria estar implicada en la inducció de LMP via generació 

d’esp ies ea tives d’o igen (ROS) (Terman et al., 2006). L’alte a i  de les p opietats físi o-químiques de la 

membrana dels autolisosomes i la producció de ROS col·laborarien a induir una LMP massiva que explicaria 

la mort cel·lular per necrosi. L’a idifi a i  del itosol derivada d’u a LMP i te sa ta  es podria avaluar 

en cèl·lules tractades amb ABTL0812. 

 

Els esultats o ti guts e  a uesta Tesi Do to al ha  pe s a a te itza  pa t del e a is e d’a i  

a titu o al de l’ABTL , o post ue e  l’a tualitat es t o a e  desenvolupament clínic. La recerca duta 

a terme recolza el pote ial de la a ipula i  de l’est s eti ula  i l’autofàgia (dos processos dels quals 

són altament dependents les cèl·lules tumorals) per al tractament del càncer. Així mateix, el treball realitzat 

contribueix a destacar el caràcter bioactiu dels esfingolípids i el potencial que té la modificació del seu 

metabolisme com a estratègia terapèutica per al càncer. Malgrat que encara són moltes les incògnites que 

cal resoldre per comprendre plenament el mecanisme d’a i  de l’ABTL , tota la informació obtinguda 

serà de gran rellevància per a la identificació de noves dianes i per al disse  d’est at gies efe tives pe  

induir la mort de la cèl·lula tumoral, sobretot si l’ABTL  demostra eficàcia en pacients oncològics. 
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1. L’ABTL 8 , actuant com a agonista dels receptors PPAR/, indueix l’a tiva i  t a s ip io al de la 

pseudoquinasa TRIB3. Una vegada sobreexpressada, TRIB3 uneix Akt i impedeix la seva activació per part 

de les quinases activadores PDK1 i mTORC2, cosa que resulta en la inhibició final del complex mTORC1. 

2. A les cèl·lules tumorals humanes utilitzades, MiaPaca2 i A549, la inhibició de la via PI3K-Akt-mTORC1 no 

indueix autofàgia robusta, com sí que fa l’ABTL 8 .  

3. L’ABTL 8  i dueix est ès de reticle endoplasmàtic, tant en línies cel·lulars tumorals com en tumors 

xenografts de ratolins tractats. Mitja ça t ei es fa a ol gi ues i hi ido s  s’ha validat ue l’est ès 

eti ula  edia e  la itotoxi itat i duïda pe  l’ABTL 8 . E  u  futu  es valida à ge èti ament (siRNAs) 

la ellevà ia de l’est ès eti ula  e  a uesta itotoxi itat. 

4. El tractament amb ABTL0812 resulta en la inhibició de la desaturasa-1 (Des-1), enzim que catalitza el pas 

de les dihidroceramides a ceramides. La inhibició de Des-  pe  l’ABTL 8  esulta e  l’a u ula i  de 
dihidroceramides de cade a lla ga, de a e a a àloga a l’o se vat pe  l’inhibidor específic de Des-1 

GT11. Aquest augment e  el ivells el·lula s de dihid o e a ides esulta e  i du i  d’est ès eti ula , 
autofàgia i mort cel·lular. 

5. Les cèl·lules tumorals són més sensibles a la inhibició de Des-1 que les cèl·lules no tumorals, fet que podria 

expli a  l’a i  sele tiva de l’ABTL 8  e ve s les èl·lules tu o als i l’es assa toxi itat ost ada pe  
l’ABTL 8  als assajos lí i s en humans.  

6. La inhibició de Des-1 (GT11) i del complex mTORC1 (Everolimus) si e gitze  e  la i du i  d’autofàgia i  
citotoxicitat a les cèl·lules tumorals. Aquest resultat presenta una nova estratègia terapèutica per 

aug e ta  l’eficàcia antitumoral dels inhibidors de mTORC1 que es troben actualment en la clínica. 

7. S’ha posat a pu t la ua tifi a i  dels ivells de RNA plas àti s del a ado  d’est ès eti ula  CHOP i 
de TRIB3, tant en mostres de sang total com en PBMCs purificades. Això ha permès establir per primera 

vegada que TRIB3 i CHOP són bons biomarcadors farmacodinàmics i, e  l’a tualitat, s’esta  utilitza t a la 
Fase Clínica 2 en pacients amb càncer de pul  es a s tipus NSCLC i d’endometri avançat. 

8. L’ABTL 8  alte a la fu i  ito o d ial (depleci  del ivells d’ATP el·lula  de les cèl·lules tumorals. 

Mitja ça t assajos d’immunofluorescència, fraccionament subcel·lular i io uí i s, s’ha de ost at ue 
l’ABTL 8  a tiva itofàgia pe  la via canònica de PINK1/parkina/ubiquiti a. La o t i u i  d’aquesta 

itofàgia a la o t i duïda pe  L’ABTL 812 i la seva relació amb l’aug e t de les dihidroceramides seran 

analitzades en un futur proper. 

9. S’ha ost at p eli i a e t que el tractament amb ABTL0812 resulta en l’alli e a i  citosòlica de la 

proteasa lisosomal catepsina B. A uest fet sugge eix ue l’ABTL 8  i dueix permeabilització de 

membrana lisosomal (LMP), que explicaria la mort per necrosi observada.  
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1- Cultius cel·lulars 

Les línies el·lula s utilitzades s’o ti gue e  de l’ATCC American Type Culture Collection), ECACC (European 

Collection of Authenticated Cell Cultures) i col·laboradors. Per assegurar la disponibilitat de les diferents 

línies cel·lulars durant tot el projecte es generaren alíquotes a partir del vial inicial, que es conservaren en 

tancs amb nitrogen líquid (-180°C). Per realitzar el procés de congelació les cèl·lules es tripsinitzaren (Gibco; 

0,05% tripsina/0,53 mM EDTA), es resuspengueren en medi de congelació consistent en sèrum fetal boví 

(FBS; Gibco) amb 10% de DMSO (Sigma-Aldrich) i es transferiren a criotubs que s’inclogueren a un 

contenidor Cryo Freezing (Nalgene) ple de 2-propanol (Scharlau). El contenidor amb els vials submergits en 

2-propanol es conservà 48h a -80°C. Aquest sistema permet congelar les cèl·lules amb un descens de 

temperatura co sta t d’e t e -3 °C/min. Passades 48h, els criotubs foren transferits al tanc de nitrogen 

líquid. Per a la descongelació de les cèl·lules, el volum inclòs en un vial es diluí en 4 ml de medi de cultiu 

10% FBS temperat a 37°C i es centrifugà 5 minuts a 200 g. El pellet es resuspengué en 5 ml de medi de 

cultiu 10% FBS fresc i s’addi io a e  a un flask de 25 cm2. Quan les cèl·lules assoliren un 80% de 

confluència, es desadheriren per tripsinització i es passaren a un nou flask de 75 cm2 dissoltes en 10 ml de 

medi de cultiu 10% FBS. Totes les línies cel·lulars foren mantingudes  en flasks de 75 cm2 a una confluència 

màxima del 80% en incubadors a 37°C 5% CO2.  

1.1- Línies cel·lulars utilitzades 

A  l’o je tiu de testa  l’ABTL  e  u  a pli espe t e de odels tu o als, les línies cel·lulars 

seleccionades cobreixen un ampli ventall de carcinomes de diferents orígens i amb un perfil de mutacions 

divers.  

Cèl·lules MiaPaca2: p o ede ts d’ade ocarcinoma ductal pancreàtic humà. Presenten mutacions en KRAS i 

TP53, e t e d’alt es. Medi de cultiu: DMEM (Gibco), 10% sèrum fetal boví (Gibco), 1% 

penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). 

Cèl·lules A549: p o ede ts d’ade o a i o a pulmonar humà de tipus NSCLC (Non-Small Cell Lung 

Cancer). Presenta mutacions en KRAS, e t e d’alt es. Medi de cultiu: DMEM (Gibco), 10% sèrum fetal boví 

(Gibco), 1% penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). 

Cèl·lules Ishikawa: p o ede ts d’ade o a i o a e do et ial hu à.  Línia cel·lular PTEN null que presenta 

mutacions a p53, e t e d’alt es. Medi de cultiu: EMEM (Sigma-Aldrich), 5% sèrum fetal boví (Gibco), 2 mM 

L-glutamina (Gibco), 1% penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). 

Cèl·lules HEC-1-A: p o ede ts d’ade o a i o a e do et ial hu à. P ese ten mutacions a PI3KCA, KRAS i 

TP53, e t e d’alt es. Medi de cultiu: McCoy 5A (Sigma-Aldrich), 10% sèrum fetal boví (Gibco), 1% 

penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). 
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Cèl·lules LNCaP: p o ede ts de l·lules etastàti ues de ga glis li fàti s d’u  arcinoma de pròstata 

androgen-dependent. Presenten mutacions en PTEN i TP53, e t e d’alt es. Medi de cultiu: RPMI (Gibco), 

10% sèrum fetal boví (Gibco), 2 mM L-glutamina (Gibco), 10 mM Hepes (Gibco), 1 mM piruvat sòdic (Gibco), 

1% penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). 

Cèl·lules C4-2: línia cel·lular derivada de les cèl·lules LnCaP que han estat cultivades en absència 

d’a drògens i han esdevingut hormona-independents. Presenten mutacions a PTEN, e t e d’alt es. Medi de 

cultiu: RPMI (Gibco), 10% sèrum fetal boví (Gibco), 2 mM L-glutamina (Gibco), 10 mM Hepes (Gibco), 1 mM 

piruvat sòdic (Gibco), 1% penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). 

Cèl·lules PC-3: línia derivada de cèl·lules metastàti ues lu a s p o ede ts d’u  adenocarcinoma de 

pròstata androgen-independent. Presenten mutacions en PTEN i TP53, e t e d’alt es. Medi de cultiu: 

DMEM-F12 (Gibco), 10% sèrum fetal boví (Gibco), 2 mM L-glutamina (Gibco), 1% penicilina/estreptomicina 

(Sigma-Aldrich). 

Cèl·lules SK-BR-3: lí ia de i ada de l·lules etastàti ues pleu als d’u  ade o a i o a de a a hu à. 

Sobre-e p esse  el e epto  d’estrògens HER2 i expressen el receptor de progesterona. Presenten 

mutacions en TP53, e t e d’alt es. Medi de cultiu: McCoy 5A (Sigma-Aldrich), 10% sèrum fetal boví (Gibco), 

2 mM L-glutamina (Gibco), 1% penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). 

Cèl·lules MDA-MB-231: lí ia de i ada de l·lules etastàti ues pleu als d’u  ade o a i o a de a a 

humà. No expresse  e epto  d’est ge s, i p ogeste o a, i HER2 (TNBC, Triple-Negative Breast Cancer). 

Presenten mutacions en KRAS, BRAF i TP53, e t e d’alt es. Medi de cultiu: DMEM (Gibco), 10% sèrum fetal 

boví (Gibco), 2 mM L-glutamina (Gibco), 1% penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). 

Cèl·lules MDA-MB-468: lí ia de i ada de l·lules etastàti ues pleu als d’u  ade o a i o a de a a 

hu à. No e p esse  e epto  d’est ge s, i p ogeste o a, i HER  TNBC, Triple-Negative Breast Cancer). 

Presenten mutacions en PTEN i TP53, e t e d’alt es. Medi de cultiu: DMEM (Gibco), 10% sèrum fetal boví 

(Gibco), 2 mM L-glutamina (Gibco), 1% penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). 

Cèl·lules LN-18: l·lules p o ede ts d’u  glio a de g au IV hu à. Presenten mutacions en TP53, entre 

d’alt es. Medi de cultiu: DMEM (Gibco), 10% sèrum fetal boví (Gibco), 1% penicilina/ estreptomicina 

(Sigma-Aldrich). 

Cèl·lules MEF: fi o lasts e io a is de atolí i o talitzats. E  a uest p oje te s’e p a e  lí ies de 

cèl·lules MEF immortalitzades amb T-SV40 procedents de ratolins transgènics salvatges i de ratolins 

deficients en ATG5 (ATG5 -/-). Les línies cel·lulars foren cedides pel Dr. Guillermo Velasco (Universitat 

Complutense, Madrid, Espanya) (Salazar et al., 2009b). Medi de cultiu: DMEM (Gibco), 10% sèrum fetal boví 

(Gibco), 1% penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). 
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Cèl·lules HEK-293T: procedents de cèl·lules de ronyó embrionari humà. Deriven de les cèl·lules HEK-293 i en 

dife ei e  pel fet d’e p essa  l’a tige  T-SV40 que afavoreix la ràpida replicació episomal de plàsmids que 

o te e  l’o ige  de epli a i  SV . Medi de ultiu: DMEM Gi o , % s u  fetal o í Gi o , % 

penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). 

