


 

RESUM 
 

S. cerevisiae és un organisme unicel·lular on s’hi han descrit dos tipus 

d’envelliment, el cronològic i el replicatiu. L’envelliment cronològic es defineix com la 

capacitat d’un cultiu de mantenir la seva viabilitat al llarg del temps i s’utilitza com a 

model senzill d’estudi d’envelliment en teixits post-mitòtics. L’envelliment replicatiu es 

defineix com el nombre de cèl·lules filles que una cèl·lula mare verge pot generar al 

llarg de la seva vida i es utilitzat com a model d’estudi de l’envelliment en teixits 

mitòticament actius. 

 

La teoria de l’estrès oxidatiu aplicada a l’envelliment proposa que les espècies 

reactives de l’oxigen (ROS) provoquen un dany progressiu que afecta a DNA, lípids i 

proteïnes i que té com a resultat el deteriorament cel·lular que caracteritza 

l’envelliment. Entre les modificacions oxidatives que tenen lloc en proteïnes, la 

formació de grups carbonil és una de les més estudiades. Es tracta d’una alteració de 

l’estructura química de tipus irreversible i s’ha descrit que la seva presència augmenta 

amb l’edat en diversos tipus cel·lulars. En aquest treball s’ha utilitzat una aproximació 

proteòmica per estudiar l’oxidació de les proteïnes del llevat durant l’envelliment. Com 

a marcador de dany oxidatiu s’ha utilitzat la formació de grups carbonil. Els resultats 

indiquen un increment progressiu de dany oxidatiu durant l’envelliment cronològic i 

replicatiu. En ambdós casos, aquest dany és previngut per la restricció calòrica, l’única 

intervenció coneguda capaç d’augmentar la longevitat en tots els organismes 

estudiats. A més, s’han identificat les principals dianes d’oxidació proteica en ambdós 

tipus d’envelliment que corresponen a proteïnes de resistència a estrès i proteïnes del 

metabolisme energètic. Per estudiar amb profunditat l’efecte del dany oxidatiu en 

l’envelliment s’han construït soques amb una còpia addicional de gens d’aquestes 

proteïnes, la qual cosa ha portat a identificar la soca 2xADH1 com més longeva.  

 

Adh1 és una alcohol deshidrogenasa que catalitza l’últim pas de la fermentació de 

la glucosa en llevat. En aquesta reacció la reducció de l’acetaldehid a etanol va 

associada a l’oxidació del NADH regenerant el coenzim NAD+. Sir2 és una histona 

desacetilasa dependent de NAD+ que juga un paper clau en la regulació de 

l’envelliment replicatiu del S. cerevisiae. Els resultats assenyalen que un augment de 

l’activitat Adh1 augmenta el ràtio NAD+/NADH i l’activitat de Sir2 promovent 

l’increment de la longevitat replicativa. D’altra banda, l’augment d’expressió d’Adh1 

genera un augment en la taxa de respiració mitocondrial i un augment de les ROS 

intracel·lulars que porta a la inducció de les defenses antioxidants. Aquest fet permet 

que la soca 2xADH1 sigui més resistent a un tractament amb H2O2 i presenti una 

major longevitat cronològica. Tant els fenòmens que incrementen la longevitat 

replicativa com la cronològica semblen estar connectats ja que s’ha vist que un 

tractament amb H2O2 indueix l’expressió de Sir2. A més, la deleció de SIR2 suprimeix 

les diferències de resistència a estrès. Aquestes dades fan pensar en una possible via 

d’inducció dels sistemes antioxidants on la proteïna nuclear Sir2 tingui un paper clau i 



 

d’altra banda posa en evidència el fet que el manteniment de l’activitat d’enzims que 

participen en l’equilibri NAD+/NADH afectarà l’envelliment replicatiu i el cronològic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 

S. cerevisiae es un organismo unicelular en el que se han descrito dos tipos de 

envejecimiento, el cronológico y el replicativo. El envejecimiento cronológico se define 

como la capacidad de un cultivo de mantener su viabilidad a lo largo del tiempo. Por 

sus características es utilizado como modelo de estudio sencillo del envejecimiento en 

tejidos post-mitóticos. El envejecimiento replicativo se define como el número de 

células hijas que una célula madre virgen puede generar durante toda su vida. Por sus 

características se utiliza como modelo de estudio del envejecimiento en tejidos 

mitóticamente activos. 

 

La teoría del estrés oxidativo aplicada al envejecimiento propone que las especies 

reactivas del oxígeno (ROS) provocan un daño progresivo que afecta a DNA, lípidos y 

proteínas y que da como resultado el deterioro celular que caracteriza el 

envejecimiento. Entre las modificaciones oxidativas que tienen lugar en proteínas, la 

formación de grupo carbonilos es una de las más estudiadas. Se trata de una 

alteración de la estructura química de carácter irreversible y se ha descrito que su 

presencia aumenta con la edad en diferentes tipos celulares. En este trabajo se ha 

utilizado una aproximación proteómica para estudiar la oxidación de las proteínas en 

levadura durante el envejecimiento. Como marcador de daño oxidativo se ha utilizado 

la formación de grupos carbonilo. Los resultados indican un incremento progresivo del 

daño oxidativo durante el envejecimiento cronológico y replicativo. En los dos casos, 

este daño es evitado por la restricción calórica, la única intervención conocida capaz 

de aumentar la longevidad en todos los organismos estudiados. Además, en este 

estudio, se han identificado las principales dianas de oxidación proteica en los dos 

tipos de envejecimiento que se corresponden con proteínas de resistencia a estrés y 

proteínas del metabolismo energético. Para estudiar con profundidad el efecto del 

daño oxidativo en el envejecimiento se han construido cepas con una copia adicional 

de genes de estas proteínas. Esto ha permitido identificar a la cepa 2xADH1 como más 

longeva. 

  

Adh1 es una alcohol deshidrogenasa que cataliza el último paso de la fermentación 

de la glucosa en levadura. En esta reacción la reducción del acetaldehído a etanol va 

asociada a la oxidación del NADH regenerando el coenzima NAD+. Sir2 es una histona 

deacetilasa dependiente de NAD+ que desempeña un papel importante en la 

regulación del envejecimiento replicativo de S. cerevisiae. Los resultados muestran 

que un aumento de la actividad Adh1 promueve un aumento del ratio NAD+/NADH y 

de la actividad de Sir2. Esto de traduce en una mayor longevidad replicativa en la 

cepa 2xADH1. Por otro lado, aumento de expresión de Adh1 genera un incremento de 

la tasa de respiración mitocondrial y una mayor producción de ROS que induce las 

defensas antioxidantes. Este hecho permite que la cepa 2xADH1 sea más resistente a 

tratamiento con H2O2 y presente una mayor longevidad cronológica. Estos fenómenos 

que aumentan la longevidad replicativa y cronológica parecen estar conectados ya se 

ha visto que un tratamiento con H2O2 induce la expresión Sir2. Además, la deleción de 



 

SIR2 suprime las diferencias observadas en resistencia a estrés. Estos resultados 

hacen posible pensar en una posible vía de inducción de los sistemas antioxidantes 

donde la proteína nuclear Sir2 juegue un papel clave. Además, en este trabajo 

también se pone en evidencia el hecho que el mantenimiento de la actividad de 

enzimas que participen en el equilibrio NAD+/NADH afectará al envejecimiento 

replicativo y cronológico. 

 



 

SUMMARY 
 

In the yeast S. cerevisiae two aging processes has been described, chronological 

and replicative lifespan. Chronological lifespan refers to the ability of stationary 

cultures to maintain viability over time and has been used as a valuable model to 

study aging in post-mitotic tissues. Replicative lifespan is described as the number of 

daughter cells produced by each dividing mother cell and has been used as a useful 

model to study aging in mitotic tissues.  

 

The oxidative stress theory of aging states that reactive oxygen species (ROS) 

causes a progressive damage, afecting DNA, lipids and proteins, resulting in the 

functional decline that defines aging. Among the oxidative mofications afecting 

proteins, carbonylation is one of the most studied. This reaction has an irreversible 

nature and a large number of studies have shown that protein carbonylation increases 

with age. In this study, a proteomic approach has been used to study protein 

oxidation in yeast aging and carbonyl formation was selected as a marker of oxidative 

stress. In both, replicative and chronological lifespan, an increase in protein oxidative 

damage has been observed when compared old with young cells. In addition, calorie 

restriction, the only know intervention in grade to increase longevity in all the 

organisms studied, resulted in a decreased oxidative damage during yeast aging. 

Furthermore, the main protein targets of oxidative stress have been identified and 

common targets between the two aging models include stress resistance proteins and 

enzymes involved in glucose metabolism. To analyse the effect of oxidative damage to 

proteins in the aging process, several strains carrying an additional copy of the gene 

from these proteins were constructed. This fact leads to identification of 2xADH1 as a 

long-lived strain when compared to wild type. 

 

Adh1 is an alcohol dehydrogenase that catalyzes the conversion of acetaldehyde to 

ethanol in the last step of glycolisis. In this reaction, NADH is oxidazed to regenerate 

NAD+. In S. cerevisiae, Sir2 is a NAD+-dependent histone deacetylase that plays a key 

function in replicative lifespan. In the 2xADH1 strain an increase both in NAD+/NADH 

ratio and Sir2 activity were observed when compared to wild type. This agrees with 

the increased replicative lifespan observed. Moreover, Adh1 overexpression increases 

mitochondrial respiration rate and ROS production. This leads to an induction of 

several antioxidant genes promoting higher oxidative stress resistance and an increase 

in chronological lifespan in 2xADH1 cells. Interestingly, this two facts leading to an 

increased replicative and chronological aging seem to be connected because a H2O2 

treatment induces Sir2 expression. In addition, SIR2 deletion abrogates the observed 

differences between wild type and 2xADH1 cells in stress resistance. All these data 

suggest a possible stress resistance pathway where Sir2 participates actively. In 

summary, it may be suggested that maintaining the activ¡ty of enzymes participating 

in NAD+/NADH balancing will affect chronological and replicative lifespan.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABREVIACIONS 
 

2D Electroforesi bidimensional 

4-HNE 4-hidroxinonenal  

ADH Alcohol deshidrogenasa 

ADP Adenosina 5'-difosfat 

Amp Ampicil·lina 

BSA Albumina sèrica bovina 

cAMP Adenosina-3', 5'-monofosfat 

CHAPS 3-[(3 colamidopropil)-dimetilamonio]-1-propanosulfonat 

CLS Vida cronològica  

Co-IP Co-immunoprecipitació 

DAPI Dihidroclorur de 4'-6-diamino-2-fenilindol 

DH Deshidrogenasa 

DNA Àcid desoxiribunucleic 

DNP Dinitrofenil 

DNPH 2,4-dinitrofenilhidrazina 

dNTP Deoxinucleòtid 

DTT Ditiotreïtol 

EDTA Àcid etilendiamina-tetracètic 

ER  Endonucleasa de restricció 

ETH Etidina 

FC Solució de fenol/cloroform 

FLB  Tampó de càrrega amb Ficoll 

FLPC Fast protein liquid chromatography 

GST Glutatió 

GTP Guanosina-3',5'-monofosfat 

HDAC Histona desacetilasa 

LB Medi Luria-Bertani  

mA Miliamper 

MCS  Lloc de clonatge múltiple  

MDA Malondialdehid  

mtDNA DNA mitocondrial 

MTT Bromur 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazoli  

NA Àcid nicotínic 

NAAD Àcid nicotínic adenina dinucleòtid 

NAD+/NADH Nicotina adenina dinucleòtid  

NADP/NADPH Nicotina adenina dinucleòtid fosfat 

NAM Nicotinamida 

NaMN Àcid nicotínic mononucleòtid 

NBT Blau de nitrotetrazoli 

nDNA DNA nuclear 

NMN 

 

Nicotinamida mononucleòtid 
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1. ESTRÈS OXIDATIU 
 

L’ambient afecta a tots els organismes. Un organisme ben adaptat a un determinat 

ambient pot acabar estant mal adaptat en poc temps si no és capaç de modificar la 

seva fisiologia en resposta a canvis ambientals o a diverses condicions metabòliques. 

Aquests canvis ambientals provoquen estrès o shocks als quals la cèl·lula s’hi ha 

d’enfrontar.  

 

En general, en eucariotes el metabolisme normal depèn de l’oxigen ja que al llarg 

de l’evolució aquesta molècula ha estat seleccionada majoritàriament com a acceptora 

final d’electrons en la respiració. La conseqüència, però, és que tots els organismes 

aeròbics estan sotmesos a l’anomenada “paradoxa de l’oxigen” ja que depenen d’ell 

per la seva supervivència durant la respiració cel·lular però, al mateix temps, l’oxigen 

(agent altament oxidant) dóna lloc a compostos tòxics denominats espècies reactives 

de l’oxigen (ROS).  

 

L’estrès oxidatiu té lloc quan la concentració d’aquests oxidants augmenta més 

enllà de la capacitat de tamponament de les cèl·lules, és a dir, quan es perd l’equilibri 

entre la producció de radicals lliures i la producció i/o acció dels antioxidants. Molts 

estudis indiquen que l’estrès oxidatiu és un comú denominador subjacent a moltes 

malalties i insults mediambientals que poden conduir a la mort en gairebé tots els 

organismes aeròbics. Hi ha evidències que indiquen que l’estrès oxidatiu es troba 

associat a la fisiopatologia de malalties com l’aterosclerosi, càncer, porfíries, 

cataractes, sobrecàrrega de ferro i coure, malaltia de Parkinson, malaltia d’Alzheimer, 

diabetis, malària, artritis, malalties autoimmunes, inflamacions cròniques i 

envelliment. En molts casos, la formació de les ROS és secundària respecte al procés 

de la malaltia, però en alguns casos n’és la causa. Per això, s’ha de tenir en compte 

que hi ha un equilibri delicat entre els oxidants i antioxidants en la salut i la malaltia, i 

aquest correcte equilibri és essencial per mantenir un estat saludable. 

 

 

1.1. Espècies reactives de l’oxigen (ROS) 
 

Les espècies reactives de l’oxigen (ROS) representen diferents estats d’oxidació de 

l’oxigen molecular (O2) i inclouen l’oxigen singlet, l’anió superòxid(O2 ¯), el peròxid 

d’hidrogen (H2O2) i el radical hidroxil (OH ).  

 

L’ O2 ¯ es forma en la reducció de l’O2 per un electró. La dismutació de dues 

molècules de O2 juntament amb la seva reducció per dos electrons porta a la formació 

del H2O2. El radical hidroxil, altament reactiu, es pot formar a partir de la fissió 

homolítica de l’aigua o per la reacció catalitzada per metall, també anomenada reacció 

de Fenton. Aquesta reacció implica l’oxidació del Fe2+ a Fe3+ amb la reducció del H2O2 

a OH  i OH¯. L’O2 ¯ també pot participar e la formació del HO  per una dismutació del 

H2O2 i per la reducció del Fe3+ a Fe2+ en l’anomenada reacció de Haber-Weiss 

(Toledano et al, 2003) (Fig. 1).  
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Reacció de Haber-Weiss Fe3+ + O2
•¯ Fe2+ + O2

Reacció de Fenton Fe2+ + H2O2                    Fe3+ + OH• + OH¯

Dismutació (SOD)             2O2
•¯+ 2H+                       O2 + H2O2

Dismutació (Catalasa)           2H2O2 2H2O  + O2 

 

Figura 1.  Formació de les principals espècies reactives de l’oxigen (Font: Toledano et al, 2003; 

Topics in Current Genetics). 

 

Encara que rebin comunament el nom de radicals lliures, no totes les ROS són 

radicals en el sentit estricte de la paraula. Un radical és un àtom o una molècula que 

té un o més electrons desaparellats ocupant un orbital atòmic o molecular cosa que el 

fa altament reactiu. D’aquesta forma, l’O2 és un di-radical que té dos electrons 

desaparellats. Els spin dels dos electrons desaparellats de l’oxigen tenen la mateixa 

direcció, per això, l’oxigen és un biradical però no és un dels més reactius. L’O2 ¯ i 

especialment el OH  són també radicals oxidants, més forts i per tant més agressius. 

En canvi, el H2O2 no és considerat un radical però és important en l’estrès oxidatiu 

perquè difon fàcilment a través de les membranes cel·lulars i intervenir en la reacció 

de Fenton en qualsevol punt de la cèl·lula. 

 

• Altres tipus de radicals lliures: les espècies reactives del nitrogen 

(NOS) 

 

En les cèl·lules existeixen altres tipus de radicals lliures no derivats de l’oxigen. Les 

espècies derivades del nitrogen (NOS) també són capaces de provocar dany en les 

estructures cel·lulars. En general, quan es parla de NOS es fa referència a l’òxid nítric 

(NO•), al peroxinitrit (ONOO–), a l’adducte peroxinitrit-CO2 i als productes de les 

interaccions de l’hipoclorit i el H2O2 amb el nitrit inorgànic. Així, per exemple, l’òxid 

nítric que es produeix durant el metabolisme de l’arginina serveix com a segon 

missatger en la regulació de diverses funcions cel·lulars. Aquesta molècula, però, és 

capaç de reaccionar ràpidament amb l’anió superòxid per formar el peroxinitrit, 

altament tòxic i que pot nitrosilar els grups sulfhidril de les cisteïnes, nitrar els residus 

tirosina i triptòfan de les proteïnes i oxidar els residus metionina. Aquesta habilitat és 

fortament influenciada per la concentració fisiològica de CO2. Amb tot, existeix encara 

molta incertesa sobre els mecanismes d’aquestes reaccions i la seva influència en la 

fisiologia cel·lular (Stadtman, 2004).  
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1.2 Origen de les ROS  
 

1.2.1. Fonts endògenes 

 
Saccharomyces cerevisiae pot créixer utilitzant diverses fonts de carboni però 

prefereix sobretot la glucosa i la fructosa. Quan algun d’aquests sucres es present en 

el medi, l’expressió dels enzims necessaris per l’ús d’altres fonts de carboni es troba 

gairebé suprimida (Gancedo, 1998). Aquest fenomen es coneix com a repressió per 

catabòlit i provoca efectes importants en la bioquímica del llevat i en la seva fisiologia. 

A través de diferents vies de senyalització, la glucosa reprimeix diversos gens 

implicats en la respiració i en la biogènesi mitocondrial i s’ha observat una síntesi 

disminuïda d’enzims antioxidants.  

 

NAD+

NADH + H+

NADH
+H+

e-

e-

Fumarat
SuccinatNAD+

e-
QH2

e-

H+
H+

H+

H+

H+

H+

Citc

H+

H+

H+

H+

H+

H+

e-1/2O2
+     
2H+

+2e-

H2O

H+

H+

H+ H+

H+

H+
H+

ADP
+Pi

ATP

Complex NADH
deshidrogenasa

Complex succinat
deshidrogenasa

Complex
citocrom bc1

Complex
Citocrom c 

oxidasa

Complex
ATP-sintasa

O2 O2
·-

O2O2
·-
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II

membrana 
mitocondrial

interna

III
IV

V

 

Figura 2. Cadena de transport electrònic en S.cerevisiae (Font: Bakker et al, 2001; FEMS 

Microbiol). 

 

Però quan la font de carboni present en el medi obliga a passar a un metabolisme 

respiratori es promou un canvi d’expressió gènica que comporta, a més de la síntesi 

dels enzims necessaris per aquest tipus de metabolisme, una inducció de les defenses 

antioxidants per fer front a una major activitat de la cadena de transport electrònic. La 

raó d’aquesta inducció es troba en el fet que durant la respiració, el metabolisme de la 

glucosa genera acetil-CoA que s’incorpora al cicle de l’àcid tricarboxílic (TCA) en la 

. 
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mitocòndria per produir NADH. Els electrons del NADH són bombejats en el complex 

NADH deshidrogenasa de la cadena de transport electrònic i van a través dels altres 

tres complexes tal com és pot veure en la Figura 2. En aquesta cadena es bombegen 

protons (H+) des de la matriu mitocondrial cap a l’espai intermembrana creant un 

gradient de protons. De tant en tant, els electrons s’escapen del complex NADH 

deshidrogenasa i del complex III i generen les ROS. La via a través de la qual els 

electrons generen les ROS apareix esquematitzada en la Figura 3. La fosforilació 

oxidativa suposa aproximadament el consum d’un 90% del total d’oxigen 

intracel·lular, del qual al voltant del 2-3% es calcula que és derivat a la formació de 

ROS com a resultat de l’autooxidació de certs components de la cadena de transport 

electrònic (Bordone & Guarente, 2005). Aquest valor s’ha vist reduït a un 0,2% en 

alguns estudis realitzats sota condicions més fisiològiques (Balaban et al, 2005). 

 

El principal radical lliure en la majoria de sistemes biològics oxigenats en el radical 

superòxid (O2 ¯) i es troba en equilibri amb la seva forma protonada, el radical 

hidroperoxil (HO2 ). Com ja s’ha dit anteriorment, l’O2 ¯ és relativament poc reactiu 

en comparació amb d’altres radicals però els sistemes biològics poden convertir-lo en 

espècies més reactives, com ara els radicals peroxil (ROO ), alcoxil (RO ) i hidroxil 

(HO ) (Dean et al, 1997). A més, aquest  O2 ¯ és la font majoritària del H2O2 . 

 

O2 O2
·-

e- e-

2H+

H2O2

e-

H+
H2O

OH·
superòxid

peròxid
d’hidrogen hidroxil

 

Figura 3. Via de formació de les principals espècies reactives de l’oxigen durant la respiració 

mitocondrial. 

 

En les cèl·lules eucariotes existeixen altres fonts endògenes de ROS amb caràcter 

més puntual i de menor importància quantitativa. Així, entre aquestes fonts trobem 

diversos sistemes enzimàtics com ara la xantina oxidasa, la prostaglandina sintasa, la 

lipooxigenasa, l’aldehid oxidasa, l’òxid nítric sintasa, la NADPH oxidasa i la 

mieloperoxidasa. L’autooxidació de molècules com l’hemoglobina, les catecolamines o 

la mioglobina també pot generar radicals superòxid. A més, l’oxidació de metalls com 

el ferro o el coure pot ser capaç de generar radicals hidroxil (Halliwell & Gutteridge, 

1999) a través de la reacció de Fenton (Fig. 1) (Taula 1). 

 

1.2.2. Fonts exògenes 

 

Existeixen nombroses causes exògenes de formació de ROS i NOS que poden 

atacar els sistemes biològics. Són presents en contaminants en l’atmosfera, o bé es 
poden generar per irradiació amb llum UV, rajos X, rajos γ. La seva acció és el dany al 
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DNA i de forma indirecta, estrès oxidatiu, fototoxicitat i fotosensibilitat (Zagarese et 

al, 2001). 

 

Taula 1. Origen de les espècies reactives del l’oxigen i del nitrogen (Font: Berlett & Stadtman, 

1997; J Biol Chem). 