1.2- Cultiu d’astr cits pri aris de rata 

Els cultius es prepararen a partir de rates SD d’u  dia de ida. Les ates fo e  de apitades i els te  

e t ets i ediata e t. A o ti ua i  s’e t aie e  les e i ges i els asos, el tei it s’es o i à i fou i u at 

10 min a 37°C en Buffer Krebs-Ringer sense Ca2+ amb 0,0025% de tripsina. Tot seguit, el teixit es triturà 

e à i a e t fe t passa  la suspe si  a t a s d’u a pipeta de id e. Es a e  addi io ar inhibidor de 

tripsina (SBTI, 0,52 mg/ml) i DNasa (170 IU/ml), i es va filtrar la mescla a t a s d’u a alla de il  de  

m. Les cèl·lules foren pelletejades per centrifugació, comptades en cambra de Neubauer emprant blau de 

tripà i sembrades a una concentració de 150.000 cèl·lules per pou en placa de 24 pous. Les cèl·lules restants 

foren sembrades en flasks T-150. Medi de cutliu: DMEM (Gibco), 10% sèrum fetal boví (Gibco), 1% 

penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich). Mantingudes a 37°C, 5% CO2. El medi de cultiu fou renovat cada 

3-4 dies. El ultiu d’ast its p i a is de ata fou ealitzat pel Se ei de Cultius de l’I stitut de Neurociències 

de la UAB. 

1.3- Generació de línia estable MiaPaca2 mKeima-Red 

A  l’o je tiu d’estudia  el p o s de itofàgia in vivo es va adquirir el plasmidi mKeima-Red-Mito-7 

(Addgene). Aquest plasmidi expressa la proteïna Keima amb una seqüència de localització mitocondrial 

situada a l’e t e  N-terminal. La p oteï a Kei a p ese ta u  espe t e d’e ita i  depe e t del pH, de 

a e a ue e  a ie ts eut es p edo i a u a lo gitud d’o a d’e ita i  de  , e t e ue e  

ambients acídics predomina u a lo gitud d’o a d’e ita i  de   e issi  a   en ambdós casos). 

D’a uesta a e a, es poden monitoritzar processos de mitofàgia in vivo. En condicions on es produeixi una 

inducció de la mitofàgia, hi haurà un increment en la proporció de proteïna Keima que es troba en 

ambients acídics degut a la inclusió de mitocondris en compartiments àcids per ser degradats. Aquest fet es 

tradueix en un increment del senyal de fluorescència detectat quan excitem a 586 nm. 

Per generar línies cel·lulars que expressen de forma estable la proteïna mKeima es sembraren cèl·lules 

MiaPaca2 a una confluència del 40% en placa de 6 pous. Passades 24 hores es transfectaren amb el vector 

mKeima-Red-Mito-7 emprant el mètode amb lipofectamina (apartat 7.2 de Material i Mètodes). 24 hores 

després s’i i ià el p o s de sele i  de les l·lules t a sfe tades addi io a t al edi de ultiu l’antibiòtic 

G418 (Geneticina, Sigma-Aldrich) a una concentració final de 750 g/ml. El medi amb antibiòtic es renovà 

cada 24 hores durant 10 dies. En aquells pous on sobrevisqueren cèl·lules es procedí a canviar el 
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tractament  a 100 g/ml de G418 per afavorir la formació de colònies. El medi amb antibiòtic fou renovat 

cada 3-4 dies. Passats 15 dies es seleccionaren colònies individuals, s’e pa diren i s’analitzaren per 

microscòpia confocal (Leica TCS SP5, Leica Microsystems) per avaluar la detecció de fluorescència. Els tres 

clons que presentaren una major intensitat de fluorescència foren congelats i guardats en nitrogen líquid. 

1.4- Tractament de les cèl·lules 

ABTL0812: fo a s di a de l’a id -hidroxilinoleic; sintetitzat per Medalchemy. L’sto k de t e all 

d’ABTL  es preparà cada setmana per assegurar unes condicions òptimes de tractament que fossin 

a ti gudes e  tota l’e pe i e tal. El fàrmac fou dissolt en etanol absolut (Scharlab) amb un agitador 

temperat a 35°C. U  op dissolt, l’ABTL  es filtrà a t a s d’u  filt e de ,  m en cabina de seguretat 

biològica. Els tractaments van ser aplicats normalment en medi de cultiu 0,5% FBS. Degut a la naturalesa 

lipídi a de l’ABTL , el compost és segrestat per les proteïnes del sèrum. La reducció en el percentatge 

de sèrum permet treballar amb concentracions més baixes de tractament. E  e pe i e ts d’a alua i  

d’a ti itat ito o d ial i d’a ti itat lisoso al, els t a ta e ts s’aplicaren en medi de cultiu 5% FBS, donat 

que la deprivació afecta de forma accentuada ambdues funcions cel·lulars. 

 

Generalment, el tractament es va aplicar  ho es desp s d’ha e  sembrat les l·lules. E  l’estudi de 

l’est s eti ula  i dete i a i  d’esfi golípids esfingolipidoma), es va sotmetre les cèl·lules a un període 

d’adapta i  a les o di io s de t a ta ent, tot canviant el medi complet a medi 0,5% FBS durant 16 h; això 

minimitza fo ts e te es d’est s i permet avaluar únicament els efectes derivats del tractament amb 

ABTL0812. 

 

AZD2014: Sigma-Aldrich. Compost dissolt en DMSO. Inhibidor competitiu de mTOR. 

 

AZD5363: Sigma-Aldrich. Compost dissolt en DMSO. Inhibidor quinasa pan-Akt. 

 

Bafilomicina A1: Sigma-Aldrich. Compost dissolt en etanol absolut.  Antibiòtic produït pel bacteri 

Streptomyces griseus. És un inhibidor altament específic de les bombes de protons vacuolars (V-ATPases).  

 

Brefeldina A: Sigma-Aldrich. Compost dissolt en etanol absolut. Compost antiviral produït pel bacteri 

Eupenicillium brefeldianum. La Brefeldina A inhibeix el transport proteic del reticle endoplasmàtic (RE)  a 

l’apa ell de Golgi. El t a ta e t i hi ei  de fo a e e si le la p oteï a GBF  p oteï a de tipus GEF 

reclutada a la me a a del Golgi  ue s l’e a egada de egula  l’a ti a i  de la p oteï a GTPasa A f p, 

essencial per a la iniciació de la formació de vesícules de transport entre el RE i el Golgi. La manca 

d’a ti a i  de la p oteï a A f p comporta el col·lapse del Golgi i RE, fet ue i duei  l’a ti a i  d’est s 

reticular.  
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Carbonil cianida m-clorofenilhidrazona (CCCP): Sigma-Aldrich. Tractament dissolt en etanol absolut. El 

CCCP és un compost químic que actua essencialment com a ionòfor, desacoblant el gradient de protons 

necessari per al bon funcionament de la cadena de transport electrònic mitocondrial. És un inductor de 

mitofàgia.  

 

Everolimus: també anomenat RAD001; Sigma-Aldrich. Compost dissolt en DMSO. Inhibidor específic del 

complex mTORC1.  

 

E64d i Pepstatina-A: Sigma-Aldrich. Composts dissolts en etanol absolut. L’E d s u  i hi ido  de les 

cisteïna-catepsines (catepsines B, C, H, K, L). La Pepstatina-A és un inhibidor de les aspartil-catepsines 

(catepsines D i E). 

 

GW6471 i GW9662: Sigma-Aldrich. Composts dissolts en DMSO. Són antagonistes dels receptors PPAR 

(GW6471) i PPAR (GW9662). 

 

N-[(1R,2S)-2-hidroxi-1-hidroximetil-2-(2-tridecil-1-ciclopropenil)etil]octanamida (GT11): Avanti Polar 

Lipids. Compost dissolt en etanol absolut. El GT11 és un anàleg de la ceramida que conté un ciclopropè en 

l’est u tu a. És u  i hi ido  espe ífi  de l’e zi  desaturasa-1.  

 

N-octanoïl-D-eritro-[4,4-2H2]esfinganina (D2c8dhCer): sintetitzada al CSiC. Compost dissolt en etanol 

absolut. És un anàleg dideuterat de la dihidroceramida. Aquesta molècula és N-transacilada i desaturada un 

cop ha entrat a dins de les cèl·lules. Tanmateix, la desaturació es du a terme a un ritme més baix que en el 

as de la dihid o e a ida atu al, degut a la p es ia d’u  is top p i a i, fet ue p o ou l’a u ula i  de 

dihidroceramides dideuterades a la cèl·lula que presenten diferent longitud de cadena degut als processos 

de transacilació. En tractaments de llarga durada cal renovar la dosi cada 12 h. 

 

BKM120: Sigma-Aldrich. Compost dissolt en DMSO. Inhibidor pan-PI3K de Classe I. 

 

PQR309: Sigma-Aldrich. Compost dissolt en DMSO. Inhibidor pan-PI3K de Classe I. 

 

WY14643 i rosiglitazona: Sigma-Aldrich. Composts dissolts en DMSO. Són agonistes del receptors PPAR 

(WY14643) i PPAR (rosiglitazona). 

 

Tauroursodeoxicolat sòdic (TUDC): Sigma-Aldrich. Compost dissolt en H2O. És un àcid biliar secundari 

o siste t e  la o juga i  de la tau i a a  l’à id u sodeo i li . Actua atenuant la resposta UPR 

(Unfolded Protein Response). 

Tots els tractaments foren aplicats en medi de cultiu 0,5% FBS per mantenir les mateixes condicions de 

t a ta e t  e p ades pe  l’ABTL .   
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1.5- Assaig de viabilitat cel·lular (MTT) 

La viabilitat cel·lular fou mesurada per assaig colorimètric utilitzant el reactiu MTT (bromur de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazoli, Sigma-Aldrich). L’MTT travessa la membrana plasmàtica i és reduït per 

les cèl·lules metabòlicament actives a cristalls de formazan violetes, havent-hi una proporcionalitat directa 

entre el grau de reducció de l’MTT i el nombre de cèl·lules vives. Un cop aplicat el tractament corresponent, 

el edi de ultiu fou aspi at i s’addi io à el ea tiu MTT dissolt e  edi de ultiu o ple t a u a 

concentració de 0,5 mg/ml (stock a 3.5 mg/ml). Les l·lules s’i u a e  e t e -50 minuts a 37°C. 

Poste io e t s’aspi à la solu i  de MTT i s’afegí DMSO pe  t e a  les e a es el·lula s i alli e a  els 

cristalls de formazan violetes, quedant dissolts en el mateix DMSO. Finalment es dete i à l’a so à ia 

utilitza t el le to  de i opla ues S e g  HT Bio Tek la o ato ies, I . , fi a t u a lo gitud d’o a de 

mesura de 560 nm i una de referència de 620 nm. 

1.6- Tinció amb LisoTracker  

El lisotracker (Lysotracker Red DND-99, Invitrogen) és un fluoròfor associat a una base dèbil que només és 

parcialment protonat a pH neutre. Un cop difon passivament a l’interior de la cèl·lula, el LisoTracker tendeix 

a acumular-se a orgànuls acídics de forma selectiva degut que en ambient àcid és protonat i queda retingut. 

D’a uesta a e a pode  estudia  in vivo la p es ia d’o gà uls a ídi s. Un cop aplicat el tractament 

corresponent, s’i u a e  les l·lules amb LisoTracker 50 nM dissolt en medi de cultiu complet durant 40 

minuts a 37°C. Seguidament s’apli à u  e tat a  PBS, s’addicionà medi complet fresc, es visualitzaren al 

microscopi de fluo es ia i poste io e t  s’a alitza e  pe  ito et ia de flu  (consulteu l’apa tat .  del 

Material i Mètodes). 

 

2- Extracció i Anàlisi de proteïna 

2.1- Lisi cel·lular i quantificació de proteïna 

Un cop aplicats els tractaments oportuns, els cultius cel·lulars es rentaren dues vegades amb PBS i 

s’addi io à ta p  de lisi RIPA fred (25 mM Tris-HCl pH 7.9, 150 mM NaCl, 1 mM EGTA, 5 mM pirofosfat 

sòdic, 0.5% (p/v) àcid desoxicòlic, 0.1% (p/v) SDS, 1% (p/v) NP-40). A pa ti  d’a uest o e t es t e allà 

sobre gel per a mantenir una temperatura baixa (4°C) i evitar la degradació proteica. Les cèl·lules 

s’a a a e  de desadhe i  a  l’ajuda d’u  scrapper i els lisats obtinguts es sonicaren (3 rondes de 10 

segons) i centrifugaren a 12,000 g durant 12 minuts a 4°C. El sobrenedant obtingut es separà i conservà a    

-20°C. Per dete i a  la o e t a i  p otei a dels lisats s’e p à el tode de B adfo d, fe t se i  el 

colorant Comassie Blue (Pierce, ThermoFisher Scientific) i BSA com a estàndard, i realitzant la lectura de 

l’a so à ia a l’espe t ofot et e LAN OPTICS  a u a lo gitud d’o a de 595 nm.  
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2.2- Extracció proteica de teixit 

Els tumors xenografts extrets dels ratolins van ser pesats, es va addicionar tampó RIPA a una relació 1:10 

(pes:RIPA; g:ml) i es deixà incubar en gel durant 10 minuts. Seguidament les mostres es van homogeneïtzar 

e à i a e t a  l’ajuda d’u  Pestle elèctric (Sigma). És important eliminar els grumolls en la mesura que 

sigui possible. La suspensió resultant fou inclosa en gel i sonicada (cicles de 15 segons per evitar 

l’es alfa e t e essiu de la ost a). Es realitzaren els cicles de sonicació necessaris per obtenir un lisat el 

més transparent possible. Tot seguit els lisats foren sotmesos a dues rondes de centrifugació a 15,000 g 12 

minuts a 4°C. D’a uesta a e a el detritus cel·lular i tissular és pelletejat i eliminat de la mostra. Els 

sobrenedants es recuperaren a tubs eppendorfs nous, es quantificaren pel mètode de Bradford i es 

conservaren a -20°C fins a ser analitzats.  