FONT ROS-NOS 

Pol·lució atmosfèrica CO, Ozó, NO2, N2O2
 

Productes de la cadena de transport electrònic O2 - 

Irradiació (X-, γ-, UV) O2 -, OH, 1O2 

Oxidació catalitzada per metall OH, H2O2, ió ferril 

Inflamació (neutròfils i macròfags) OCl-, H2O2, O2 -, NO, ONOO- 

Oxidases H2O2 

Metabolisme de l’arginina NO 

 

 

 

1.3 Dany de les ROS en els components cel·lulars 
 

1.3.1. Lípids 
 

El radical OH• pot iniciar una cadena de peroxidació lipídica que comença amb 

l’eliminació d’un hidrogen de la cadena d’un lípid insaturat (LH) per formar un primer 

radical (L•) (Lai & Piette, 1978; Halliwell & Gutteridge, 1984). L• pot acceptar una 

molècula d’O2 generant un radical peroxil (LOO•) que aleshores es pot transformar en 

un radical alcoxil (LO•). LO• i LOO• són els que duen a terme la peroxidació lipídica 

que pot ser interrompuda, per exemple, quan dues molècules de radicals lipídics es 

combinen (L-L) o en presència de detoxificadors de radicals com ara l’α-tocoferol. Els 

productes de peroxidació lipídica i alguns dels seus derivats, com ara el 

malondialdehid (MDA) o el 4-hidroxinonenal (4-HNE), reaccionen ràpidament amb 

altres molècules biològiques, per formar principalment adductes amb les bases del 

DNA i amb proteïnes (Esterbauer et al, 1991). 

 

1.3.2. DNA 
 

Ni l’O2 ni el H2O2 poden provocar dany al DNA directament, sinó que ho fan 

únicament a través de la reaccions de Haber-Weiss i de la reacció de Fenton (Imlay & 

Linn, 1988) i per produir aquest dany oxidatiu cal que l’OH• es formi in situ. Això 

succeeix perquè el DNA amb càrrega negativa uneix cations de metalls de transició, 

com ara el ferro, afavorint la formació del radical hidroxil. Una altra causa de dany en 

el DNA és l’acció d’altres radicals que resulten de la peroxidació de lípids i proteïnes. 

S’ha descrit, per exemple, que el MDA forma adductes amb les bases i s’han descrit 

fins a seixanta modificacions diferents del DNA poden estar provocades per l’OH• 

(Cadet et al, 1997; Girard & Boiteux, 1997). Entre aquests canvis s’hi troben el 

trencament d’una o de les dues cadenes del DNA, les modificacions directes de les 

. 
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bases, la formació de llocs sense bases i els entrecreuaments del DNA. La meitat de 

les variacions provocades pel radical hidroxil afecta a les bases del DNA. Per exemple, 

la purina pot formar 8-oxoG desprès de patir una hidroxilació. D’altra banda, l’OH• pot 

atacar l’esquelet de sucre eliminant l’hidrogen de qualsevol àtom d’hidrogen (Toledano 

et al, 2003). 

 

1.3.3. Proteïnes  
 

Es creu que és el radical OH• l’iniciador d’una gran part del dany a proteïnes tant a 

nivell del seu carboni α com en les cadenes laterals dels aminoàcids. En ambdós casos, 

això comporta a la formació d’un radical carboni (C•) que reacciona amb l’O2 per 

donar el radical peroxil (COO•) i posteriorment al radical alcoxil (CO•). Aquests dos 

radicals poden ser estabilitzats per la sostracció de l’hidrogen d’una altra molècula 

promovent una reacció en cadena, o bé poden provocar el trencament de l’esquelet 

d’una proteïna, principalment en els residus prolina (Stadtman & Levine, 2003; 

Toledano et al, 2003).  En absència d’O2, dos carbonis radicals poden reaccionar l’un 

amb l’altre per produir derivats amb un entrecreuament del tipus carboni-carboni 

(Stadtman & Levine, 2003). A més d’aquestes reaccions, les cadenes laterals 

d’algunes proteïnes s’oxiden fàcilment per sistemes d’oxidació catalitzats per ions 

metàl·lics (MCO) (Stadtman & Levine, 2003). 

 

El resultat de l’oxidació de proteïnes per les ROS pot ser l’hidroxilació dels grups 

aromàtics i de les cadenes laterals d’aminoàcids alifàtics, la nitració de residus 

d’aminoàcids aromàtics, la nitrosilació de grups sulfhidrils, la sulfooxidació dels residus 

metionina, la cloració de grups aromàtics i de grups amino primaris i la conversió 

d’alguns aminoàcids a derivats carbonil. L’oxidació pot portar també al trencament de 

la cadena polipeptídica i a la formació d’agregats proteics. A més, els grups funcionals 

de proteïnes poden reaccionar amb els productes de l’oxidació d’àcids grassos 

poliinsaturats i amb derivats de carbohidrats (glicació/glicooxidació) per produir 

derivats inactius. 

 

1.3.3.1. Principals modificacions aminoacídiques per efecte de les ROS 

 

• Formació dels grups carbonil 

 

L’oxidació de les cadenes laterals dels residus lisina, arginina, prolina i treonina 

porta a la formació de derivats carbonil altament reactius (cetones i aldehids) i a la 

conversió de residus histidina en 2-oxo-histidina (Fig 4). 

 

Però la formació de grups carbonil en proteïnes també pot ser conseqüència de 

reaccions secundàries de grups primaris dels residus lisina amb sucres reductors, o 

productes de la seva oxidació (reaccions de glicació o glicooxidació) (Fig. 5). També 

per reaccions d’addició de Michael de residus lisina, cisteïna o histidina amb aldehids 

α,β-insaturats formats durant la peroxidació d’àcids grassos poliinsaturats (4-hidroxi-

2-nonenal, malondialdehid) (Fig. 5) (Stadtman & Levine, 2003). 
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Figura 4. Formació de grups carbonils en proteïnes per l’acció de la reacció de Fenton. 

 

Glicació
Glicoxidació

Malondialdehid

ADDICIÓ DE MICHAEL
4-Hidroxi-2-nonenal

 

Figura 5. Formació de grups carbonil per glicació, per glicooxidació i per reaccions amb 

productes de peroxidació d’àcids grassos poliinsaturats (PUFA) (Font: Berlett & Stadtman, 1997; 

J Biol Chem). 

 

• Aminoàcids aromàtics 

 

Els aminoàcids aromàtics són dianes importants de les ROS. L’oxidació d’un residu 

fenilalanina genera derivats orto- i meta-tirosina. Els residus tirosina són convertits a 

un derivat 3,4-hidroxi(dopa) i en derivats d’entrecreuaments bi-tirosina. El triptòfan 

pot convertir-se en un derivat 2-, 4-, 5-, 6-, o 7- hidroxi i també en N-

formilquinurenina i quinurenina (Stadtman & Levine, 2003). 
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• Metionina 

 

La metionina s’oxida fàcilment a metionina sulfòxid per l’acció de les ROS i NOS i 

això podria servir per protegir del dany oxidatiu altres residus essencials dins 

l’estructura proteica. Les metionina sulfòxid reductases són enzims que poden reduir 

el residu un altre cop a metionina augmentant la capacitat de tamponament del 

sistema (apartat 2.2.10 de la introducció). Per això, es creu que aquest aminoàcid, 

igual que la cisteïna, pot funcionar com un element antioxidant i també com a un 

component clau dins un sistema de regulació del metabolisme. La modificació covalent 

de la metionina podria ser un regulador de l’activitat biològica de les proteïnes a 

través de l’alteració de l’activitat catalítica i de la modulació de l’hidrofobicitat de la 

superfície de la proteïna (Stadtman & Levine, 2003). 

 

1.3.3.2. Mesura del dany oxidatiu en proteïnes 

 

Existeixen diversos mètodes per la detecció de dany oxidatiu provocat per les ROS 

en les macromolècules biològiques. En el cas de dany en proteïnes no existeix una 

mesura universal de determinació, però s’accepta que els grups carbonil probablement 

són el millor marcador d’aquest tipus de dany. Això s’explica pel fet que poden ser 

originats mitjançant molts mecanismes diferents i que els seus nivells en proteïnes 

són diverses ordres de magnitud superiors a qualsevol altre tipus d’oxidació en 

aminoàcids. La seva mesura és relativament fàcil perquè existeixen diversos 

compostos que reaccionen amb el grups carbonil i en permeten la detecció. El més 

utilitzat és la dinitrofenilhidrazina (DNPH) que reacciona ràpidament amb aquests 

grups carbonil permetent la seva quantificació amb tècniques espectrofotomètriques o 

bé la detecció mitjançant anticossos específics anti-DNP (Fig. 6) (Levine et al, 1994; 

Tamarit et al, 1998; Cabiscol et al, 2000).  

Derivatització en presència
d’SDS al 6%

2,4-dinitrofenilhidrazina
(DNPH)

Grup carbonil
en una proteïna

Tinció proteicaAnti-DNP

HPLC
PAGE-SDS

Western-blot

 

Figura 6. Esquema de la derivatització i detecció de grups carbonil mitjançant HPLC i Western 

blot amb anticossos anti-DNP. 
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2. DEFENSES ANTIOXIDANTS EN S. CEREVISIAE 
 

El terme estrès oxidatiu indica que l’estatus antioxidant de les cèl·lules es troba 

alterat per l’exposició a agents oxidants. En general, l’ambient reductor dins les 

cèl·lules ajuda a prevenir dany oxidatiu. En aquest ambient reductor, els ponts disulfur 

(S-S) no es formen espontàniament perquè els grups sulfhidril es mantenen en un 

estat reduït (SH) prevenint els desplegament de proteïnes o l’agregació. Aquest 

ambient reductor es manté pel metabolisme oxidatiu i per l’acció dels sistemes de 

defensa tant enzimàtics com no enzimàtics que posseeixen les cèl·lules per protegir 

les seves estructures cel·lulars i mantenir l’estat redox intracel·lular.  

 

 

2.1 Sistemes no enzimàtics 
 

Es consideren sistemes de defensa no enzimàtics a les petites molècules que 

majoritàriament són solubles en aigua i en alguns casos en un ambient lipídic. 

Generalment actuen com a “captadors” de radicals essent oxidats per les ROS, 

eliminant-les d’aquesta forma de la solució (Jamieson, 1998). 

 

2.1.1. Glutatió 

 

La molècula de glutatió (GST) és un tripèptid γ-L-glutamil-L-cisteinil-glicina. 

Posseeix un grup tiol que reacciona amb oxidants reduint-los i es produeix glutatió 

oxidat (dues molècules de glutatió unides per un pont disulfur, GSSG). Possiblement 

és la molècula més important per al manteniment de l’estat redox intracel·lular. Els 

gens implicats en la seva síntesi són GSH1 (γ−glutamilcisteïna sintetasa) i GSH2 

(glutatió sintetasa). Els mutants ∆gsh1 i ∆gsh2 són viables però creixen més 

lentament (Jamieson, 1998). Els mutants deficients en glutatió també són 
hipersensibles a H2O2, plumbagina i menadiona (compostos generadors de O2 ¯) però 

capaços d’induir una petita resposta adaptativa a estrès per H2O2 i menadiona el que 

suggereix que el GSH no és tant important com sensor d’aquest tipus de resposta a 

estrès (Jamieson, 1998). En condicions de privació de nutrients, s’ha vist que el GSH 

pot set utilitzat com a font de nitrogen i de sofre (Furst et al, 1988; Netto et al, 1996). 

Diversos estudis demostren que la menadiona, apart d’induir la producció de O2 ¯, 

podria ser tòxica perquè es conjugaria amb el GSH provocant una disminució 

important de glutatió intracel·lular (Jamieson, 1998). D’altra banda, s’ha descrit que el 

glutatió és necessari per la biosíntesi de novo de proteïnes extramitocondrials amb 

centres Fe/S (Sipos et al, 2002). 