2.3- Fraccionament subcel·lular  

Per a la separació de les fraccions citosòlica, nuclear, mitocondrial i microsomal les cèl·lules van ser 

cultivades en discs de 10 cm. Un cop aplicats els tractaments corresponents, les cèl·lules van ser rentades 

u a egada a  PBS, ai e ades suau e t a  l’ajuda d’u  scrapper i centrifugades 5 minuts a 200 g. El 

pellet va ser resuspès en tampó de fraccionament (250 mM sacarosa, 10 mM Hepes, 1 mM EGTA, pH 7.4 

(HCl)) i es deixà incubar en gel durant 10 minuts. A pa ti  d’a uí s i po ta t t e alla  se p e a 4°C per 

evitar la degradació proteica. Seguidament les cèl·lules van ser homogeneïtzades mecànicament aplicant 50 

strokes en homogeneïtzador de vidre (DD Biolab). A o ti ua i  es e t ifugà l’ho oge at du a t  i uts 

a 2,000 g. El sobrenedant (citoplasma) es separà en un nou tub, el pellet (nuclis) es resuspengué en tampó 

de f a io a e t i s’apli à u a o a e t ifuga i  de  i uts a 2,000 g tant al citoplasma com als nuclis. 

A uesta e t ifuga i  se ei  pe  eteja  la f a i  u lea  i pe  a a a  d’eli i a  estes u lea s de la 

fracció citoplasmàtica. Tot seguit, el citoplasma es conservà en gel i es processaren els nuclis. 

El pellet nuclear fou resuspès en 250 l de tampó RIPA, es deixà incubar 10 minuts en gel i s’ho oge eïtzà 

fe t passa  la suspe si   egades a t a s d’u a e i ga G. Fi al e t, els nuclis es sonicaren i 

centrifugaren 12 minuts a 12,000 g per eliminar les membranes nuclears. El sobrenedant resultant 

corresponent a la fracció nuclear fou conservat a -20°C.  

Prosseguint amb els citoplasmes reservats en gel, es centrifugaren 12 min a 10,000 g per a separar la 

fracció mitocondrial. Es recuperà el sobrenedant (citosol i membranes), es resuspengué el pellet 

(mitocondris) a  ta p  de f a io a e t i s’apli à una altra vegada una centrifugació de 12 minuts a 

10,000 g. El pellet mitocondrial resultant fou lisat amb 100 l de tampó RIPA, sonicat i conservat a -20°C. 

Per últim, la fracció citosòlica restant fou centrifugada a 100,000 g durant 1h 30 minuts (ultracentrífuga), 

per obtenir la fracció microsomal. El sobrenedant (fracció citosòlica pura) fou separat i conservat a -20°C, i 

el pellet microsomal lisat en 100 l de tampó RIPA i finalment conservat a -20°C. 
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Figura 73: Fraccionament subcel·lular. Diagrama explicatiu del protocol de fraccionament subcel·lular. 

 

 

2.4- Tècniques electroforètiques per a la detecció de proteïnes 

Tampó Composició 

Tampó de mostra 25 mM Tris-HCl pH 6.8; 2% p/v SDS; 10% glicerol, 10 mM DTT; 0.002% 
p/v blau de bromofenol 

Ta p  d’ele t ofo esi 25 mM Tris-HCl; 192 mM Glicina; 20% SDS 

Tampó de transferència 25 mM Tris-HCl; 192 mM Glicina; 20% metanol 

TBS-Tween 20 mM Tris HCl pH 7.6; 150 mM NaCl; 0.2% Tween 

Tampó de bloqueig TBS-Tween,  5% llet desnatada (detecció proteïna total) 
TBS-Tween,  5% BSA (detecció residus fosforilats) 

        Taula 1: Reactius utilitzats per a la detecció de proteïnes. 

 

Homogenat

2,000 g 5 min

Nuclis

Sobrenedant
10,000 g 12 min

Mitocondris

Sobrenedant
10,000 g 1 h 30 min

Microsomes Citosol
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Electroforesi en gel de SDS-Poliacrilamida.  Pe  a l’a àlisi dels lisats el·lula s i tissula s les p oteï es van 

ser resoltes per electroforesi desnaturalitzant en gel de SDS-poliacrilamida, emprant el sistema kit Mini-

Protean III de Bio-Rad. Les mostres es prepararen a la concentració desitjada dissoltes en tampó de mostra 

(Taula 1) amb 5% -mercaptoetanol, s’es alfa e  a 95°C durant 5 minuts i es van separar per electroforesi 

aplicant un voltatge constant de 150 V durant 80 minuts o posi i  del ta p  d’ele t ofo esi a la Taula 

1). El pe e tatge d’a ila ida dels gels utilitzats a ia e  fu i  del pes ole ula  de la p oteï a d’i te s. 

A cada carril es van carregar entre 5-30 g de proteïna. 

Electrotransferència de proteïnes: immunoblot. A a ada l’ele t ofo esi, les proteïnes foren transferides a 

membrana de nitrocel·lulosa (porus 0.45 m; Merck Millipore) utilitzant el sistema Mini Trans-Blot 

Electrophoresis Transfer Cell de Bio-Rad, emprant tampó de transferència (Taula 1) i aplicant un voltatge 

constant de 100 V durant 90 min. La correcta transferència de les proteïnes fou validada per tinció de la 

membrana de nitrocel·lulosa amb el colorant Ponceau (Sigma-Aldrich). La membrana amb les proteïnes 

transferides fou bloquejada amb tampó de bloqueig (Taula 1) durant 1 h en agitació constant. Tot seguit 

s’i u à a  l’a ti s p i a i o esponent, diluït en tampó de bloqueig, durant 16 h a 4°C i en agitació.  

A continuació, la membrana fou sotmesa a tres rentats de 5 minuts amb TBS-Tween (Taula 1) i va ser 

incubada durant 1 h a temperatura ambient amb anticòs secundari conjugat amb peroxidasa dissolt a 

1:6000 en TBS-Tween 5% llet desnatada. Finalment, es realitzaren tres rentats de 10 minuts en tampó TBS-

Tween i es van visualitzar les proteïnes per quimioluminescència, emprant el reactiu Clarity de Bio-Rad i 

fent detecció per revelat en pel·lícula fotogràfica (Medical X-Ray Film, Fujifilm). 

La Taula 2 ost a els a ti ossos p i a is e p ats e  la ealitza i  d’a uest t e all, ai í o  les o di io s 

d’ús utilitzades. Els anticossos secundaris (Pierce, Thermofisher scientific) utilitzats foren: goat anti-rabbit 

(31460), goat anti-mouse (31430) i rabbit anti-sheep (31480). 
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Anticòs primari Generat en Subministrat per Concentració 

Actina Ratolí Santa Cruz, sc-47778 WB 1:10,000 

Akt Conill Cell Signaling, 9272 WB 1:5,000 

pAkt (S473) Conill Cell Signaling, 9271 WB 1:1,000 

pAkt (T308) Conill Cell Signaling, 9275 WB 1:1,000 

AMPK Conill Cell Signaling, 5832 WB 1: 

pAMPK (T172) Conill Cell Signaling, 2535 WB 1:1000 

ATF4 Conill Cell Signaling, 11815 WB 1:1000 

BiP/GRP78 Ratolí BD Transduction Lab, 610978 WB 1:10,000 

Catepsina B  Cell Signaling,  WB 1:1,000 

CHOP Ratolí Cell Signaling, 2895 WB 1:1,000 

CHOP/DDIT3 Conill Sigma-Aldrich, HPA068416 IHQ 1:100 

Desaturasa-1 Conill Abcam, ab185237  WB 1:5,000 

Hsp90 Ratolí Abcam, ab82395 WB 1:10,000 

Lamp2A Ratolí Abcam, ab25631 ICQ 1:200 

LC3B Conill Abcam, ab48394 WB 1:8,000 

Parkina Conill Abcam, ab15954 WB 1:1,000 

PDI Conill Abcam, ab3672 ICQ 1:200 

peif2(S51) Conill Cell Signaling, 9721 WB 1:1,000 

Prohibitina Conill Abcam, ab75766 ICQ 1:200 

PINK1 Conill Novus, BC100-494SS WB 1:1,000 

PRAS40 Ovella 
MRC-Protein Phosphorylation 

Unit. Dundee, UK 
WB 1:2000 

pPRAS40 (T246) Conill Cell Signaling, 2997 WB 1:1000 

S6 Conill Cell Signaling, 2217 WB 1:15,000 

pS6 (S235/236) Conill Cell Signaling, 4858 WB 1:5,000 

S6K Conill Cell Signaling, 9202 WB 1:5000 

pS6K (T389) Conill Cell Signaling, 9205 WB 1:1000 

TOM20 Conill Santa Cruz, sc-11415 WB 1:20,000 

TOM20 Ratolí Abcam, ab56783 ICQ 1:200 

TRIB3 Conill Abcam, ab50516 
WB 1:4,000 
IHQ 1:100 

TSC2 Ovella MRC-Protein Phosphosylation 
Unit. Dundee, UK 

WB 1:1000 

pTSC2 (T1462) Conill Cell Signaling, 3611 WB 1:1000 

Ubiquitina Ratolí Santa Cruz, sc-8017 WB 1:5000 

 
Taula 2: Anticossos utilitzats en aquest treball. WB: western bot; IHQ: immunohistoquímica; ICQ: 
immunocitoquímica. 
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3- Immunocitoquímica 

Les cèl·lules van ser sembrades en plaques de 24 pous en les quals prèviament s’ha ie  i l s 

cobreobjectes que s’i u a e  amb poli-L-lisina (40 g/ml; Sigma-Aldrich) durant 1 h a 37°C per afavorir 

l’adhesi  el·lula . Un cop aplicat el tractament corresponent les cèl·lules es van rentar amb PBS i fixar amb 

una solució de PBS 4% paraformaldehid durant 20 minuts a 4°C. A continuació, s’aplicaren tres rentats amb 

PBS i es p osseguí a  el p oto ol d’i u o ito uí i a. Les cèl·lules es permeabilitzaren amb el tampó 1 

(Taula 3) durant 7 minuts. Desp s d’ha e  apli at un rentat amb PBS es va bloquejar incubant les cèl·lules 

15 minuts amb el tampó 2 (Taula 3) i 1 h amb el tampó 3 (Taula 3). Seguidament, els cobreobjectes 

s’i u a e  a  l’a ti s p i a i o espo e t diluït e  ta p   (Taula 3) durant 16 h. La incubació amb 

anticòs primari (anti-PDI, 1:200; Taula 2 secció 2.4) es realitzà en cambra humida a 4°C. Després de 5 

e tats de  i  a  PBS els o eo je tes s’i u a e  a  a ti s se u da i o jugat a fluo es ia 

diluït en tampó 4. La incubació es realitzà a temperatura ambient, en cambra humida i protegint els 

cobreobjectes de la llum per prese a  el fluo fo  o jugat a l’a ti s se u da i Ale a fluo   hi ke  

anti-mouse IgG, o Alexa fluor 488 chicken anti-rabbit IgG; Invitrogen). A pa ti  d’a uest pu t tots els passos 

es dugueren a terme protegint els cobreobjectes de la llum. S’apli a en 5 rentats amb PBS i es tenyiren els 

nuclis incubant les cèl·lules durant 5 minuts amb Hoescht 5 ng/ml (dissolt en aigua miliQ; Invitrogen). 

Finalment, els cobreobjectes van ser rentats 4 vegades amb PBS i es van muntar a sobre de portaobjectes 

utilitzant medi de muntatge Fluorsave (Calbiochem). Les preparacions es visualitzaren per microscòpia de 

fluorescència en un microscopi Nikon Eclipse 90i (Nikon) o per microscòpia confocal en un microscopi Leica 

TCS SP5 (Leica Microsystems). 

 

Tampó Composició 

1 0.02% saponina en PBS 

2 0.01% saponina; 10 mM Glicina en PBS 

3 0.01% saponina; 10 mM Glicina; 5% BSA en PBS 

4 0.01% saponina; 1% BSA en PBS 

           Taula 3: Reactius utilitzats per a immunocitoquímica. 
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4- Microscòpia Electrònica 

Les cèl·lules, un cop sot eses a les o di io s d’i te s, a  se  pelletejades i fi ades a  u a solu i  de 

tampó fosfat (100 mM, pH 7.4) al 2.5% (v/v) de glutaraldehid i 2% (v/v) de paraformaldehid. Els pellets 

fixats van ser rentats 4 vegades amb tampó fosfat i fixats secundàriament amb una solució 1% (p/v) de 

tet id d’os i ue o t  u  . % p/  d’he a ia ofe at de potassi III . Els pellets fo e  e tats  

vegades amb aigua miliQ i deshidratats seqüencialment amb acetona. Tot el procés fou realitzat a 4°C. Els 

pellets van ser inclosos en resina Epon-12TM i es deixà polimeritzar durant 48 h a 60°C. Es feren seccions 

ult afi es   de g ui  ue es o t asta e  a  solu io s d’a etat d’u a il i de it at de plo . Les 

preparacions foren visualitzades en un microscopi de transmissió electrònica (Jeol JEM-1400) equipat amb 

una càmera Erlangshen CCD-GATAN-ES1000W del servei de microscòpia de la UAB. L’o te i  d’i atges 

fou realitzada amb el suport dels tècnics del servei. 

 

5- Citometria de flux 

5.1- Assaig d’avaluaci  de mort cel·lular per incorporació de iodur de propidi 

Es van sembrar 5x105 cèl·lules en discos de 60 mm. Un cop aplicat el tractament, les cèl·lules foren 

rentades dues vegades amb PBS i tripsinitzades. Ja desadherides, les cèl·lules van ser resuspeses en 2 ml de 

PBS i centrifugades 5 minuts a 200 g a 15°C. El pellet obtingut va ser resuspès en 0.5 ml de PBS, 

s’addi io a e   l de iodur de propidi, la mescla fou vortexada, i s’i u à du a t  i uts a °C 

preservada de la llu . A pa ti  d’a uest o e t les mostres van ser manipulades preservant-les de la llum 

en tot moment. A a at el te ps estipulat d’i u a i , la ost a s’a alitzà al citòmetre de flux (Beckman 

Coulter FC 500; lo gitud d’o a d’e ita i  ú i a a  , comptant 20,000 esdeveniments totals per 

condició i quantificant la intensitat de fluo es ia a u a lo gitud d’o a d’e issi  de 525 nm. 

5.2- Quantificació de la intensitat de tinció amb LisoTracker 

Les cèl·lules tenyides amb LisoTracker (secció 1.6 del Material i Mètodes) van ser tripsinitzades, resuspeses 

en 2 ml de PBS i centrifugades 5 minuts a 200 g a 15°C. El pellet obtingut fou resuspès en 0.5 ml de PBS i 

analitzat en citòmetre de flux Beckman Coulter FC 500 lo gitud d’o a d’e ita i  ú i a a  , 

comptant 20,000 esdeveniments en regió delimitada per al comptatge de cèl·lules íntegres. La intensitat de 

fluo es ia fou ua tifi ada a u a lo gitud d’o a d’e issi  a 620 nm. 
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6- Estudi de la funció mitocondrial 

Les cèl·lules foren sembrades en disc de 60 mm a raó de 8x105 cèl·lules/disc. 24 h post-se at s’apli a e  

els t a ta e ts d’i te s du a t el te ps estipulat. U  op a a at el t a ta e t les l·lules fo e  e tades 

a  PBS, desadhe ides e à i a e t a  l’ajuda d’u  scrapper, resuspeses en 1 ml de PBS i incloses en 

tubs eppendorf. Es prengueren 10 l de suspensió cel·lular per fer comptatge de cèl·lules amb blau de tripà 

en cambra de neubauer; paral·lelament es centrifugaren els tubs eppendorf a 200 g 4°C durant 5 minuts. 

Desp s d’eli i a  el so e eda t, els pellets fo e  lisats a  somatic cell ATP releasing reagent (Sigma-

Aldrich) i les mostres es congelaren ràpidament submergint-les e  it oge  lí uid. L’ATP es deg ada a  

facilitat i és molt important processar i congelar les mostres amb la major celeritat possible per minimitzar 

la pèrdua de l’a alit. Les ost es es o se a e  a -80°C fins a ser processades per a la determinació dels 

i ells d’ATP i a ti itat ATP-citrat sintasa (procediments realitzats pel grup de recerca de Biologia Vascular i 

Meta olis e VAM  del Vall d’He o  I stitut de Recerca, VHIR). 

6.1- Mesura dels ivells d’ATP cel·lular 

La i  de ea i  pe  dete i a  els i ells d’ATP e  els lisats o ti guts o te ia: glu osa .  M, .  

u itats d’he o ui asa, .  u itats de glu osa-6P deshidrogenasa, 0.2 mM de NADP+, en tampó fosfat 10 

mM pH 8. La reacció es realitzà a temperatura ambient. La ràtio de conversió del NADP+ a NADPH fou 

quantificada espe t ofoto t i a e t e egist a t a is d’a so à ia del NADPH a  . Els i ells 

de NADPH produïts són proporcionals al contingut i i ial d’ATP de la ost a, e essa i pe  a la ea i  

e zi àti a. Pe  tal de defi i  la o e t a i  d’ATP de la ost a p o le a, s’utilitzà u a o a està da d 

confeccionada prèviament. Els valors obtinguts en les diferents mostres es normalitzaren pel nombre de 

cèl·lules establert pel comptatge dut a terme el dia de la recollida i lisi de les cèl·lules. Les dades 

s’e p essa e  e  ol d’ATP pe  ili  de l·lules ol ATP/ 6 cèl·lules). 

6.2- Mesura de l’activitat citrat si tasa CS  

La mix de reacció per dete i a  l’a ti itat it at si tasa als lisats o ti guts o te ia: , ’-Ditiobis (2-nitro-

benzoic)(DTNB) 0.1 mM, acetil-CoA 0.3 mM, oxalacetat 0.5 mM, en tampó Tris 100 mM pH 8.1 (ajustat amb 

HCl . La it at si tasa atalitza, a pa ti  de l’a etil-CoA i l’o ala etat, la sí tesi de it at tot alli e a t 

coenzim A (CoA-SH). El CoA-SH reacciona amb el DTNB, i el rati de reacció fou quantificat 

espe t ofoto t i a e t pe  dete i a i  d’a so à ia a   esu a de l’alli e a e t de CoA-SH). 

La reacció es realitzà a temperatura ambient. Els valors obtinguts en les diferents mostres es normalitzaren 

pel número de cèl·lules establert pel comptatge dut a terme el dia de la recollida i lisi de les cèl·lules. Les 

dades es ep ese ta e  pe  u itat d’e zi  pe  milió de cèl·lules (UCS/106 cèl·lules). Una unitat de citrat 

si tasa s la ua titat d’e zi  ue atalitza l’alli e a i  d’u  p ol de CoA-SH. 
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7- Estudi del metabolisme dels esfingolípids 

7.1- Anàlisi de lípids 

Pe  als e pe i e ts d’a àlisi de lípids es sembraren 1.5x106 cèl·lules en discos de 60 mm (tres per cada 

condició a avaluar). Un cop aplicat el tractament corresponent, les cèl·lules es rentaren amb PBS i es 

recolliren per tripsinització. La suspensió cel·lular obtinguda va ser centrifugada 5 minuts a 200 g a 15°C. 

Per e t eu e els lípids del pellet el·lula  esulta t, s’addi io à eta ol .  l  i lo ofo  .  l . A la 

es la s’hi afegi e  esp ies d’esfi golípids o  a està da ds i te s .  ol de adas u a : N-

dodecanoïlesfingosina, N-dodecanoïlgucosilesfingosina i N-dodecanoïlesfingosil-fosforilcolina. Les mostres 

s’i u a e  overnight a 48°C. Seguida e t, s’addi io a e   l d’hid id de potassi  M dissolt e  

metanol i es va incubar durant 2 h a 37°C. La mescla es neutralitzà amb 75 l d’à id a ti   M i es va 

dessecar amb nitrogen líquid. Els extractes lipídics obtinguts es solubilitzaren en 150 l de metanol. 

Pe  a l’a àlisi pe  espe t et e de asses es a utilitza  u  siste a Wate s Acquity UPLC (espectròmetre 

ultraperformance de masses acoblat a cromatografia líquida; LC (UPLC) MS) connectat a un espectròmetre 

Waters LCT Premier Orthogonal Accelerated Time of Flight (espectròmetre de masses per temps de vol; 

TOF MS), que es p og a à e  ode de io itza i  d’ele t oesp ai positi a i negativa. S’o ti gu  u  espe t e 

complet de 50 a 1500 Da. La precisió en la determinació de masses i la reproductibilitat es mantingueren 

utilitzant un esprai de referència independent (Lock Spray). 

Per al sistema UPLC es va utilitzar una columna analítica de 100mm x 3.1 mm id, 1.7 m C8 Acquity UPLC 

BEH (Waters). Les dues fases ils utilitzades fo e  de fo at d’a o i  M, .  M à id f i  e  

metanol  Fase A , i fo at d’a o i  M, .  M à id f i  e  H2O (Fase B). El gradient que es va 

programar fou: gradient 0 minuts 80% A; 3 minuts 90% A, 6 minuts 90% A; 15 minuts 99% A; 18 minuts 99% 

A; 20 minuts 80% A. La columna es va córrer a 30°C. 

La quantificació fou realitzada utilitzant el cromatograma iònic obtingut per cada condició, definint una 

finestra de 50 mDa. El rang dinàmic lineal es va determinar per injecció de mescles estàndard. La 

identificació positiva dels composts es basà en la mesura precisa de masses (error de <5 ppm) i en la 

comparació del temps de retenció de la cromatografia líquida de la mostra problema amb el de l’està da d. 

La preparació de les mostres es va realitzar al ost e la o ato i. L’a àlisi pe  espe t o et ia de asses LC 

(UPLC)-TOFMS va ser dut a terme a l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC; CSiC), pel grup de 

recerca dirigit per les doctores Josefina Casas i Gemma Fabriàs. 

7.2- Assaig d’activitat e zi àtica de la desaturasa-1 (Des-1) 

Per a la dete i a i  de l’a ti itat de la Des-1 es va utilitzar el compost 6-[N-(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-

4-il)amino] he a oïlesfi ga i a DHCe C NBD; si tetitzat a l’IQAC, CSiC , anàleg fluorescent de  
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dihidroceramides de 6 carbonis. Un cop internalitzada per les cèl·lules, la DHCerC6NBD és desaturada a 

l’a àleg de la e a ida -[N-(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-il)amino] hexanoïlesfingosina (CerC6NBD). 

Tenint en compte que les dihidroceramides són desaturades de forma majoritària per la Des-1, la utilització 

de la DHCerC6NBD i mesura dels nivells de CerC6NBD generats per la cèl·lula representa un bon mètode 

per a la deter i a i  de l’a ti itat e zi àti a de la Des-1. Es a ealitza  l’assaig e  lisats el·lula s i e  

cèl·lules en cultiu. L’a àlisi dels i ells de Ce C NBD fou ealitzat pe  HPLC acoblat a un detector 

fluorimètric (Muñoz-Olaya et al., 2008). 

Per a la preparació del lisat cel·lular es van sembrar 106 cèl·lules que passades 24 h van ser rentades, 

tripsinitzades i pelletejades (5 minuts a 200 g a 15°C). El pellet va ser resuspès en tampó fosfat 0.2 M pH 

7.4, i la solució  va ser sonicada. Seguidament, al lisat s’hi addicionà el t a ta e t d’i te s i la mescla 

substrat (10 M DHCerC6NBD, 2 mg/ml NADH). La reacció enzimàtica es realitzà a 37°C durant 4 h, i s’atu à 

itja ça t l’addi i  de eta ol. Les ost es a  se  o te ades i o se ades a °C overnight. Finalment 

les mostres foren centrifugades (1,500 g 3 minuts), els sobrenedants transferits a vials de HPLC i se 

’injectaren 25 l al sistema HPLC. 

Per als assajos en cultiu cel·lular, es sembraren 1.5x106 cèl·lules en discs de 60 mm (tres per condició). Un 

cop apli ats els t a ta e ts d’interès, el medi va ser eliminat, es va afegir medi fresc amb DHCerC6NBD 10 

M i es deixà incubar durant 4 h a 37°C. Passat el temps de reacció, el medi es va recollir i les cèl·lules van 

ser rentades amb PBS que es recuperà mesclant-lo amb el medi. Les cèl·lules es tripsinitzaren, pelletejaren 

(5 minuts a 200 g a 15°C) i es van sotmetre a un altre rentat amb PBS. El pellet resultant fou lisat per 

resuspensió en aigua i sonicació. Desp s d’haver afegit metanol tant al medi com al lisat cel·lular per a 

parar la reacció enzimàtica, les mostres van ser conservades 16 h a 4°C. Finalment, el lisat cel·lular va ser 

centrifugat (1,500 g 3 minuts), i el sobrenedant i la mostra de medi es van transferir a vials de HPLC. 

S’i je ta e   l de la mostra de medi i 0.1 ml del lisat cel·lular als sistema HPLC. 