 

2.1.2. Poliamines 
 

Les poliamines (putrescina, espermidina i espermina) són petites molècules 

derivades d’aminoàcids que a l’estar carregades positivament s’uneixen amb gran 

afinitat a DNA i RNA i també a algunes proteïnes. Són compostos nitrogenats alifàtics 

. 
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implicats en la protecció del llevat contra estrès oxidatiu. Actuen com antioxidants 
atrapant diverses ROS, especialment el radical O2 ¯. De fet, l’espermina i la 

espermidina són essencials per al creixement aeròbic de S. cerevisiae ja que un 

mutant nul ∆spe2 (gen necessari per la síntesi de poliamines) és hipersensible a 

l’oxigen (Balsundaram et al, 1991, 1993). 

 

2.1.3. Àcid ascòrbic 
 

En eucariotes superiors es coneix la importància de l’àcid ascòrbic com a molècula 

antioxidant però en llevats, sobretot en S. cerevisiae, la seva posició és menys clara. 

L’àcid ascòrbic actua com un bon agent reductor al reaccionar amb el radical hidroxil, 

el radical superòxid i el peròxid d’hidrogen. Diverses publicacions afirmen haver trobat 

àcid ascòrbic en S. cerevisiae encara que en nivells molt baixos (Heick et al, 1972; 

Nick et al, 1986). El que si que s’ha trobat en S. cerevisiae i Candida albicans és àcid 

eritroascòrbic (Huh et al, 1994; Kim et al, 1996) i donat que les propietats de l’àcid 

eritroascòrbic i ascòrbic són similars, probablement aquest compost podria tenir 

propietats antioxidants. 

 

2.1.4. Antioxidants solubles en lípids 
 

En S. cerevisiae no es coneix amb profunditat la funció de les molècules 

antioxidants que són liposolubles, però s’ha observat que la composició lipídica de la 

membrana del llevat és important en la seva capacitat de resistència a estrès. 

Aquelles cèl·lules que posseeixen membranes amb un nivell més elevat d’àcids 

grassos saturats són més resistents que les que tenen un nivell d’àcids grassos 

poliinsaturats més alt (Steels et al, 1994; Howlett & Avery, 1997). D’altra banda, hi ha 

estudis que demostren que antioxidants d’aquest tipus com són el α-tocoferol 

(vitamina E) o el β-carotè protegeixen les cèl·lules de llevat front a estrès oxidatiu 

exogen (Okai et al, 2000; Sohn et al, 2004). A més, la forma reduïda de la 

ubiquinona, apart de ser un component de la cadena de transport electrònic, pot tenir 

una segona funció com a antioxidant soluble en lípids. El mutant ∆coq3 (de la ruta de 

síntesi de la ubiquinona) sembla ser hipersensible a l’autoxidació produïda pel 

tractament amb àcids grassos insaturats (Do et al, 1996). 

 

2.1.5. Trehalosa 
 

La trehalosa (α-D-glucopiranosil-1,1-α-D-glucopiranòsid) és un disacàrid no 

reductor present en organismes tant diferents com ara són plantes, insectes i 

invertebrats o microorganismes eucariòtics i bacteris Aquesta molècula s’acumula en 

elevades concentracions en situacions d’estrès tèrmic, durant la fase estacionària o en 

condicions d’estrès oxidatiu (Lillie & Pringle, 1980; Hottiger et al, 1987; Attfield, 1997; 

Singer & Lindquist, 1998). 

 

Inicialment es va creure que la seva funció era la reserva de carbohidrats, en 

canvi, estudis posteriors van demostrar que aquest disacàrid és important en la 
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defensa de les cèl·lules davant un estrès tèrmic. A més, a més, s’ha demostrat que la 

trehalosa juga un paper important en la resistència a estrès oxidatiu (Benaroudj et al, 

2001). La inducció de l’acumulació de trehalosa mitjançant un estrès tèrmic o amb 

inhibidors del proteosoma fa que les cèl·lules esdevinguin més resistents a estrès 

oxidatiu (Benaroudj et al, 2001). D’altra banda, el contingut inicial de trehalosa en la 

cèl·lula correlaciona amb la seva capacitat de resistència a diversos agents oxidants 

(Benaroudj et al, 2001). Un mutant sense els dos enzims de síntesi de trehalosa, la 

trehalosa 6-P-fosfat sintasa (TPS1) i la trehalosa-6-fosfat fosfatasa (TPS2), és més 

sensible a estrès oxidatiu (Benaroudj et al, 2001) L’addició al medi de trehalosa també 

augmenta la resistència a estrès per H2O2. Es creu que ho fa captant els radicals lliures 

que es generen en el medi o posteriorment en l’interior cel·lular desprès de l’entrada 

del H2O2. Aquest increment en la resistència també s’ha observat quan s’afegeix 

manitol o galactosa al medi, malgrat que la més eficaç en protegir les cèl·lules sembla 

ser la trehalosa. Aquest efecte protector, però, no és una propietat general de tots els 

sucres ja que altres disacàrids, com ara la sacarosa no són capaços de protegir les 

cèl·lules del H2O2 (Benaroudj et al, 2001). 

 

 

2.2 Sistemes enzimàtics 
 

Els sistemes enzimàtics de protecció front estrès oxidatiu es divideixen entre 

aquells que directament detoxifiquen les ROS i aquells que s’encarreguen de mantenir 

l’estat redox de les proteïnes (Fig. 7). 

 

ROS REDOX

OH▪

H2O2

O▪-
HO2

▪

Cys

Met

Glutatió

Glutatió
peroxidases

Gpx1, Gpx2, Gpx3

Glutaredoxines
Grx1,Grx2,Grx3

Grx4,Grx5Glutatió
transferases
Gtt1, Gtt2

Sulfiredoxina
Srx

Metionina
sulfòxid
reductasa

MrsA

Tioredoxines
Trx1,Trx2,Trx3

Tioredoxina
peroxidases

Tsa1,Ahp1,Tsa2,
nTPX,mTPX

Catalases
Ctt1,Cta1

Superòxid
dismutases
Sod1,Sod2

 

 

Figura 7. Principals sistemes enzimàtics involucrats en la resposta a estrès oxidatiu en S. 

cerevisiae (Font: Tesi doctoral Micaela Molina). 

. 
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2.2.1. Catalasa 
 

Aquest enzim catalitza el trencament del H2O2 en oxigen i aigua protegint la 

cèl·lula dels efectes tòxics d’aquest radical. Es tracta d’una hemoproteïna 

homotetramèrica en la que cada monòmer conté un grup Fe (III) en el seu centre 

catalític i NADPH o un domini de tipus flavodoxina per prevenir l’acumulació d’una 

forma inactiva de Fe (IV) (Kirkman et al, 1987). 

 

S. cerevisiae posseeix dos tipus de catalases, catalasa T (per typical cytosolic 

catalase) i catalasa A (per atypical peroxisome catalase) codificades pels gens CTT1 i 

CTA1 respectivament (Hartig & Ruis, 1986; Cohen et al, 1988). Ctt1 es troba 

localitzada en el citoplasma i actua en resposta a estrès oxidatiu, estrès osmòtic i 

carència de nutrients (Davidson et al, 1996). Cta1 es troba localitzada en el 

peroxisoma i en la mitocòndria (Petrova et al, 2002, 2004) i la seva funció fisiològica 

sembla ser l’eliminació del H2O2 produït per la β-oxidació dels àcids grassos en els 

peroxisomes. En la mitocòndria s’encarregaria de l’eliminació del H2O2 format durant 

la respiració mitocondrial (Petrova et al, 2004). Una soca ∆ctt1∆cta1 és hipersensible 

a H2O2 en fase estacionària i tant el mutants simples com el doble són incapaços de 

desenvolupar una resposta adaptativa a estrès per H2O2 (Izawa et al, 1996). Aquests 

enzims, malgrat tenir una baixa afinitat pel substrat, tenen una elevada eficiència 

catalítica (Izawa et al, 1996; Lushchak & Gospodaryov, 2005) i són molt importants 

per la resistència durant el creixement respiratori i en general en condicions d’estrès 

oxidatiu per H2O2. 

 

2.2.2. Superòxid Dismutasa 
 

Les superòxids dismutases constitueixen una família d’enzims antioxidants que 

catalitzen la conversió dels anions O2 ¯a H2O2 i aigua (Noor et al, 2002). En S. 

cerevisiae trobem dos enzims d’aquesta família: Sod1 i Sod2. Sod1, o Cu,Zn-Sod, està 

codificada pel gen SOD1 i conté coure i zinc. Es localitza principalment en el 

citoplasma i en una fracció més petita en l’espai intermembrana de la mitocòndria. 
S’encarrega d’eliminar els ions O2 ¯ del citoplasma i també del peroxisoma (Jamieson, 

1998) i se li atribueix un paper en la defensa antioxidant en la mitocòndria (Jamieson, 

1998; O’Brien et al, 2004). D’altra banda, Sod2, o Mn-Sod, està codificada pel gen 
SOD2 i conté manganós. Es troba localitzada en la mitocòndria protegint-la del O2 ¯ 

generat durant la respiració i l’exposició a etanol (Bermingham-McDonogh, 1988; Van 

Loon et al, 1986; Gralla & Valentine, 1991; Jamieson et al, 1994).  

 

Així mateix, existeixen evidències que relacionen l’activitat de Cu,Zn-Sod amb el 

tamponament intracel·lular de la concentració de coure (Culotta et al, 1995). S’ha 

descrit que els mutants de gens reguladors de l’homeòstasi d’ions metàl·lics, BSD1 i 

BSD2, suprimeixen els efectes d’un mutant ∆sod1 en S. cerevisiae (Liu et al, 1992) i 

es creu que la seva relació amb l’estrès oxidatiu s’estableix a través del control dels 

nivells i distribució intracel·lulars de manganós i coure (Liu et al, 1992; Liu & Culotta, 

1994). Altres dos gens implicats també en l’homeòstasi d’ions intracel·lulars, ATX1 i 
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ATX2, quan són sobreexpressats poden suprimir el fenotip ∆sod1, indicant una estreta 

relació entre els nivells intracel·lulars de ions i l’activitat superòxid dismutasa (Lin & 

Culotta, 1996).  

 

2.2.3. Enzims de la via de les pentoses fosfat 
 

Les proteïnes glucosa-6-fosfat deshidrogenasa (ZWF1), trancetolasa (TKL1) i 

ribulosa 5-fosfat epimerasa (RPE1) són enzims implicats en la via metabòlica de les 

pentoses fosfat i per tant són crucials per la producció del poder reductor intracel·lular 

en forma de NADPH. Els enzims glutatió reductasa i tioredoxina reductasa necessiten 

el NADPH com a reductor per reduir la forma oxidada del glutatió (GSSG) i la 

tioredoxina. Per això, donat que el glutatió i la tioredoxina són antioxidants 

importants, no és sorprenent que mutacions en els gens ZWF1, TKL1 i RPE1 afectin 

negativament la via de les pentoses fosfat i que faci que les cèl·lules siguin 

hipersensibles a agents oxidants com ara el H2O2 (Juhnke et al, 1996; Krems et al, 

1995; Nogue & Johnston, 1990; Slekar et al, 1996). 

 

2.2.4. Glutatió reductasa 
 

L’enzim glutatió reductasa, codificat pel gen GLR1, és el principal responsable de la 

reducció del glutatió i del manteniment del ràtio GSH/GSSG en l’interior cel·lular 

juntament amb les tioredoxines. Els mutants ∆glr1 són viables però acumulen un 

excés de glutatió oxidat i són hipersensibles a compostos oxidants (Collinson & Dawes, 

1995; Grant et al, 1996). Es localitza en el citoplasma i en la mitocòndria (Outten & 

Culotta, 2004).  

 

2.2.5. Glutatió peroxidasa 
 

Aquests enzims s’encarreguen de reduir el H2O2 i els peròxids orgànics a aigua o a 

l’alcohol corresponent utilitzant com a molècula reductora el glutatió. En el llevat s’han 

caracteritzat tres glutatió peroxidases diferents, Gpx1 (present en el citosol), Gpx2 i 

Gpx3. Inicialment es va creure que tenien l’activitat glutatió peroxidasa clàssica (GPx) 

però estudis posteriors semblen indicar que tindrien activitat glutatió peroxidasa 

específica de peròxids de la membrana lipídica (PHGPx) (Toledano et al, 2003).  

 

2.2.6. Glutaredoxines  
 

Es tracta de proteïnes de baix pes molecular amb dos residus cisteïna conservats 

en el seu centre actiu. Al igual que les tioredoxines, posseeixen activitat 

oxidoreductasa i poden reduir ponts disulfur. En funció de l’estructura del centre actiu, 

hi ha dos tipus de glutaredoxines: i) les ditiòliques, Grx1 i Grx2, amb la seqüència 

conservada Cys-Pro-Tyr-Cys i redueixen ponts disulfur de proteïnes i ii) les 

monotiòliques, Grx3, Grx4 i Grx5, amb la seqüència Cys-Gly-Phe-Ser en el centre 

actiu i redueixen ponts disulfur mixtes entre proteïnes i el GSH (Rodríguez-

Manzaneque et al, 1999; Herrero & Ros, 2002; Tamarit et al, 2003). Pel que fa a la 
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localització Grx1 es troba en el citoplasma, Grx2 en el citoplasma i la mitocòndria, 

Grx3 i Grx4 en el nucli i Grx5 en la mitocòndria (Rodríguez-Manzaneque et al, 2002). 

Tots aquests enzims formen part del sistema de glutaredoxines juntament amb el 

NADPH, el GSH i la glutatió reductasa. L’expressió de Grx1 i Grx2 augmenta davant 

diversos tipus d’estrès: oxidatiu, osmòtic, tèrmic i també en fase estacionària. Els 

gens GRX1 i GRX2 contenen elements de resposta a estrès en el seus promotors. La 

seva expressió s’activa per la via de la MAP quinasa Hog1 i es troba regulada 

negativament per la via Ras-protein quinasa A (Grant et al, 2000). 

  

• NADPH 

 

La font d’electrons en els sistemes glutatió i tioredoxina (apartat 2.2.9 de la 

introducció) és la glucosa que és oxidada en la via de les pentoses fosfat per generar 

NADPH. Aquest NADPH és el principal donador d’hidrogen en els sistemes tiol redox 

perquè té un potencial redox extremadament baix (-315 mV) (Toledano et al, 2003). 

 

2.2.7. Glutatió transferases  
 

Aquests enzims protegeixen les cèl·lules de llevat de la toxicitat de certs 

compostos xenobiòtics. S’han identificat dos gens, GTT1 i GTT2, que codifiquen per 

dues glutatió-S-transferases funcionals. Aquestes proteïnes es troben unides a la 

membrana del reticle endoplasmàtic i és possible que també es localitzin en la 

mitocòndria. La Gtt1 s’indueix per estrès osmòtic, per xenobiòtics i en la fase diàuxica. 

Es creu que també podrien desenvolupar un paper en la resistència a estrès oxidatiu 

(Collinson & Grant, 2003). 

 

2.2.8. Peroxiredoxines  
 

Són anomenades també tioredoxines peroxidases o tiolperoxidases perquè tenen la 

tioredoxina com a donador d’electrons. La seva funció és reduir el H2O2 i els 

hidroperòxids orgànics a H2O o a l’alcohol que correspongui (Rhee et al, 1999) i també 

s’ha descrit que poden reduir els peroxinitrits (Rhee et al, 2005). En la seva estructura 

totes les peroxiredoxines posseeixen una cisteïna en l’extrem N-terminal i moltes 

poden presentar una altra cisteïna addicional.  

 

S. cerevisiae conté una Prx mitocondrial, mTPxI, codificada pel gen TPX1 (Pedrajas 

et al, 2000) que sembla implicada en la defensa front les ROS mitocondrials (Monteiro 

et al, 2002). A més, hi ha 3 peroxiredoxines citosòliques: cTPxI (codificada per TSA1 o 

TPX1) que és molt abundant  (Chae et al, 1994); la cTPxII (codificada per TSA2) i 

cTPxIII o Ahp1 (codificada per AHP1) de menor activitat  (Park et al, 2000). En el nucli 

trobem nTPxI, que juntament amb cTPxII, sembla que tingui més afinitat pels 

hidroperòxids orgànics que no pas pel H2O2 i un paper important en el creixement en 

fase estacionària del llevat (Park et al, 2000; Cha et al, 2003). 
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2.2.9. Sistema tioredoxina: tioredoxina i tioredoxina reductasa 
 

Les tioredoxines són proteïnes de baix pes molecular amb dues cisteïnes redox 

actives dins el motiu conservat del seu centre actiu, Trp-Cys-Gly-Pro-Cys. Posseeixen 

activitat tioloxidoreductasa perquè poden reduir ponts disulfur d’altres proteïnes a 

partir d’aquests residus de cisteïna reduïts del seu centre actiu (Toledano et al, 2003). 

Aquesta activitat juntament amb el glutatió permet mantenir l’equilibri redox dels 

grups tiol del citoplasma. El flavoenzim tioredoxina reductasa dependent de NADPH 

s’encarrega de tornar la tioredoxina a la seva forma diotiolada. 

 

En llevat s’han descrit dues isoformes citosòliques de tioredoxina, Trx1 i Trx2, una 

tioredoxina reductasa, Trr1, i les formes mitocondrials, Trx3 i Trr2 (Toledano et al, 

2003). Es sap que el doble mutant presenta, entre d’altres, defectes en la segregació 

de vacuoles, un increment del temps de generació, hipersensibilitat al H2O2 i un 

increment de la mida cel·lular. Les Trxs són també importants per la detoxificació de 

les ROS a través de la seva reactivitat amb tioredoxines peroxidases (apartat 2.2.8 de 

la introducció). 

 

2.2.10. Metionina sulfòxid reductasa  
 

L’enzim metionina sulfòxid reductasa, codificat pel gen MRSA (Moskovitz et al, 

1997) s’encarrega de revertir l’oxidació del sulfòxid de metionina a metionina 

(Moskovitz et al, 1998). Se sap que el donador d’electrons que catalitza aquesta 

reacció és la tioredoxina (Mouaheb et al, 1998). Una soca amb la deleció del gen 

MRSA és hipersensible a diversos tipus d’oxidants i presenta elevats nivells de residus 

metionina sulfòxid (Moskovitz et al, 1997). D’altra banda, la sobreexpressió de MrsA 

produeix un augment de la resistència a H2O2 i paraquat així com una disminució dels 

nivells de residus metionina sulfòxid (Moskovitz et al, 1998). 

 

Com ja s’ha dit anteriorment (apartat 1.3.3.1 de la introducció), la seva funció 

seria la defensa antioxidant així com la regulació reversible de l’activitat de 

determinades proteïnes mitjançant un cicle d’oxidació-reducció (Stadtman & Levine, 

2003). 

 

2.2.11. Sulfiredoxina  
 

Aquest enzim és capaç de reduir l’àcid sulfínic o sulfònic dels residus cisteïna 

oxidats i la seva activitat en llevats ha estat descrita recentment (Biteau et al, 2003). 

 

2.2.12. Apn1 endonucleasa 
 

Diverses activitats associades a la reparació del DNA són també importants en la 

resistència a estrès oxidatiu. Així, per exemple, mutants deficients en el gen APN1, 

que codifica per la principal endonucleasa apurínica/apirimidínica, són hipersensibles a 

agents oxidants (Jamieson, 1998).  
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2.2.13. Metal·lotioneïnes 

 

Les metal·lotioneïnes són unes proteïnes de baix pes molecular, riques en residus 

cisteïna, amb propietats antioxidants i que tenen la capacitat d’unir diversos tipus de 

ions metàl·lics (Jamieson, 1998). Són presents tant en eucariotes com en procariotes i 

intervenen en l’homeòstasi i detoxificació de metalls pesats així com en la protecció 

front estrès oxidatiu (Hamer, 1986; Thiele, 1992). 

 

Les metal·lotioneïnes de llevat estan codificades pels gens CUP1 i CRS5. CUP1 

s’indueix principalment per coure (Karin et al, 1984) i en menor intensitat per l’ió plata 

(Furst et al, 1988). A més, s’ha vist que el cadmi pot induir o reprimir lleugerament la 

transcripció de CUP1 (Jeyaprakash et al, 1991). A part del seu paper com a 

detoxificador de metalls pesats, s’ha proposat que el producte del gen CUP1 protegeix 

les cèl·lules de llevat en condicions d’estrès oxidatiu ja que els seus nivells de 

transcripció augmenten en aquestes condicions d’estrès. Però el mecanisme a través 

del qual ho faria no és del tot clar (Tamai et al, 1993; Viarengo et al, 2000). També ha 

estat descrit que l’expressió de CUP1 és induïble per un tractament amb menadiona i 

que això és important en la resistència a aquest compost oxidant (Liu & Thiele, 1996). 

 

D’altra banda, l’altra metal·lotioneïna del llevat, Crs5, reprimeix la seva expressió 

en presència d’oxigen i es creu que la seva funció com a metal·lotioneïna la duu a 

terme com a detoxificador de metalls de forma exclusiva (Culotta et al, 1994). 

 

2.2.14. Flavohemoglobina 

 

Es tracta d’un tipus de metal·lotioneïna codificada pel gen YBH1 amb una possible 

funció en la protecció sota condicions d’estrès oxidatiu i/o en la seva detecció. S’ha 

vist que mutants deficients en Ybh1 són lleugerament sensibles a agents oxidants com 

ara la diamida i que l’expressió d’aquest gen s’indueix en presència d’oxigen (Zhao et 

al, 1996).  

 

 

2.3 Regulació transcripcional de la resposta a estrès oxidatiu 
 

S. cerevisiae posseeix respostes adaptatives induïbles per drogues que generen 

H2O2 o O2•- (paraquat o menadiona). Això significa que quan aquestes cèl·lules són 

pre-tractades amb dosis no tòxiques, més baixes que aquelles que resultarien letals 

en condicions normals, esdevenen posteriorment resistents a dosis més elevades 

d’aquests oxidants. Un estrès tèrmic suau també pot induir respostes de protecció 

front a H2O2 i menadiona (Collinson & Dawes, 1992; Jamieson, 1992; Flattery-O’Brien 

et al, 1993). Es coneix que les respostes a H2O2 i menadiona se superposen 

àmpliament (Jamieson et al, 1994; Gasch et al, 2000) i la descoberta que hi ha 

respostes a derivats de la peroxidació lipídica, com per exemple el MDA o 

l’hidroperòxid d’àcid linoleic (LoaOOH), suggereix que hi ha vies de senyalització i 

. 
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mecanismes de defensa que són comuns i d’altres que són específics segons el tipus 

d’oxidant que intervingui (Toledano et al, 2003). 

 

La resposta adaptativa a estrès necessita la síntesi de proteïnes de novo ja que pot 

ser inhibida per cicloheximida (Collinson & Dawes, 1992). En els últims anys, l’ús de la 

proteòmica i dels microarrays de DNA ha generat una gran descripció del programa 

d’expressió gènica que determina els estats d’adaptació a estrès oxidatiu en S. 

cerevisiae (Toledano et al, 2003). 

 

Es coneixen una sèrie de factors de transcripció encarregats de la regulació de les 

respostes a estrès oxidatiu. Alguns d’aquests, però, responen també a d’altres tipus 

d’estrès i això fa que l’anàlisi de la seva activitat sigui complexa.  