La preparació de les mostres van ser ealitzada al ost e la o ato i. L’a àlisi pe  HPLC va ser dut a terme a 

l’I stitut de Quí i a A a çada de Catalu a (IQAC; CSiC), pel grup de recerca dirigit per les doctores 

Josefina Casas i Gemma Fabriàs. 
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8- Transfecció de DNA a cèl·lules de mamífer 

E  fu i  de la lí ia el·lula  a t a sfe ta  s’utilitzà el tode de la polietile i i a PEI; Polysciences Inc.) o 

la lipofectamina (Lipofectamine™ 2000).  

Vector Proteïna de fusió Procedència 

pGL3-Basic Luciferasa-promotor TRIB2 Dra. Karen Keeshan, Beatson 
Institute for Cancer Research 

pGL3-Basic Luciferasa-promotor TRIB3 Dra. Karen Keeshan, Beatson 
Institute for Cancer Research 

mKeima-Red-Mito-7 mKeima-Red Addgene 

pGlo-myc MYC-TRIB3 Dr. Guillermo Velasco, 
Universidad Complutense de 

Madrid 

pRL-CMV Renilla Promega 

           Taula 4: Plasmidis utilitzats en aquest projecte. 

 

8.1 – Transfecció amb PEI (polietilenimina) 

Tècnica de transfecció utilitzada en cèl·lules HEK-293T. La polietilenimina és un polímer policatiònic 

o stituït pe  o e s d’etile i i a. Co eta e t, pe  a la ealitza i  d’a uest t e all e p àrem el 

polímer lineal de 25 kDa. Els cations dels grups amino del polímer interaccionen amb les càrregues 

negatives dels grups fosfat del DNA i el condensen sobre si mateix, obtenint estructures més compactes 

ue e  fa ilite  l’e t ada a la l·lula. El PEI fou dissolt en aigua a pH 7.4 (neutralitzada amb HCl) a una 

concentració de 1 mg/ l i ali uotat e  ials d’  l. Els ials stock foren conservats a -80°C. Prèviament a la 

t a sfe i  dels DNAs d’i te s, fou e essa i u  t e all e pe i e tal p e i pe  defi i  la ela i  DNA:PEI 

(g:l) que permetia una transfecció òptima a les cèl·lules HEK-293T. La ela i  dete i ada fou d’1:10 

(g:l). 

Les cèl·lules HEK-293T van ser sembrades en plaques de 6 pous a una confluència del 60%. A les 24 h post-

sembrat es procedí a preparar la mescla per a la transfecció d’1 g de plasmidi per pou. El volum de PEI 

necessari (10 l) fou diluït en 250 l de medi DMEM sense sèrum i mesclat amb vòrtex. Seguidament, 

s’addi io à  g del plasmidi, es vortexà i es deixà reposar 10 minuts a temperatura ambient per permetre 

la interacció DNA-PEI. Finalment, tot el volum fou afegit gota a gota al pou corresponent i es deixaren 

incubar les cèl·lules 24-48 h a 37°C.  

8.2- Transfecció amb lipofectamina 

Tècnica de transfecció utilitzada en cèl·lules MiaPaca2 i A549, línies cel·lulars en les quals el PEI assoleix un 

rendiment de transfecció molt baix. Aquesta tècnica es basa en la utilització de liposomes catiònics. Les 
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càrregues positives dels liposomes interaccionen amb els grups fosfat del DNA, formant una estructura en 

la que el DNA queda envoltat. Els liposomes que contenen DNA exposen càrrega neta positiva que permet 

superar la repulsió electrostàtica del DNA amb la membrana plasmàtica (càrrega negativa), fusionar-s’hi i 

alliberar el DNA a l’i te io  de la l·lula. El mètode de transfecció amb lipofectamina permet assolir un alt 

rendiment de transfecció però, com a contrapunt, la seva toxicitat és més elevada que la del PEI. 

Les cèl·lules van ser sembrades en plaques de 6 pous a una confluència del 60%. A les 24 h post-sembrat es 

procedí a preparar la mescla de transfecció. Transfectàrem 1 g de plasmidi per cada pou. La relació 

DNA:lipofectamina (g:l) que determinàrem va ser d’1:2. El volum de lipofectamina necessari (2 l) va ser 

diluït en 250 l de medi OPTIMEM, mesclat amb vòrtex i es deixà reposar 4 minuts a temperatura ambient. 

E  pa al·lel, s’addi io à  g del plas idi d’i te s a  l de medi OPTIMEM, es vortexà i un cop passats 

els 4 minuts de repòs de la lipofectamina, es mesclaren els dos volums (500 l totals) i es deixà incubar 

durant 20 minuts a temperatura ambient. Seguidament, tot el volum va ser afegit gota a gota al pou 

corresponent i es deixaren incubar les cèl·lules 4 h a 37°C. Passat aquest temps és necessari eliminar el 

medi amb lipofectamina i addicionar medi fresc amb 10% de sèrum. La lipofectamina és altament tòxica i 

una incubació més llarga induiria mort cel·lular. Les cèl·lules es deixaren incubar amb medi fresc 24-48 h a 

37°C.  

 

9- Biologia Molecular 

9.1- Amplificació de DNA 

L’a plifi a i  de plas idis s’efe tuà e  a te is E. oli DH  altament competents per a la transformació 

de DNA. Tots els procediments foren efectuats treballant amb bunsen per minimitzar el risc de 

contaminació. 

Els stocks de bacteris supercompetents van ser preparats amb anterioritat al laboratori pel Dr. Gerard Ruiz 

Babot. Bacteris DH5 van ser crescuts en 250 ml de medi LB (Luria Broth Base, 25g/l en aigua destil·lada i 

autoclavat; Invitrogen) durant 16 h a temperatura ambient. Seguidament el cultiu va ser incubat en gel 

durant 10 minuts i centrifugat a 1,000 g durant 10 minuts a 4°C. El pellet s’i u à a   l de tampó TB 

(10 mM PIPES, 15 mM CaCl2, 55 mM MnCl2, 250 mM KCl pH 6.7 (KOH)) durant 10 minuts en gel i es va 

tornar a centrifugar a 1,000 g durant 10 minuts a 4°C. El pellet resultant va ser resuspès en tampó TB 7% 

DMSO, aliquotat i congelat ràpidament en nitrogen líquid. Les alíquotes van ser conservades a -80°C.  

A un tub eppendorf amb 100 l de cultiu de bacteris super o pete ts s’addi io a e   g del plas idi a 

amplificar. A continuació, el tub va ser incubat en gel durant 30 minuts i, tot seguit, 2 minuts a 42°C sense 

agitació (transformació per shock tèrmic). Després d’afegir 400 l de medi LB, l’eppe do f s’i u à a °C 
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durant 40 minuts en agitació (1000 rpm). Passats els 40 minuts, es prengueren 50 l de cultiu transformat i 

es plaquejaren en disc de pet i a  l’ajuda d’u a a sa de id e. La placa utilitzada per sembrar conté LB-

agar (Invitrogen) amb el corresponent antibiòtic de selecció. Deixàrem incubar la placa de petri a 

37°CovernightEl matí següent, es picaren tres colònies individuals i es resuspengueren per separat en 

tubs falcon de 15 ml que contenien 2 ml de medi LB amb l’a ti i ti  de sele i  o espo e t o e t a i  

1:1,000). Els cultius es deixaren créixer a 37°C en agitació (250 rpm) durant 6-7 h. Passat aquest temps, 

confirmàrem si els bacteris havien crescut observant la terbolesa dels cultius. Seguidament, incloguérem un 

dels cultius crescuts a un erlenmeyer amb 250 ml de medi LB amb antibiòtic de selecció a concentració 

: , , i l’i u à e  a 37°C en agitació (250 rpm) durant 16 h. 

Amb el volum sobrant dels altres cultius transformats crescuts en tub falcon es va fer el glicerinat. Es 

prengueren 800 l de ultiu i s’addi io a e  a u  tu  eppe do f o ju ta e t a   l de glicerol. El 

glicerinat es conservà a -80°C i va permetre disposar de cultiu transformat per a la següent ocasió en què va 

caldre amplificar el DNA en qüestió. 

Finalment, el cultiu de 250 ml crescut fou centrifugat a 3,500 rpm durant 15 min a 4°C. El sobrenedant fou 

eliminat i el pellet de bacteris congelat a -20°C fins a ser processat per pu ifi a  el plas idi d’i te s. Pe  a 

tal efecte s’utilitzà el kit o e ial Qiagen Plasmid Purification Midprepi kit (Qiagen, ThermoFisher 

Scientific). El DNA purificat, fou dissolt en aigua destil·lada i quantificat al Nanodrop (ThermoFisher 

Scientific). Els DNAs van ser conservats a -20°C. 

9.2- Assaig de ge  reporter luciferasa per a l’activitat tra scripcio al dels pro otors de TRIB2 i 

TRIB3 

Aquest procediment experimental es dugué a terme per dete i a  l’efe te del t a ta e t a  ABTL  

so e l’a ti itat t a s ip io al dels p o oto s dels ge s de TRIB  i TRIB . A  a uest o je tiu s’utilitza e  

els vectors de gen reporter luciferasa pGL3-Basic, que expressen els promotors de TRIB2 (insert de 2.6 kb 

upstream des de l’i i i de t a s ip i  de TRIB  o TRIB3 (regió promotora des de posició -262 fins a regió 

’-UTR), fusionats al gen de la luciferasa. 

Cèl·lules MiaPaca2 i A549 foren sembrades en plaques de 12 pous a una confluència del 60%. El dia 

següent, les cèl·lules van ser transfectades amb 500 ng de DNA total (450 ng del vector de gen reporter i 50 

ng del vector pRL-CMV-Renilla luciferasa, Promega). La renilla va ser utilitzada com a control de transfecció; 

els alo s d’a ti itat e illa pe ete e  o alitza  els alo s d’a ti itat lu ife asa e  fu i  del g au de 

transfecció assolit a cada pou. 24 h post-transfecció, les cèl·lules van ser tractades amb vehicle (etanol) o 

ABTL0812 els temps estipulats.  
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Un cop aplicats els tractaments es a p o edi  a la le tu a de l’a ti itat lu ife asa e p a t el kit o e ial 

Dual Luciferase Reporter Assay System de Promega. Les cèl·lules van ser rentades amb PBS, lisades amb 

Passive Lysis Buffer (kit Promega) i incubades durant 15 minuts en agitació intensa. Els lisats foren recollits i 

a ti guts e  gel. Pe  a la le tu a de l’a ti itat lu ife asa i e illa utilitzàrem plaques opaques de 96 pous. 

A continuació es seguiren les instruccions estipulades al manual de la casa comercial del kit de Promega. A 

ada pou s’addi io a e   l de lisat i 50 l de LAR( Luciferasa Assay Reagent; substrat de la luciferasa, kit 

Promega) i es va llegir la placa. A continuació, s’addi io a e  a ada pou  l del tampó Stop&Glo (kit 

Promega), que inhibeix el senyal generat per la luciferasa i aporta el substrat que inicia la reacció 

catalitzada per la Renilla, i es va fer una segona lectura. Les lectures de luminescència es realitzaren al 

lector de microplaques Clarity™ BioTek I st u e ts . Les dades obtingudes es representen en valors 

d’a ti itat lu ife asa o alitzats pels i ells de l’a ti itat e illa. 

9.3- Extracció de RNA total de cèl·lules en cultiu 

Pe  a l’aïlla e t de RNA total es se a e   dis s de   pe  ada o di i  a a alua . Les l·lules fo e  

se ades i desp s d’apli a  els t a ta e ts d’i te s fo e  e tades a  PBS i t ipsi itzades. U  op 

desadherides, les cèl·lules es resuspengueren en PBS i es pelletejaren per centrifugació a 200 g durant 5 

minuts. L’RNA total fou extret dels pellets cel·lulars utilitzant el Ribopure RNA purification kit (ThermoFisher 

Scientific), seguint les instruccions estipulades per la casa comercial. Els pellets cel·lulars van ser 

homogeneïtzats emprant el tampó TRI Reagent (kit ThermoFisher Scientific), una solució que conté fenol i 

tiocianat de guanidina que lisa les cèl·lules i inactiva ràpidament les nucleases. Posteriorment s’addi io à 

bromocloropropà per sepa a  l’ho oge at e  fases a uosa i o gà i a. La fase a uosa, ue o t  l’RNA, va 

ser recuperada i filtrada per una columna amb captura RNA (kit ThermoFisher Scientific). Es van aplicar 

diversos rentats a la columna amb tampons de rentat (kit ThermoFisher Scientific) i finalment es va eluir 

l’RNA. L’RNA purificat fou dissolt en aigua destil·lada i quantificat al Nanodrop (ThermoFisher Scientific). Els 

RNAs van ser conservats a -80°C. La posterior anàlisi per RT-qPCR està descrita a l’apa tat 10.4 de Material i 

Mètodes.  
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10- Generació de tumors xenograft 

Pe  a la ge e a i  de tu o s e og aft de l·lules MiaPa a  i A  s’utilitza e  atoli s fe ella atí i s de 

la soca Hsd: Athymic Nude-Foxn1nu de 6 setmanes d’edat. Els ratolins foren adquirits amb 5 setmanes 

d’edat i fo e  a ti guts e  ua a te a du a t una set a a a a s d’i i ia  el t e all e pe i e tal. Al 

tractar-se de ratolins immunodeprimits i pel fet d’esta  t e alla t a  ate ial a e s hu à, la seva 

manipulació va ser duta a terme en sala de seguretat biològica de nivell 2 al mòdul SPF (Specific Pathogen 

Free) del se ei d’esta ula i de la U i e sitat Aut o a de Ba elo a UAB . Tots els procediments duts a 

terme amb animals van ser aprovats pel Comit  Èti  d’E pe i e ta i  A i al i Humana (CEEAH) de la UAB. 

Els experiments amb ratolins foren dissenyats i supervisats per la Dra. Sònia Solé. 

10.1- Amplificació i injecció de cèl·lules 

El nombre de cèl·lules necessàries per a la generació dels xenografts ve definit pel nombre de ratolins 

emprats (n=8 per grup de tractament) i pel nombre de l·lules a i je ta  pe  a la ge e a i  d’u  tu o . E  

a uest as, desp s d’u  e pe i e t p e i d’es alat es a defi i  u  nombre de 3x106 cèl·lules per tumor. 

D’a uesta manera el nombre de cèl·lules necessàries per a cada experiment, considerant un grup vehicle i 

un de tractament amb ABTL0812, oscil·là entre els 50-60 milions de cèl·lules. 

L’a plifi a i  de les lí ies el·lula s s’i i ià una setmana i mitja abans del dia definit per a la injecció. Les 

cèl·lules foren crescudes en flasks T75 i mantingudes a una confluència màxima del 80% per assegurar un 

ritme proliferatiu òptim. El dia de la injecció, les cèl·lules foren rentades una vegada amb PBS, 

tripsinitzades, resuspeses en medi DMEM 10% FBS i incloses en tubs falcon de 50 ml. Es prengueren 10 l 

de la suspensió cel·lular de cada tub falcon per fer comptatge amb blau de tripà en cambra de neubauer. En 

paral·lel al comptatge els tubs falcon foren centrifugats 5 minuts a 200 g a 10°C. Els sobrenedants foren 

eliminats per aspiració, els pellets rentats amb PBS i centrifugats 5 minuts a 200 g a 10°C novament. Per 

acabar, els pellets foren resuspesos en medi DMEM 0% FBS. El volum de medi addicionat vingué 

determinat pel total de cèl·lules recollides i es prepararen a una concentració de 50x106 cèl·lules/ml (3x106 

cèl·lules en 60 l). Es preparà un eppendorf amb 60 l de suspensió cel·lular per cada ratolí i foren 

transportats en gel a l’esta ula i. És important que el medi utilitzat estigui lliure de sèrum, ja que si no és 

així provoca irritació cutània als ratolins. 

A la cabina de segu etat iol gi a a l’esta ula i, es es la e  els  l de suspensió cel·lular de cada 

eppe do f a  el atei  olu  de at igel Mat igel™ Mat i , Co i g . Els 120 l de cada eppendorf 

foren injectats subcutàniament a un flanc de cadascun dels ratolins emprant una agulla de 25G. Els ratolins 

foren mantinguts en gàbies incloses en racs amb sistema de ventilació independent. Es realitzaren mesures 

del volum tumoral cada dos dies dete i a t l’a plada i la lla gada dels tu o s a  u  peu de ei. La 
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fórmula utilitzada per al càlcul del volum tumoral fou: (llargada x amplada2)/2. Quan els tumors assoliren 

un volum de 100 mm3 els ratolins foren distribuïts aleatòriament als diferents grups de tractament. 

10.2- Tractament i seguiment dels ratolins 

Els tracta e ts utilitzats e  a uest p oje te fo e  l’ABTL  i el quimioterapèutic Docetaxel. L’ABTL  

s’ad i ist à diluït e  % gli e ol en aigua a una concentració de 120 mg/kg (volum administrat: 150 l). 

L’ad i ist a i  fou ealitzada cinc cops per setmana per via oral utilitzant sonda gàstrica. Pel que fa a la 

quimioteràpia amb Docetaxel, fou administrada diluïda en sèrum fisiològic a una concentració de 15 mg/kg 

(volum administrat: 100 l). El Docetaxel fou administrat per via intraperitoneal tres cops per setmana. 

Els volums tumorals foren determinats tres ops pe  set a a de la a e a ja e posada e  l’apa tat 

anterior per fer un seguiment exhaustiu del creixement tumoral. Quan els tumors assoliren un volum de 

1300 mm3 els animals foren eutanasiats. Paral·lelament es va fer un seguiment del pes dels ratolins 

(mesura tres cops per setmana) per o ito itza  l’e olu i  del seu estat de salut. Des e sos d’u  % 

espe te del pes i i ial del atolí fo e  o side ats ite i d’e lusi  i o po tà l’euta àsia dels atoli s en 

qüestió. 

10.3- Necròpsia i obtenció de mostres 

Els ratolins foren eutanasiats per inhalació de CO2 a la zo a ha ilitada pe  a tal efe te al se ei d’esta ula i 

de la UAB. Per processar els ratolins el més ràpidament possible un cop eutanasiats, es va fer en grups de 

cinc animals com a màxim i realitzat per dues persones treballant en paral·lel. Un cop sacrificats, els ratolins 

es a ipula e  e  a i a d’e t a i  de gasos a la sala de e psies del se ei d’esta ula i de la UAB. Els 

animals foren disseccionats per e t eu e els tu o s i a alua  l’estat ge e al dels ga s. Els tu o s fo e  

pesats i fragmentats en tres po io s, desti ades a l’a àlisi p otei , e t a i  de RNA i a àlisi 

i u ohisto uí i . Els f ag e ts desti ats a l’e t a i  de p oteï a i RNA foren inclosos en tubs 

eppendorf degudament identificats i es conservaren a -80°C fins a ser processats. Pel que fa al fragment 

tu o al desti at a l’anàlisi immunohistoquímic fou inclòs en cassette i fixat en formol 16 h. El dia següent 

els cassettes foren rentats i conservats en PBS i parafinats. 

10.4- Immunohistoquímica 

Els blocs de tumors en parafina foren enviats a la Unitat de Patologia Murina i Comparada (UPMiC) de la 

Facultat de Veterinària de la UAB, pe  a l’a àlisi de TRIB  i CHOP. A partir dels blocs es generaren seccions 

de 4 m de gruix que es muntaren en portaobjectes. Els talls histològics foren desparafinats inclosos en 

bany a 60°C durant 30 minuts i aplicant 4 rentats amb xilol (el primer de 15 minuts, els restants de 10 

minuts). Seguidament els talls foren rehidratats fent tres rentats de 5 minuts amb alcohols de 100°, 96° i 

70°, i un últim rentat de 5 minuts amb aigua destil·lada. A continuació, es procedí al desemmascarat 
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antigènic. Com a conseqüència del procés de fixació amb formol, es generen un nombre elevat 

d’i te a io s po ts de etil  e t e p oteï es del tei it ue pode  e as a a  els epítops d’i te s. És 

necessari trencar aquest cross-linking entre proteïnes per pe et e u a dete i  pti a de l’a tige . 

S’apli à u  p oto ol de e upe a i  a tig i a i duïda pe  alo . Els talls foren inclosos en cubetes plenes 

de it at s di  pH  i s’apli a e  tres cicles consistents en: 5 minuts al microones a 650 W, 3 minuts a 

temperatura ambient i omplir la cubeta amb més citrat (evita la deshidratació excessiva dels talls i ajusta el 

pH pe  a u a i u a i  pti a a  l’a ti s p i a i . Acabats aquests cicles es deixaren refredar els talls 

du a t  i uts i s’aplicà un rentat de 5 minuts amb aigua destil·lada. Tot seguit, es procedí a inhibir 

l’a ti itat pe o idasa e d ge a dels talls per evitar que interferís a  la dete i  de l’a ti itat pe o idasa 

asso iada a l’a ti s se u da i e p at. Es van incubar els talls amb una solució de 30% metanol i 3% 

pe id d’hid ogen en aigua destil·lada, durant 10 minuts a temperatura ambient i a la fosques. Després de 

tres rentats amb TBS-tritó 0.1% (permeabilització suau), els talls es bloquejaren amb sèrum de cavall 5% 

durant 1 h a temperatura ambient. La i u a i  a  l’a ti s p imari (anti-CHOP/DDIT3, 1:100; anti-TRIB3, 

1:100; Taula 2 secció 2.4) es realitzà en cambra humida overnight a 4°C. El dia següent, els talls foren 

rentats tres vegades amb TBS-tritó 0.1% (5 minuts cada rentat) i incubats amb anticòs secundari conjugat a 

peroxidasa (Dako, Agilent) du a t  i uts e  a a hu ida. Desp s d’apli a  alt a egada tres rentats 

de 5 minuts amb TBS-tritó 0.1%, els talls s’i u a e  a  DAB , ’- diaminobenzidina, substrat de la 

pe o idasa asso iada a l’a ti s se u da i que du associat un cromogen) durant 3-8 minuts a temperatura 

a ie t. La ea i  s’atu à ealitza t u  e tat a  aigua destil·lada. Per visualitzar bé el teixit, es realitzà 

una contratinció amb hematoxilina de Harris diluïda 1:4. Els portaobjectes es banyaren en cubeta amb 

hematoxilina durant 10 segons a temperatura ambient i seguidament es rentaren amb aigua corrent. 

Finalment, els talls foren deshidratats submergint-los en alcohols de graduació creixent (70°, 96° i 100°), 

apli a t el atei  te ps d’e posi i  ue en la hidratació inicial, i efectuant tres rentats amb xilol per 

eli i a  l’aigua esidual. Pe  a a a , es o i e  les p epa a io s a  o eo je tes utilitza t DPX (VWR 

international) com a medi de muntatge. Els marges del cobreobjectes van ser segellats amb esmalt 

t a spa e t pe  e ita  l’e t ada d’ai e. Els talls d’i u ohisto uí i a van ser conservats a temperatura 

ambient i visualitzats per microscòpia de camp clar utilitzant un microscopi Nikon Eclipse 90i (Nikon). 

 

11- Obtenció de mostres de pacients i anàlisi dels marcadors farmacodinàmics TRIB3 i CHOP 

L’ABTL  es t o a a tual e t e  Fase Clí i a  e  pa ie ts a  à e  de pul   NSCLC es amós) i 

d’e do et i avançat. L’estudi a se  ap o at pe  l’Ag ia espa ola de edi a e ts i dispositius di s. 

L’assaig lí i  està egist at a . li i alt ials.go , a  l’ide tifi ado  NCT . L’ABTL  s 

administrat com a primera línia de tractament en combinació amb quimioteràpia estàndard (dos cicles de 
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carboplatí i paclitaxel). L’ABTL  s ad i ist at per via oral, a una dosi diària de 4,000 mg (3 

administracions de 1,300 mg, una cada 8 h). La p esa d’ABTL  o e ça  set a a a a s del p i e  

i le de ui iote àpia i es a t  fi s a la fi alitza i  de l’estudi. 

E  a uest t e all ta  s’a alitza e  mostres de pacients enrolats en la Fase Clínica 1 que tenien tumors 

s lids e  estat a a çat. L’estudi a se  ap o at pel Co it  Èti  de l’Hospital Clí i  de Ba elo a i l’Ag ia 

espa ola de edi a e ts i dispositius di s. L’assaig està egist at a .clinicaltrials.gov, amb 

l’ide tifi ado  NCT . L’ABTL  a se  ad i ist at o  a t a ta e t ú i . El fàrmac va ser 

administrat diàriament per via oral a una dosi de 4,000 mg (dues administracions de 2,000 mg, una cada 12 

h) durant 28 dies. 

11.1- Presa de mostres  

Les ost es sa guí ies pe  a l’a àlisi dels io a ado s fa a odi à i s s’o ti gue e  pe  e opunció 

amb agulla de 21G i emprant vials amb citrat (Vacutainer). El volum de sang extret oscil·là entre els 14-16 

ml.  A la Fase Clínica 1 es van fer 4 preses de mostra a cada pacient: una mostra abans de començar el 

tractament, dues mostres durant el tractament, i una mostra just després de completar els 28 dies de 

tractament (dia 0, dia 5, dia 15 i dia 29 de tractament; pres abans de la primera dosi dià ia d’ABTL .  Els 

temps de presa de mostres per a la Fase Clínica 2 estan indicats a la Taula 5. Les mostres, un cop 

adquirides, van ser enviades a 4°C al laboratori, on es processaren el mateix dia. 

 

Dia Hora  

Dia 0 
0h Abans 1a administració ABTL0812 

8h Abans 2a administració ABTL0812 

Dia 7  

Cicle 1 de quimioteràpia 
0h Abans 1a administració ABTL0812 

Dia 21  

Cicle 2 de quimioteràpia 
0h Abans 1a administració ABTL0812 

               Taula 5: Punts de presa de mostres sanguínies en pacients de la Fase Clínica 2. 