 

2.3.1. Yap1 
 

Yap1 és un factor de transcripció que juntament amb Yap2-8 constitueix una 

família de transactivadors que contenen un domini bàsic amb una cremallera de 
leucina (β-ZIP). La resposta a estrès oxidatiu l’exerceix fonamentalment Yap1 i, en 

menor mesura, Yap2. Les seqüències de reconeixement de Yap1 (YRE) són TTACTAA i 

TGACTAA presents en els promotors de TRX2 i GSH1 respectivament (Kuge & Jones, 

1994; Wu & Moye-Rowley, 1994; Toledano et al, 2003). Un mutant ∆yap1 és 

hipersensible a estrès oxidatiu i d’altra banda, la sobreexpressió de Yap1 confereix a 

les cèl·lules gran resistència a aquest tipus d’estrès (Schnell et al, 1992; Kuge & 

Jones, 1994). Els gens diana d’aquest factor de transcripció codifiquen 

majoritàriament defenses antioxidants i reguladors de l’estat redox cel·lular com per 

exemple, TRX2, GSH1, YCF1, TFS1, SSA1, GPX2, GLR1, TRR1 (Toledano et al, 2003) 

fins a un total de 32 gens. També se li ha adjudicat un paper en la resposta a estrès 

per drogues (Nguyen et al, 2001) i en la regulació de la via de detoxificació del cadmi 

intracel·lular (Toledano et al, 2003). 

 

En condicions sense estrès, Yap1 es troba en el citoplasma (Kuge et al, 1997) i 

quan les cèl·lules són exposades a diversos agents oxidants, Yap1 es redistribueix cap 

al nucli (Kuge et al, 1998; Yan et al, 1998) on exerceix la seva funció. Sembla que en 

aquest mecanisme de regulació hi està implicat l’estat redox de les cisteïnes de 

l’extrem C-terminal (Delaunay et al, 2000).  

  

2.3.2. Skn7 
 

Skn7 és un factor de transcripció que posseeix un domini bàsic amb una 
cremallera de leucina (β-ZIP). Forma part d’un sistema de dos components, Sln1 i 

Skn7 que és la proteïna reguladora (Ota & Varshavsky, 1993; Brown et al, 1993). Es 

troba localitzat en el nucli i la seqüència d’unió al DNA en resposta a estrès oxidatiu 

sembla ser GGC(C/T)GGC (Tsuzi et al, 2004). Existeix certa convergència funcional 

entre Yap1 i Skn7 front estrès oxidatiu ja que tenen proteïnes diana comunes, com 

per exemple, TRX2 i TRR1 (Machado et al, 1997).  
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S’ha descrit, a més, que Skn7 participa en la resposta mitjançada per Hsf1 front 

estrès oxidatiu, concretament en la inducció dels gens de diverses xaperones (HSP12, 

HSP26 i HSP104) potser a través d’una interacció directa amb Hsf1 (Raitt et al, 2000). 

També intervé en la regulació de la síntesi de la paret cel·lular, en el procés 

d’emergència de la gemma i en la resposta a estrès osmòtic. Es creu que actuaria com 

a efector d’una cascada de dos components i/o en associació amb d’altres factors de 

transcripció diferents, entre ells Yap1 i Hsf1, però essent ell el responsable de 

coordinar les diferents respostes (Toledano et al, 2003). 

 

2.3.3. Msn2 i Msn4 
 

Msn2 i Msn4 són reguladors clau i necessaris per la transcripció de nombrosos 

gens de protecció a estrès. Són factors de transcripció amb dos dits de zinc del tipus 

Cys2His2. S’uneixen a l’element de resposta a estrès o seqüència STRE que té la 

seqüència central CCCCT (Görner et al, 1998). Són dues proteïnes molt semblants, 

amb un 41% d’identitat, i es creu que la seva funció és redundant. Intervenen en la 

resposta a diverses condicions d’estrès com ara són un baix pH, estrès osmòtic, salí, 

d’etanol i a H2O2; i d’altra banda, també intervenen en alguns canvis metabòlics 

(carència de nitrogen i en la fase diàuxica) (Görner et al, 1998). L’activació gènica a 

través de STRE podria implicar fins a 186 gens (Treger et al, 1998). La doble deleció 

∆msn2∆msn4 fa que les cèl·lules siguin hipersensibles a H2O2 (Martinez-Pastor et al, 

1996). Amb microarrays de DNA s’han identificat uns 180 gens que són induïts per 

H2O2 i que en aquest doble mutant ∆msn2∆msn4 es troben afectats (Gasch et al, 

2000). Entre els gens activats per Msn2/4 hi ha CTT1 (catalasa T), DDR2 (gen que 

s’activa en resposta a diversos d’agents xenobiòtics i diversos tipus d’estrès) i SOD2. 

En condicions normals de creixement, Msn2/4 es troben en el citoplasma i en el nucli, 

però quan es produeix una situació d’estrès, s’acumulen en el nucli de forma ràpida i 

reversible.  

 

2.3.4. Sko1 
 

Sko1 és un factor de transcripció que intervé en la senyalització d’un estrès 

osmòtic per sota de la via de la quinasa Hog1 (Proft et al, 2001). S’ha vist que Sko1 

interfereix l’accés de Yap1 al promotor i possiblement amb la seva activitat, i això 

explicaria l’elevada resistència d’una soca sko1 a H2O2 (Rep et al, 2001). 

 

2.3.5. Hsf1 
 

Es creu que Hsf1 intervindria en dues vies de senyalització diferents en resposta a 

estrès oxidatiu. En  primer lloc, i com ja s’ha esmentat anteriorment, Hsf1 exerceix 

una funció en l’activació de determinades xaperones en resposta a estrès per H2O2. 

Però també es creu que podria formar part també d’una via per avaluar el O2•- dins 

del llevat (Liu & Thiele, 1996) perquè la inducció de CUP1, important en la defensa 

front a O2•-, necessita Hsf1 i es crítica per la resistència a menadiona propiciada per 

metal·lotioneïna.  
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3. ENVELLIMENT 
 

L’envelliment és, potser, l’aspecte més familiar i la vegada menys comprés de la 

biologia humana. Es pot percebre ràpidament, primer, observant el que fa en els 

altres i després experimentant el seu efecte en un mateix. De fet, gairebé qualsevol 

aspecte del fenotip d’un organisme sofreix modificacions amb l’envelliment i aquesta 

complexitat de fenòmens ha portat, al llarg del temps, a la proliferació d’idees 

desconcertants sobre les causes específiques cel·lulars i moleculars del procés i al 

sorgiment de nombroses hipòtesis sobre les seves causes. En els anys 90, un intent de 

racionalització del nombre de hipòtesis sobre l’envelliment elaborades en va 

comptabilitzar més de 300 (Medvedev, 1990). Afortunadament, avenços recents han 

portat a una simplificació important del nombre d’aquestes teories i això, combinat 

amb l’incrementa del poder que les actuals tècniques experimentals tenen per 

investigar les complexitats fenomenològiques del fenotip senescent, ha ajudat a trobar 

una via per esclarir els treballs sobre aquest procés. No obstant això, la complexitat 

intrínseca de l’envelliment fa que sigui encara un repte entendre que és el que el 

provoca (Kirkwood, 2005). 

 

Si ens preguntem per què té lloc l’envelliment malgrat els seus evidents 

desavantatges entrem en l’àmbit de la biologia evolutiva (Stearns, 1999). 

L’envelliment es caracteritza per la pèrdua progressiva i generalitzada de funció que 

resulta en un increment de la vulnerabilitat als canvis ambientals i un risc creixent de 

malaltia i de mort. S’acompanya normalment per una disminució de la fertilitat. Per 

aquest motiu, s’associa amb les majors pèrdues d’eficiència segons el concepte 

darwinià i aquest fet planteja la qüestió de per què no ha estat evitat per la selecció 

natural (Kirkwood, 2005). Actualment existeix un debat dins l’àrea de l’estudi evolutiu 

de l’envelliment entre els qui defensen que aquest és un procés programat i els qui 

diuen que l’envelliment és un procés estocàstic no conservat (Longo, 2005; Kirkwood, 

2005).  

 

 

3.1 Conceptes bàsics en l’estudi de l’envelliment 
 

3.1.1. Envelliment i longevitat  
 

En l’estudi de l’envelliment s’ha de tenir en compte la definició de dos processos 

que sovint donen lloc a confusió: envelliment i longevitat. Aquests dos termes sovint 

s’intercanvien però fonamentalment són diferents. Com ja s’ha descrit en l’anterior 

apartat, s’entén l’envelliment com al procés que implica principalment la pèrdua 

progressiva de funció en les cèl·lules i teixits al llarg del temps (Kirkwood, 2002). Els 

processos que provoquen aquest declivi i, eventualment, la pèrdua de viabilitat, inclús 

en absència de causes externes de mort (per exemple, dany oxidatiu a DNA i a 

proteïnes), es poden alentir desviant recursos addicionals al manteniment somàtic 

(per exemple, incrementant la reparació del DNA o la capacitat de recanvi de 

proteïnes).  

. 
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En canvi, la longevitat és el temps que un individu es manté en vida en absència 

de mort per causes externes i marca el ritme al qual té lloc l’envelliment (Sinclair, 

2002). Dit d’una altra forma, l’envelliment és un procés i la longevitat és un paràmetre 

(Piper, 2006). 

 

Actualment, dins aquest àmbit d’estudi, s’accepta que la longevitat és un procés 

adaptatiu evolutivament parlant que serviria per conservar els mecanismes més 

eficients per optimitzar la desviació dels recursos disponibles al manteniment somàtic 

o bé a la reproducció (Kirkwood, 1992). Els recursos dels que disposa un organisme 

no són il·limitats i quan s’inverteixen en una activitat no es troben disponibles per una 

altra. Moltes espècies que són models d’estudi d’envelliment, incloent Drosophila 

melanogaster i Caenorhabditis elegans, ràpidament ajusten l’equilibri 

supervivència/fecunditat en resposta a senyals ambientals. S. cerevisiae també canvia 

ràpidament entre un estat no reproductiu quan se li restringeixen els nutrients 

(parada en G0, baixa activitat metabòlica i elevada resistència a estrès) i un estat de 

ràpida proliferació quan els nutrients estan disponibles (Piper, 2006). Malgrat aquests 

paral·lelismes, és clar que hi haurà límits sobre el que es pot aprendre sobre la 

longevitat dels organismes superiors investigant en llevats. No obstant això, les vies 

sota control de senyals sistèmiques que regulen la longevitat a nivell cel·lular són dins 

les possibilitats de l’estudi en organismes unicel·lulars, tal com han demostrat 

descobertes recents (Sinclair, 2002; Bitterman et al, 2003; Longo & Kennedy, 2006). 

 

3.1.2. Vida mitjana i vida màxima 
 

El concepte d’esperança de vida o vida mitjana d’una població és la mitjana de la 

duració de la vida dels individus d’una determinada població. En canvi, la vida màxima 

és el temps màxim que pot arribar a sobreviure un membre d’un grup poblacional. En 

general, les taxes de supervivència de molts organismes segueixen un mateix patró 

segons es preveu amb la cinètica de Gompertz-Makeham (Sinclair et al, 1998). Si es 

realitza la corba de supervivència amb les dades obtingudes de l’estudi de 

l’envelliment replicatiu de S. cerevisiae s’obté una gràfica molt semblant a la 

realitzada per Hayflick per l’envelliment en humans (Fig. 8). A partir d’aquesta 

representació gràfica es poden obtenir els valors de vida màxima i de vida mitjana 

d’una població en estudi.  