 

11.2- Aïllament de cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMCs) per gradient de ficoll 

Procediment experimental realitzat en cabina de seguretat biològica de nivell 2 pel fet de tractar-se de 

mostra biològica humana (tant per a les mostres procedents de pacients enrolats a les fases clíniques, com 

de voluntaris sans). S’e p a e   l de ost a sa guí ia. El olu  de sa g s’i logu  e  u  tu  fal o  de 

 l i s’hi addi io à el atei  olu  de PBS. E  u  alt e tu  fal o  de  l s’afegiren 12 ml de ficol (GE 
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Healthcare), vigilant de no deixar gotes a les parets del tub. Addicionàrem els 20 ml de sang diluïda a sobre 

del fi oll a  olta u a de o a eja  a d s lí uids. Si el pas s’ha fet o e ta e t es fo e  dues 

capes ben diferenciades. El tub falcon es centrifugà durant 20 min a 1,200 g, a temperatura ambient i sense 

frens (important per a la formació del gradient). Un cop completada la centrifugació es visualitzaren 

clarament 4 fases diferents, corresponents al eritròcits, ficol i sèrum, i una banda prima blanca de PBMCs. 

Ajudant- os d’u a pipeta pasteur de vidre, prenguérem la capa de PBMCs i les incloguérem a un tub falcon 

de  l ou. S’addi io à PBS fi s a assolir un volum total de 40 ml i es centrifugà durant 10 minuts a 300 

g, a temperatura ambient. El pellet blanc obtingut fou resuspès en 10 ml de PBS, es prengueren 10 l de 

suspensió cel·lular per realitzar un comptatge amb blau de tripà en cambra de neubauer, i es centrifugà 

novament 10 minuts a 300 g, a temperatura ambient. Finalment, el pellet cel·lular obtingut fou conservat a 

-80°C fins a ser processades. 

 

 

 

Figura 74: Protocol d’aïlla e t de PBMCs per gradie t de ficoll. Esquema explicatiu del procediment aplicat per a 
aïllar cèl·lules mononuclears de sang perifèrica mitjançant gradient de ficoll. 

 

 

11.3- Cultiu i tractament in vitro de PBMCs 

Per al cultiu de les cèl·lules PBMCs aïllades, es descongelaren i sembraren en discs de 10 cm en medi de 

cultiu RPMI 10% FBS. Els discs amb PBMCs en suspensió es van deixar reposar 2 h a l’i u ado  a °C. A 

continuació es van aplicar els tractaments corresponents directament als disc i es va deixar incubar 6 h. 

Finalment, la suspensió cel·lular va ser recollida i centrifugada a 200 g durant 5 minuts. El pellet cel·lular va 

ser sotmès a p oto ols d’e t a i  p otei a o de RNA. 

11.4- Extracció de RNA de sang total i PBMCs 

Pe  a l’aïlla e t de RNA total del pellet de PBMCs i de sang total de pacient s’utilitzà el Ribopure RNA 

purification kit for whole blood (ThermoFisher Scientific), seguint les instruccions estipulades per la casa 

comercial. Pel que fa a la sang total, es treballà amb 0.5 ml de mostra sanguínia. El kit utilitzat permet 

gradient de ficol
Sèrum

Capa de PBMCs

Ficol

Eritròcits

Separació PBMCs Pelletejar i congelar
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treballar directament tant amb cèl·lules com amb sang, i combina dos mètodes de purificació de RNA. En 

una primera etapa es va addicionar la solució de lisi (kit de ThermoFisher Scientific) i es va realitzar la 

pu ifi a i  i i ial de RNA a t a s d’e t a i  a  fe ol/ lo ofo  kit The oFishe  S ie tifi . 

Seguidament, es va dur a terme la segona purificació de RNA fent passar la solució per un filtre de fibra de 

vidre (kit ThermoFisher Scientific). L’RNA purificat, fou dissolt en aigua destil·lada, quantificat al Nanodrop 

(ThermoFisher Scientific) i conservat a -80°C fins a ser analitzats. 

11.5- PCR quantitativa per transcripció reversa (RT-qPCR) 

L’o te i  del DNA a pa ti  de l’RNA total aïllat es va fer utilitzant l’iScript cDNA Synthesis Kit (Bio-Rad). Es 

va utilitzar 1 g de RNA de cada condició en cada reacció. Per a preparar la mix de reacció es seguiren les 

indicacions de la casa comercial. Les condicions de reacció foren: 5 minuts  25°C (unió dels primers), 20 

minuts a 46°C (transcripció reversa), 1 minut a 95 °C (inactivació de la transcriptasa inversa). El 

termociclador utilitzat fou un PTC-100™ (MJ Research, Inc.). El cDNA va ser conservat a -20°C fins a ser 

emprat per a la PCR quantitativa (qPCR). 

Per p epa a  les ea io s pe  a la PCR s’utilitzà la Ta Ma  Ge e Expression Master Mix (ThermoFisher 

Scientific). Les so des The oFishe  S ie tifi  utilitzades pe  a la dete i  dels a pli o s d’i te s a  se  

les següents: ATF4 humà (Hs00909569_g1), DDIT3/CHOP humà (Hs99999172_m1), GAPDH humà 

(Hs03929097_g1) i TRIB3 humà (Hs01083394_m1). Al treballar amb el cDNA procedent de mostres dels 

pacients (sang total i PBMCs) s’utilitza e   g pe  dur a terme la qPCR; en el cas dels cDNA procedents 

de cèl·lules de cultiu tractades in vitro (apartat 7.3 de material i mètodes) se ’e p a e   g. 

L’a plifi a i  fou duta a te e al La o ato i d’A àlisi i Fotodo u e ta i , d’Ele t ofo esis, 

Autoradiografies i Luminescència (LAFEAL) de la Facultat de Medicina de la UAB. El termociclador de qPCR 

utilitzat fou un Bio-Rad CFX96 (Bio-Rad) i el protocol seguit: 50 °C 2 min, 95°C 10 min,i 39 cicles de: 95°C 15 

s, 55°C 1 min, lectura de placa. Els dispositius foren controlats amb el software Bio-Rad CFX Manager v 3.1. 

11.6- Aïllament de plaquetes per monitoritzar nivells de fosfo-Akt (Ser473) 

Procediment experimental realitzat en cabina de seguretat biològica de nivell 2 pel fet de tractar-se de 

mostra biològica humana (tant per les mostres procedents de pacients enrolats a les fases clíniques, com 

de olu ta is sa s . Pe  a l’aïlla e t de pla uetes s’utilitza e   l de ost a sa guí ia. La mostra es va 

separar en dos tubs eppendorf (Tub A i B; 1.5 ml per tub). Ambdós tubs van ser centrifugats a 200 g durant 

20 minuts a 4°C. Els sobrenedants van ser recuperats i inclosos en nous tubs eppendorf. El tub A (control) 

va ser centrifugat a 1,000 g durant 10 min a 4°C i el pellet es congelà a -80°C. El tub B (trombina) va ser 

centrifugat a 1,000 g durant 10 min a 4°C i el pellet resuspès en 1.5 ml de tampó Tyrode (138 mM NaCl, 2.7 

mM KCl, 2 mM MgCl2, 0.42 mM NaH2PO4, 5 mM glucosa, 10 mM HEPES, 0.2% (p/v) BSA, en aigua 

destil·lada). Tot seguit, es van addicionar 4.5 l de t o i a diluïda :  e  ta p  T ode i s’i u à du a t 
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5 minuts a 37°C. La reacció va ser aturada incloent el tub en gel. Finalment, es va centrifugar a 1,000 g 

durant 10 min a 4°C i el pellet es congelà a -80°C. L’a ti a i  de les pla uetes a  t o i a fou duta a 

terme per maximitzar el senyal de fosfo-Akt i poder detectar-lo a  s fa ilitat. L’a àlisi dels i ells de 

fosfo-Akt (Ser473) fou duta a terme per l’e p esa K os Pha a Se i es, que disposa de la plataforma 

d’i u oassaig Meso Scale Discovery (Meso Scale Diagnostics, LLC). Els valors de fosfo-Akt (Ser473) van 

ser normalitzats pels valors de la proteïna Akt de les mateixes mostres. 

 

12- Anàlisi estadístic 

L’a àlisi i p o essat d’i atges fou ealitzat a  els soft a es I ageJ . p  Wa e Ras a d, Natio al 

I stitutes of Health  i l’Ado e Photoshop CS . La significació estadística de les dades obtingudes in vitro i in 

vivo fou dete i ada utilitza t el p og a a G aphPad P is   . . S’utilitzà l’a àlisi de a ià ia ANOVA 

d’una via seguit pel test de correcció Tukey de comparacions múltiples, o un test de t de Student bilateral. 

Pe  al àl ul d’í de  de o i a i  CI  es va utilitzar el programa CompuSyn, basat en el mètode de Chou-

Talalay (Chou, 2010). Es considerà que una diferència era significativament estadística quan P < 0.05. Els 

graus de significació es representaren: * P < 0.05, ** P < 0.01 i *** P < 0.001. 
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Cers

C14 :0 6,9 7,5 7,1 6,2 6,6 6,9 6,8 8,0 7,6 9,6 8,6 4,3 7,4 5,5 7,9 19,4 22,1 16,5

C14 :1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C16 :0 172,4 169,1 155,7 131,9 134,6 135,9 157,9 173,9 180,7 133,7 150,7 114,8 183,5 159,3 186,5 241,3 264,0 208,7

C16 :1 9,6 12,8 11,7 9,0 9,7 9,0 9,3 14,0 12,0 6,8 7,5 6,1 9,9 6,9 10,4 14,6 16,2 13,7

C18 :0 27,6 24,5 22,4 17,6 19,3 19,8 20,9 25,1 25,6 17,0 15,2 12,7 15,9 16,5 15,6 18,2 20,9 16,1

C18 :1 6,9 8,0 7,1 5,6 5,8 5,5 6,1 7,7 7,4 5,7 5,5 4,8 5,6 3,7 5,0 8,3 9,4 6,7

C2 0 :0 6,1 4,1 3,3 2,9 3,3 3,9 3,2 3,6 4,1 2,9 2,8 2,2 1,9 2,8 1,7 2,8 2,9 2,2

C2 0 :1 1,2 1,3 1,1 0,8 1,2 0,9 0,9 1,3 1,0 1,7 1,2 1,4 0,9 1,0 1,0 2,1 2,8 1,4

C2 2 :0 40,4 31,7 23,1 25,7 28,9 23,8 22,7 28,3 24,2 27,4 15,9 19,5 8,9 14,8 9,8 21,4 29,5 25,6

C2 2 :1 30,1 20,2 16,1 16,2 18,2 17,0 16,0 19,0 16,7 23,7 21,5 22,0 11,0 15,6 11,2 31,5 40,6 30,3

C2 4 :0 198,4 152,3 92,3 95,3 118,1 90,0 77,7 137,4 98,2 87,6 96,5 154,5 77,4 185,6 92,5 126,6 193,7 204,9

C2 4 :1 a 346,1 277,8 214,8 212,6 243,0 200,8 225,8 283,8 241,2 240,2 281,7 330,3 236,0 330,7 238,4 419,4 536,5 469,9

C2 4 :1 b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C2 4 :2 88,7 65,5 48,6 45,6 46,0 40,5 55,0 59,3 55,1 36,6 32,9 33,1 46,2 70,4 46,2 78,9 92,4 85,3

Tot a l : 9 3 4 , 5 7 7 4 , 8 6 0 3 , 4 5 6 9 , 4 6 3 4 , 6 5 5 4 , 1 6 0 2 , 3 7 6 1, 6 6 7 3 , 8 5 9 3 , 0 6 3 9 , 8 7 0 5 , 6 6 0 4 , 7 8 12 , 8 6 2 6 , 3 9 8 4 , 4 12 3 1, 0 10 8 1, 4

M e a n

S D

RS D ( %)

dhCers

C14 :0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C16 :0 7,6 8,2 7,5 15,4 15,5 15,0 8,2 9,4 8,9 33,1 28,5 25,4 8,0 6,5 8,1 41,2 61,7 30,3

C18 :0 2,6 1,6 1,2 1,7 1,9 1,8 1,3 1,9 1,4 2,9 3,1 3,4 0,8 2,0 0,9 3,1 4,7 2,9

C2 0 :0 2,7 1,2 0,6 0,5 0,7 0,9 0,5 1,2 0,9 1,7 1,1 1,0 0,3 1,8 0,6 0,9 1,4 1,1

C2 2 :0 6,1 4,2 2,7 5,1 6,3 4,5 2,2 3,8 2,7 7,6 5,4 6,8 1,5 2,8 1,6 5,3 8,7 6,3

C2 2 :1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C2 4 :0 12,3 8,4 3,7 9,0 13,4 7,3 3,9 6,8 4,0 12,0 9,9 13,9 2,3 6,1 2,8 12,0 27,8 24,4

C2 4 :1 25,3 16,4 11,7 28,0 36,2 26,1 12,2 18,0 12,6 41,3 41,6 52,2 10,4 20,8 11,8 57,2 107,1 77,9

Tot a l 5 6 , 7 4 0 , 2 2 7 , 3 5 9 , 7 7 4 , 0 5 5 , 6 2 8 , 2 4 1, 1 3 0 , 5 9 8 , 6 8 9 , 6 10 2 , 7 2 3 , 2 4 0 , 0 2 5 , 8 119 , 6 2 11, 3 14 2 , 9

M e a n

S D

RS D ( %) 3 5 , 6 15 , 3 2 0 , 5 6 , 9 3 0 , 5 3 0 , 2

6 , 8 6 , 7 9 , 0 4 7 , 6

3 3 , 3 9 6 , 9 2 9 , 7 15 8 , 0

14 , 7 9 , 7

4 1, 4 6 3 , 1

11, 7 8 , 7 16 , 8 11, 3

Control 1 h ABTL0812 1 h

2 1, 5 7 , 3

Control 6h ABTL0812 6 h Control 24 h ABTL0812 24h

Control 6h ABTL0812 6 h Control 24 h ABTL0812 24h

7 7 0 , 9 5 8 6 , 0

Control 1 h ABTL0812 1 h

6 7 9 , 2 6 4 6 , 1 6 8 1, 3 10 9 9 , 0

12 4 , 216 5 , 6 4 2 , 7 7 9 , 8 5 6 , 5 114 , 4

 

 

Annex 1: Quantificació de les espècies indicades de Ceramides (Cers) i Dihidroceramides (dhCers) per espectrometria de masses en cèl·lules MiaPaca2 tractades 1, 6 i 24 

hores amb ABTL0812 100 M. Les dades esta  expressades e  p ol d’esfi golípid per 6 cèl·lules. Cada condició va ser avaluada per triplicat. 
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Annex 2: Quantificació de les espècies i dicades d’Esfi go ieli es (SMs) i Dihidroesfingomielines (dhSMs) per espectrometria de masses en cèl·lules MiaPaca2 tractades 1, 

6 i 24 hores amb ABTL0812 100 M. Les dades esta  expressades e  p ol d’esfi golípid per 6 cèl·lules. Cada condició va ser avaluada per triplicat. 