 

Figura 8. Corba de mortalitat o representació gràfica de la supervivència d’una població de S. 

cerevisiae i H. Sapiens (Font: Sinclair et al, 1998; Annu Rev Microbiol). 
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3.2 Teoria de l’envelliment pels radicals lliures  

 

L’any 1956, Harman va proposar l’anomenada teoria dels radicals lliures per 

l’envelliment (Harman, 1956). Inicialment, aquesta teoria suggeria que l’envelliment 

es podia atribuir als efectes deleteris dels radicals lliures en els diversos components 

cel·lulars. Des d’aleshores, s’han realitzat molts experiments que donen consistència a 

la seva hipòtesi però cap ha donat una conclusió realment definitiva. Actualment el 

metabolisme aeròbic i la corresponent generació de ROS continuen sent la causa més 

acceptada d’envelliment però continuen existint llacunes i incògnites que n’eviten la 

confirmació. A més, i potser és el més important, tampoc es coneix molt les dianes 

intracel·lulars de ROS i com la modificació oxidativa d’aquestes dianes influència la 

vida mitjana (Balaban et al, 2005). Cinquanta anys desprès de la seva formulació, se 

sap que les cèl·lules produeixen radicals lliures de forma continua però es continua 

sense tenir clar si són la causa de l’envelliment o simplement correlacionen amb ell. 

 

A partir d’aquesta teoria, uns anys després va ser proposada la teoria mitocondrial 

de l’envelliment cel·lular (Miquel et al, 1980). Donat que les mitocòndries són la major 

font endògena de radicals lliures, l’envelliment seria el resultat de l’atac per part de les 

ROS al genoma mitocondrial de les cèl·lules post-mitòtiques (Miquel et al, 1980). 

Nombrosos estudis demostren que la integritat mitocondrial disminueix amb l’edat 

(Shigenaga et al, 1994). Augments en els nivells de DNA danyat que correlacionen 

amb l’edat han estat confirmats a través de biomarcadors com ara la formació de 8-

oxo-2’-deoxiguanosina (oxo8dG). En un teixit post-mitòtic com ara el cervell, els 

nivells de oxo8dG són significativament superiors en el DNA mitocondrial (mtDNA) si 

es comparen amb el DNA nuclear (nDNA) (Richter et al, 1998). A favor d’aquesta 

teoria s’ha vist que existeix una relació inversa entre el dany oxidatiu en l’mtDNA i la 

vida màxima en mamífers i a més, que aquesta relació no es dóna amb el dany a 

l’nDNA (Barja & Herrero, 2000). Es creu que la raó d’aquesta diferència és la 

proximitat del DNA mitocondrial a la font d’oxidants i la mancança de protecció pel fet 

de no tenir histones. Aquesta sensibilitat de l’mtDNA al dany oxidatiu porta al 

concepte de “cercle viciós” en que un perjudici inicial induït per ROS en la mitocòndria 

porta a un augment de la producció d’oxidants que a la vegada porta a més dany 

mitocondrial (Balaban et al, 2005). De fet, un nombre creixent d’estudis donen suport 

a un paper central en el metabolisme de la mitocòndria durant el procés d’envelliment. 

 

Pel que fa a dany en proteïnes i envelliment, es sap de fa temps que existeix un 

correlació directa entre l’oxidació de proteïnes i l’envelliment (Oliver et al, 1987, 

Stadtman & Berlett, 1998). S’han identificat proteïnes que són dianes específiques del 

dany oxidatiu durant l’envelliment, entre elles, l’aconitasa (Yan et al, 1997). En llevat 

s’ha descrit una acumulació de proteïnes oxidades durant l’envelliment replicatiu i que 

en condicions normals, aquestes proteïnes danyades es distribueixen asimètricament 

entre la mare i la filla (Aguilaniu et al, 2003). La conseqüència és que la filla neix 

sense heretar la proporció de proteïnes danyades que li correspondria del total. 

 

. 
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En referència a l’oxidació de lípids i envelliment, estudis realitzats durant aquests 

darrers anys mostren que espècies longeves d’animals posseeixen de forma intrínseca 

un baix grau d’insaturació en els àcids grassos dels seus teixits i que això protegeix les 

seves membranes, els lípids i d’altres macromolècules contra el dany oxidatiu 

(Pamplona et al, 2002). 

 

 

3.3 Antioxidants versus producció de ROS 
 

Inicialment les resultats semblaven indicar que l’envelliment podia ser alentit 

mitjançant l’increment de la taxa d’eliminació de les ROS intracel·lulars. En 

Drosophila, tant la sobreexpressió de Cu,Zn-Sod citosòlica, com la sobreexpressió de 

Mn-Sod mitocondrial, així com la sobreexpressió de la Cu,Zn-humana en les 

motoneurones d’aquest organisme, provocaven un augment de la longevitat (Parkes 

et al, 1998; Sun & Tower, 1999; Tower, 2000; Sun et al, 2002; Spencer et al, 2003). 

En canvi, d’altres estudis han demostrat que augment de l’activitat Cu,Zn-Sod no 

incrementa la vida mitjana de Drosophila (Orr et al, 2003) i que els efectes sobre la 

longevitat de la sobreexpressió de la Cu,Zn-Sod humana en motoneurones de 

Drosophila eren específiques del genotip de la soca utilitzada i dependents del sexe 

(Spencer et al, 2003). També s’ha vist que el tractament amb mimètics de Sod de 

baix pes molecular no retarda l’envelliment en C. elegans (Keaney & Gens, 2003; 

Keaney et al, 2004). A més, a més, en ratolí s’ha descrit un increment del 20% en la 

vida mitjana i només d’un 10% en la vida màxima desprès d’augmentar 50 vegades la 

quantitat de catalasa mitocondrial (Schriner et al, 2005).  

 

En canvi, hi ha dades que demostren que la sobreexpressió de la Sod pot produir 

efectes perjudicials. Per exemple, la sobreexpressió de Cu,Zn-Sod provoca efectes 

tòxics en el desenvolupament de Drosophila (Reveillaud et al, 1991). En ratolins 

transgènics causa anormalitats en el desenvolupament de certs tipus de cèl·lules 

específiques així com hipersensibilitat a infeccions, radiacions i altres tipus d’estrès 

(Avraham et al, 1998; Reveillaud et al, 1991; Bar-Peled et al, 1996; Gahtan et al, 

1998; Golenser et al, 1998; Peter et al, 2001). La sobreexpressió de la Cu,Zn-Sod 

també s’ha relacionat amb nivells d’oxidació de proteïnes i lípids més elevats (Lee et 

al, 2001) així com en l’activació de l’apoptosi i de la caspasa 3 (Pias et al, 2003). 

Aquests descobriments contrasten amb d’altres que mostren que la sobreexpressió de 

Cu,Zn-Sod protegeix contra el dany isquèmic (Wang et al, 1998), de la citotoxicitat de 

la dopamina en cèl·lules de neuroblastoma (Haque et al, 2003) i de la toxicitat del β-
amiloid (Celsi et al, 2004).  

 

Per un altre costat, el sistema Msr també pot exercir una influència en la 

longevitat. La sobreexpressió de MsrA en cèl·lules T humanes, en llevat, en plantes i 

en mosques protegeix front estrès oxidatiu i s’ha demostrat que incrementa la 

longevitat en mosques al doble de la soca control (Oien & Moskovitz, 2006). 

 

. 
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Així mateix, hi ha estudis que demostren que existeix una relació directa entre el 

grau d’oxidació del glutatió mitocondrial i l’envelliment (García de la Asunción, 1996). 

Aquesta correlació va lligada amb un augment dels nivells de dany a l’mtDNA. Aquesta 

oxidació, correlacionada amb l’edat, es pot evitar amb tractaments amb molècules 

antioxidants com són la vitamina C i E o amb un tractament amb extracte de Gingko 

biloba (García de la Asunción et al, 1996; Sastre et al, 1998).  

 

Davant aquesta controvèrsia, alguns autors consideren que els resultats obtinguts 

comparant els nivells constitutius d’antioxidants entre mamífers i els experiments 

augmentant o disminuint la concentració d’antioxidants de diverses tipus en els teixits, 

indiquen consistentment que els antioxidants no semblen controlar la taxa 

d’envelliment encara que poden protegir de diferents patologies i d’una mort 

prematura (Sanz et al, 2006). S’ha de tenir en compte que els nivells d’estrès oxidatiu 

també poden ser controlats a través de la taxa de generació de ROS. En aquest sentit, 

diversos treballs fets en vertebrats semblen indicar que no són els antioxidants els que 

determinen la vida màxima. La comparació d’animals amb diferents longevitats mostra 

que els nivells d’antioxidants endògens (enzims i antioxidants de baix pes molecular) 

estan negativament correlacionats amb la longevitat màxima (Pérez-Campo et al, 

1998). Aquestes correlacions negatives constituirien l’evidència indirecta, però al 

mateix temps la més forta i disponible fins al moment, que la generació de radicals 

lliures en teixits in vivo sota condicions normals podria ser més baixa en espècies que 

viuen molt respecte a espècies que viuen menys (Sanz et al, 2006). Segons aquesta 

teoria, seria la producció de ROS, i no la seva eliminació, la que estaria implicada en el 

control de la taxa d’envelliment. 

 

 

3.4 Restricció calòrica (RC) i envelliment 
 

Des dels anys 30 es coneix que la limitació de la ingesta en rates de laboratori 

augmenta la seva vida mitjana i màxima (McCay, 1935). Des d’aleshores, s’ha 

demostrat que la restricció calòrica (RC) provoca el mateix resultat en un ampli 

espectre d’organismes, des de llevats a mamífers. Malgrat que aquest efecte no ha 

estat comprovat encara en humans, estudis preliminars amb primats no humans 

semblen aportar resultats positius en la mateixa direcció (Guarente & Picard, 2005; 

Gredilla & Barja, 2005).  

 

Típicament, una dieta de RC comporta una disminució de la quantitat de calories 

del 30-40% respecte al que mengen els animals ad libitum. Inicialment es creia que 

els efectes de la RC depenien de la ingesta reduïda de calories però s’ha vist que 

canvis en la proporció dels components principals de la dieta també poden modular la 

longevitat. Per exemple, una disminució del consum de proteïnes retarda l’envelliment 

i certs trets característics del procés en rates (Gredilla & Barja, 2005). 

 

D’altra banda, la RC no només retarda l’envelliment sinó també l’aparició de 

malalties relacionades amb l’edat, com ara les neuropaties, cardiomiopaties, 

. 
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nefropaties, diabetis, les malalties relacionades amb la hipertensió i els processos 

neoplàstics (Gredilla & Barja, 2005). Per exemple, la RC augmenta la vida mitjana en 

certes soques de laboratori de ratolí que normalment moren de càncer, com ara la 

d’un ratolí p53-/- (Hursting et al, 2003).  

 

L’acció de la RC no s’observa només quan s’inicia en edats joves, sinó també quan 

s’aplica en edats adultes. A nivell fisiològic, els efectes de la RC estan ben 

caracteritzats. Després de la imposició de la dieta, es comença amb una fase aguda de 

pèrdua de pes que va seguida d’un període adaptatiu, fins que s’arriba a un estat 

fisiològic alterat però estable. Aquest estat alterat es caracteritza per una menor 

temperatura corporal, nivells de glucosa i d’insulina en sang més baixos i una 

disminució del greix i del pes corporal. Els animals sota RC semblen ser més resistents 

a agents estressants externs, com ara estrès oxidatiu i tèrmic (Guarente & Picard, 

2005).  

 

La natura dels canvis metabòlics en els animals en RC ha estat sotmesa a un 

considerable debat. Actualment, s’accepta la idea que els animals sotmesos a RC 

presenten reserves d’energia inferiors (per exemple, de glicogen i greix). No obstant 

això, es troba en debat si es produeix un canvi en la seva taxa metabòlica o en la taxa 

amb la qual consumeixen oxigen i produeixen CO2. Estudis inicials descriuen una 

reducció de la taxa metabòlica en condicions de RC (Guarente & Picard, 2005) i aquest 

descobriment encaixa amb la teoria que el dany oxidatiu provocat per les ROS seria la 

causa de l’envelliment (Harman, 1956) ja que una disminució en la taxa metabòlica 

disminuiria la producció de ROS en la cadena de transport electrònic i la respiració. En 

canvi, altres estudis, han trobat que la taxa metabòlica, normalitzada amb la massa 

corporal sense greix dels animals, no disminueix amb la RC (Guarente & Picard, 

2005). Per entendre la relació entre la RC i la taxa metabòlica més clarament, es creu 

que serà necessari estudiar els teixits separadament en lloc de fer determinacions del 

cos sencer. Així, per exemple, en llevats i nematodes, s’ha vist que la RC resulta en un 

augment de la respiració (Guarente & Picard, 2005).  