 

SMs

C14 :0 157,7 144,5 136,8 120,7 140,8 127,5 201,9 142,0 154,1 141,6 157,9 123,5 178,5 200,9 197,9 208,4 201,5 195,9

C14 :1 11,4 10,0 9,5 9,4 10,2 9,1 13,2 10,4 11,0 9,7 2,2 4,1 9,2 12,0 10,7 9,6 9,2 8,6

C16 :0 1864,3 1544,4 1529,9 1333,0 1480,6 1281,1 2294,6 1620,0 1667,3 1436,3 1649,9 1375,2 1519,0 1934,1 1731,1 1553,9 1560,9 1490,9

C16 :1 170,3 171,0 164,0 152,1 157,2 148,4 185,9 169,1 180,8 143,3 161,6 126,4 159,9 212,1 178,4 149,4 141,0 147,1

C18 :0 345,9 337,5 334,8 285,3 323,7 284,2 391,8 368,1 364,8 295,4 381,6 306,9 350,8 468,4 399,7 323,0 304,8 301,6

C18 :1 120,2 111,6 102,2 91,1 107,8 92,6 139,9 112,0 116,5 92,8 104,6 82,8 88,7 117,7 98,2 81,2 80,6 80,2

C2 0 :0 66,3 47,1 40,9 36,9 42,6 39,1 48,1 45,1 45,7 40,0 32,6 25,9 24,3 55,0 28,3 28,1 28,2 29,5

C2 0 :1 18,1 15,9 14,3 13,2 15,3 14,1 19,4 15,7 16,0 15,9 14,6 12,6 11,5 15,8 12,1 14,6 15,2 13,9

C2 2 :0 198,2 159,5 131,3 129,5 149,5 129,8 179,6 166,5 150,8 140,2 166,5 150,6 118,5 225,3 136,5 164,7 178,7 196,5

C2 2 :1a 211,1 184,8 146,7 142,9 162,1 142,0 185,3 176,1 171,8 197,8 231,0 193,9 151,9 283,4 175,7 274,1 270,3 276,9

C2 2 :1b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C2 4 :0 761,4 633,1 525,7 490,1 596,7 463,9 701,8 642,7 585,6 483,9 577,5 547,9 500,2 861,9 551,9 523,2 591,7 638,0

C2 4 :1 1666,7 1307,0 1183,1 1086,2 1212,9 1014,9 1723,7 1355,0 1322,8 1248,7 1435,0 1298,6 1295,4 1959,4 1447,1 1374,4 1461,0 1440,9

C2 4 :2 525,0 412,6 358,3 332,0 378,4 332,3 480,1 411,3 413,5 338,8 380,8 298,9 375,3 644,9 426,6 342,8 348,8 353,6

C2 4 :3 23,3 18,5 15,6 16,2 18,2 15,5 17,9 18,2 18,6 16,4 14,6 11,3 11,4 21,1 13,1 12,9 12,8 12,8

Tot a l 6 13 9 , 7 0 , 0 4 6 9 3 , 3 4 2 3 8 , 4 4 7 9 6 , 1 4 0 9 4 , 4 6 5 8 3 , 1 5 2 5 2 , 1 5 2 19 , 2 4 6 0 0 , 9 5 3 10 , 3 4 5 5 8 , 5 4 7 9 4 , 6 7 0 12 , 0 5 4 0 7 , 3 5 0 6 0 , 3 5 2 0 4 , 6 5 18 6 , 5

M e a n

S D

RS D ( %)

dhSMs

C14 :0 3,7 3,9 3,9 3,6 3,9 3,6 4,4 4,6 3,3 16,0 7,3 9,2 4,2 5,3 5,1 18,6 17,9 18,2

C16 :0 93,6 82,9 81,7 84,7 97,1 93,5 133,7 98,2 104,7 220,3 282,2 221,1 122,4 159,4 137,9 358,0 364,1 342,6

C18 :0 9,0 7,2 6,7 6,4 7,6 7,4 10,1 7,9 8,3 11,1 9,4 8,3 5,8 7,9 6,3 12,6 12,5 13,3

C2 0 :0 5,1 3,6 2,4 2,2 2,7 2,3 2,7 2,9 2,8 3,9 2,7 2,3 1,1 2,3 1,4 3,2 3,5 3,7

C2 2 :0 16,1 13,2 10,1 10,4 12,1 10,4 12,6 12,4 11,3 21,0 11,1 10,1 3,4 5,7 4,3 17,6 17,8 18,8

C2 4 :0 20,1 17,4 9,1 11,5 14,9 11,2 13,3 16,0 12,3 16,1 10,3 10,5 6,3 15,2 8,2 18,1 25,1 29,7

C2 4 :1 74,3 64,0 52,9 63,8 68,2 59,9 79,1 85,3 79,9 128,4 161,3 145,8 77,0 139,4 100,0 220,8 252,3 254,7

Tot a l 2 2 1, 9 19 2 , 3 16 6 , 8 18 2 , 6 2 0 6 , 5 18 8 , 2 2 5 5 , 9 2 2 7 , 2 2 2 2 , 7 4 16 , 9 4 8 4 , 3 4 0 7 , 3 2 2 0 , 3 3 3 5 , 3 2 6 3 , 1 6 4 8 , 9 6 9 3 , 1 6 8 0 , 9

M e a n

S D

RS D ( %)

ABTL0812 24h

5 3 10 , 2 4 3 7 6 , 3

7 7 8 , 1 4 2 2 , 3

Control 1 h ABTL0812 1 h

5 6 8 4 , 8 4 8 2 3 , 3 5 7 3 8 , 0 5 15 0 , 5

7 4 6 , 3 3 7 0 , 6

Control 6h ABTL0812 6 h Control 24 h

114 5 , 1 7 8 , 6

14 , 1 8 , 5

2 3 5 , 3 4 3 6 , 1 2 7 2 , 9 6 7 4 , 3

13 , 7 8 , 8 2 0 , 0 1, 5

Control 1 h ABTL0812 1 h Control 6h ABTL0812 6 h Control 24 h ABTL0812 24h

19 3 , 7 19 2 , 4

5 8 , 1 2 2 , 8

3 , 4

2 7 , 6 12 , 5 18 , 0 4 2 , 0

14 , 2 6 , 5 7 , 7 9 , 6 2 1, 3

2
3

4
 

A
N

N
E

X
O

S
 –

 A
N

N
E

X
 2

 
 

 



GCers

C14 :0 5,4 7,3 7,0 7,7 7,3 6,5 7,2 7,1 6,4 7,2 7,8 0,0 8,5 4,2 8,0 4,3 5,0 5,8

C16 :0 56,0 72,0 66,7 74,3 71,9 58,8 71,4 67,0 64,1 52,9 58,1 49,9 71,0 39,9 75,8 45,6 49,7 64,6

C18 :0 11,4 14,2 14,6 14,6 13,5 11,7 15,7 14,1 11,8 9,4 12,0 9,8 13,0 6,7 13,5 5,2 5,1 6,7

C2 0 :0 4,4 2,8 1,8 2,2 2,2 2,1 1,6 2,2 2,0 1,8 2,0 1,9 2,0 2,3 2,3 1,2 1,3 1,9

C2 2 :0 75,0 51,4 29,9 31,4 38,5 27,4 27,5 33,7 25,7 25,6 20,7 21,5 17,2 25,2 19,3 15,7 21,1 30,7

C2 2 :1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C2 4 :0 226,5 241,8 125,6 148,2 175,6 111,2 112,0 170,1 105,9 93,9 95,2 169,8 96,9 193,2 162,8 39,3 79,0 136,5

C2 4 :1 366,2 307,2 186,0 214,2 247,0 171,2 194,4 235,1 173,7 149,6 172,7 216,3 249,5 345,4 301,1 108,3 145,1 218,4

C2 4 :2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tot a l 7 4 4 , 8 6 9 6 , 6 4 3 1, 7 4 9 2 , 7 5 5 6 , 0 3 8 8 , 9 4 3 0 , 0 5 2 9 , 3 3 8 9 , 5 3 4 0 , 3 3 6 8 , 4 4 6 9 , 1 4 5 8 , 2 6 17 , 0 5 8 2 , 9 2 19 , 7 3 0 6 , 3 4 6 4 , 5

M e a n

S D

RS D ( %)

LacCers

C14 :0 8,1 10,0 9,6 10,7 11,0 7,5 10,7 8,2 8,5 7,5 7,7 2,4 9,3 5,1 8,8 6,2 7,5 7,0

C16 :0 61,2 77,1 72,7 78,5 77,8 63,3 74,6 66,6 60,6 50,2 39,9 41,8 57,9 33,8 64,7 30,4 38,4 33,7

C18 :0 12,4 15,1 13,9 14,8 15,8 12,3 13,9 12,8 13,0 9,4 10,6 8,0 10,4 6,2 11,1 4,7 6,9 5,4

C2 0 :0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C2 2 :0 51,7 32,4 20,2 21,5 24,3 17,3 16,9 19,0 16,4 14,8 10,7 10,5 8,8 15,4 11,5 7,5 11,5 11,4

C2 4 :0 170,4 149,4 86,9 113,3 124,0 74,4 85,1 115,2 73,6 71,1 65,7 89,4 60,2 115,3 90,5 44,2 79,7 75,0

C2 4 :1 276,1 197,0 137,3 157,8 172,9 113,8 135,9 144,3 120,8 99,6 83,7 88,9 93,8 222,5 139,1 61,9 102,6 115,2

Tot a l 5 7 9 , 9 4 8 1, 0 3 4 0 , 6 3 9 6 , 6 4 2 5 , 7 2 8 8 , 6 3 3 7 , 1 3 6 6 , 1 2 9 2 , 9 2 5 2 , 6 2 18 , 2 2 4 1, 0 2 4 0 , 4 3 9 8 , 2 3 2 5 , 7 15 4 , 9 2 4 6 , 7 2 4 7 , 7

M e a n

S D

RS D ( %)

3 3 0 , 2

Control 1 h ABTL0812 1 h ABTL0812 24h

6 2 4 , 4 4 7 9 , 2

Control 24 hControl 6h ABTL0812 6 h

4 4 9 , 6 3 9 2 , 6 5 5 2 , 7

8 3 , 6 12 4 , 1

2 7 , 0 17 , 6

3 3 2 , 0 2 3 7 , 2 3 2 1, 5

7 1, 9 6 7 , 816 8 , 6 8 4 , 4

2 16 , 4

16 , 0 17 , 3 15 , 1 3 7 , 6

ABTL0812 24h

12 0 , 2 7 2 , 2

Control 6h ABTL0812 6 h Control 24 hABTL0812 1 hControl 1 h

4 6 7 , 2 3 7 0 , 3

2 5 , 7 19 , 5 11, 1 7 , 4 2 4 , 6 2 4 , 6

3 6 , 8 17 , 5 7 9 , 0 5 3 , 3

 

 

Annex 3: Quantificació de les espècies indicades de Glucosilceramides (GCers) i Lactosilceramides (LacCers) per espectrometria de masses en cèl·lules MiaPaca2 tractades 1, 

6 i 24 hores amb ABTL0812 100 M. Les dades esta  expressades e  p ol d’esfi golípid per 6 cèl·lules. Cada condició va ser avaluada per triplicat. 
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