 

Una qüestió central és saber si els beneficis de la RC són un resultat passiu de la 

disminució de la ingesta de calories o la conseqüència d’un programa de regulació 

actiu que reconeix l’escassetat de nutrients i activa els resultants efectes saludables. 

Evolutivament, la RC podria representar una adaptació a la mancança de nutrients. 

Qualsevol organisme que pogués alentir el procés d’envelliment i reproducció en 

períodes d’escassetat i romandre capaç de reproduir-se quan el menjar reaparegués 

es beneficiaria d’un avantatge competitiu en relació a la resta de veïns que no 

poguessin (Guarente & Picard, 2005).  

 

Comprendre la RC a nivell molecular en detall podria conduir a intervencions 

terapèutiques lligades als beneficis saludables d’aquest regim dietètic. Estudis recents 

en organismes model suggereixen que la RC podria ser un procés regulat on SIR2 

jugaria un paper important (apartat 4.2.4.3 de la introducció). La pèrdua de funció 

d’aquest gen en llevat disminueix la seva vida mitjana i un augment de dosi 
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l’augmenta (Kaeberlein et al, 1999). L’ortòleg de SIR2 en C. elegans és clau en 

determinar la vida mitjana del cuc (Tissenbaum & Guarente, 2001). S. cerevisiae i C. 

elegans divergeixen un bilió d’anys respecte a un ancestre comú però aquestes 

analogies funcionals suggereixen que tots els descendents d’aquest ancestre, incloent 

els mamífers, posseirien gens relacionats amb SIR2 implicats en regular la vida 

mitjana. Diversos experiments indicarien que la RC en Drosophila també funcionaria 

activant Sir2. En aquest organisme, la RC augmenta els nivells de mRNA de Sir2 i el 

resveratrol (un activador de Sir2) promou un augment de la vida mitjana en la mosca 

(Rogina et al, 2002; Wood et al, 2004). A més, igual que succeeix en llevats, aquesta 

extensió no s’observa en mutants on s’ha eliminat Sir2.  

 

Entre les teories que intenten explicar com actua la RC (Taula 1) s’ha proposat que 

la RC provoqui una disminució de l’estrès oxidatiu. Però sobre com ho fa existeix un 

intens debat científic. Hi ha autors que defensen la idea que la RC actua disminuint la 

producció de ROS (Gredilla & Barja, 2005). En canvi, d’altres creuen que la RC actua 

estimulant els mecanismes de defensa i reparació del dany oxidatiu i/o augmentant 

l’activitat d’eliminació de les molècules afectades per aquest tipus de dany (Sinclair, 

2005). En general, nombrosos estudis descriuen com en condicions de RC s’observa 

un menor dany oxidatiu en les macromolècules cel·lulars (Gredilla & Barja, 2005, 

Sinclair, 2005). En animals sotmesos a RC s’han descrit nivells inferiors de peroxidació 

lipídica, de pèrdua de la fluïdesa de membrana i de dany oxidatiu tant en proteïnes 

com en DNA respecte als controls alimentats ad libitum (Sinclair, 2005; Gredilla & 

Barja, 2005). D’altra banda, anàlisis amb microarrays han demostrat que molts gens 

implicats en el control de l’estrès oxidatiu es troben més actius en el cervell d’un ratolí 

envellit respecte a controls amb RC. I també s’ha descrit que reguladors genètics de la 

vida mitjana de mamífers poden també augmentar la resistència a estrès oxidatiu. Per 

exemple, l’absència de la proteïna p66shc provoca un augment de la resistència a 

estrès i els ratolins sense aquesta proteïna viuen més respecte als seus controls. 

 

En el camp de Drosophila, la correlació positiva entre un estrès biològic suau i un 

augment de la longevitat es coneix des de fa dècades i al llarg dels darrers anys s’ha 

proposat que això estaria relacionat amb la RC. La síntesi formal d’aquesta idea és la 

“Hipòtesi de l’Hormesi de la RC” segons la qual la RC imposa un estrès biològic de 

baixa intensitat per l’organisme i això provoca una resposta de defensa que ajuda a 

protegir-lo davant les causes de l’envelliment. El terme “hormesi” fa referència a les 

accions beneficioses resultants de la resposta d’un organisme a un estressant de baixa 

intensitat. Aquesta idea ha estat ampliada posteriorment per Sinclair i Howitz per 

incloure el concepte que els organismes poden captar indicacions químiques d’estrès 

d’altres espècies sota estrès o RC, tant amb el menjar com en l’ambient, i utilitzar-les 

per activar les pròpies vies de defensa per a preparar-se a condicions adverses. 

Aquesta idea és coneguda com la “Hipòtesi de la Xenohormesi”. Aquesta teoria 

explicaria moltes de les diverses observacions obtingudes amb la RC, i inclús podria 

ser que moltes de les actuals hipòtesis per explicar la RC fossin descripcions de 

diferents parts del mateix fenomen. Evidències a favor d’aquesta teoria s’han trobat 

en llevat, nematodes, mosques i mamífers (revisat extensament en Sinclair, 2005). 
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L’aportació interessant d’aquesta hipòtesi és que si existeixen mecanismes innats que 

promouen la salut i la supervivència durant l’estrès hauria de ser possible dissenyar 

molècules que poguessin activar-los. Entre aquestes, i donada la importància de les 

sirtuïnes en la regulació de la longevitat en els organismes model, existeix un elevat 

interès en trobar molècules que puguin alterar la seva activitat (apartat 4.2.4.3 de la 

introducció). 
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Taula 2. Principals hipòtesis per explicar l’extensió de la vida mitjana per l’efecte de la RC (Font: 

Sinclair, 2005; Mech Ageing Dev). 

Hipòtesi  Evidències a favor  Evidències en contra 

     

Retard en del 

desenvolupament 

 La RC alenteix el 

desenvolupament i 

els animals amb un 

desenvolupament 

més lent tendeixen 

a viure més 

 La RC actua en la post-

pubertat 

     

Metabolisme 

energètic alterat 

 La RC calòrica 

disminueix la 

temperatura 

corporal i algunes 

evidències cap a la 

disminució de la 

freqüència de 

mutació 

 La RC no disminueix la 

taxa metabòlica o la 

freqüència de certes 

mutacions en la 

mitocòndria 

     

Canvis endocrins  La RC altera 

nombrosos factors 

endocrins; un ratolí 

mutant en el factor 

de creixement IGF-1 

viu més temps 

 Els nivells de glucosa 

no disminueixen 

significativament per la 

RC; el mutant IGF-1 

respon encara a la RC. 

Només es dóna una 

parcial superposició 

entre el ratolí nan i el 

ratolí en RC 

     

Augment de les 

defenses 

cel·lulars/disminució 

de l’apoptosi 

 Les cèl·lules amb RC 

i els animals 

longeus tendeixen a 

ser més resistents a 

estrès i a l’apoptosi 

 La RC augmenta les 

taxes de mort cel·lular 

en alguns teixits com 

ara el fetge 

     

Hòrmesi (la RC 

provoca un estrès 

moderat que 

augmenta les 

defenses cel·lulars 

de forma 

coordinada amb el 

sistema endocrí) 

 S’ha demostrat que 

la RC funciona via 

hòrmesi en el llevat; 

els animals longeus 

presenten augment 

en la seva capacitat 

de resistència a 

estrès 

 L’hòrmesi no ha estat 

provada en mamífers 
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4. S. CEREVISIAE, MODEL D’ESTUDI D’ENVELLIMENT 
 

L’any 1959, Mortimer i Johnson van ser els primers en proposar que S. cerevisiae 

podia servir com a model útil per l’estudi de l’envelliment (Mortimer & Johnson, 1959). 

En el seu moment, aquesta proposta va ser rebuda amb un cert escepticisme. Malgrat 

que s’accepta que el llevat és un model vàlid per l’estudi de processos cel·lulars 

bàsics, com ara la reparació del DNA i el cicle cel·lular, ha estat difícil acceptar que un 

organisme unicel·lular senzill podria donar informació sobre l’envelliment humà, que 

implica òrgans i sistemes més complexos (Gershon & Gershon, 2000). Tot i això, 

durant els últims anys s’ha fet un considerable progrés en el camp de l’envelliment del 

llevat. Malgrat ser un organisme eucariòtic unicel·lular, el fet que tingui un cicle 

cel·lular curt, un genoma relativament petit, que expressi nombrosos gens amb 

ortòlegs en humans amb vies altament conservades i la seva fàcil manipulació 

genètica, han convertit S. cerevisiae en un model vàlid per l’estudi de les bases 

moleculars de l’envelliment. Addicionalment, sembla ser que molts dels mecanismes 

que regulen l’envelliment en llevats estan conservats en organismes superiors més 

complexes (Fabrizio & Longo, 2003; Chen et al, 2005; Vijg & Suh, 2005) 

 

 

4.1 Envelliment cronològic 
 

4.1.1. Fases de creixement d’un cultiu de Saccharomyces cerevisiae  

 

Quan un microorganisme creix en un medi ric en nutrients es divideix normalment 

de forma ràpida, arriba a un estat d’excés de població i, posteriorment, entra i passa 

la majoria de la seva vida en l’anomenada fase estacionària fins que mor (Werner-

Washburne et al, 1993). En S. cerevisiae, el cicle complert d’un cultiu en un medi ric 

en glucosa s’inicia amb una fase de creixement exponencial o logarítmic on l’energia 

s’obté per la fermentació de la glucosa (Fig. 9). Com a producte d’aquest metabolisme 

es genera etanol que es va acumulant al medi. Exhaurida la glucosa disponible, és 

produeix un canvi de metabolisme, anomenat canvi diàuxic, i s’entra en la fase 

diàuxica on l’energia s’obté de l’etanol secretat anteriorment i a través de la respiració 

mitocondrial. Es sintetitzen noves proteïnes i s’alenteix la velocitat de creixement. 

Quan tots els nutrients presents al medi s’han exhaurit, les cèl·lules entren en la fase 

estacionària on ja no es produeix divisió cel·lular (Fig. 10). En aquesta fase les 

cèl·lules presenten nombroses característiques que les diferencien de les cèl·lules en 

proliferació activa (Gray et al, 2004): 

 

• Deixen de dividir-se i queden parades en fase G0. 

• Acumulen glicogen i trehalosa (fet que ja comença a donar-se a partir del canvi 

diàuxic). 

• Augmenta la seva resistència a estrès tèrmic i oxidatiu (Stephen et al, 1995; 

Werner-Washburne et al, 1996). 

• Disminueix la taxa de transcripció. 

. 
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• Es reprimeixen determinats gens (per exemple aquells de síntesi de proteïnes 

ribosomals) i se’n indueixen d’altres, sobretot gens de resposta a estrès (enzims 

antioxidants, xaperones, etc.). 

• La degradació de l’mRNA s’inhibeix. 

• La taxa de síntesi proteica disminueix fins a un 0,3% de la que hi ha en fase 

exponencial. 

• Els cromosomes es condensen (cromosomes G0). 

• Es produeix una inducció de l’autofàgia. 
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Figura 9. Fermentació de la glucosa en S. cerevisiae. 

 

Aquestes cèl·lules no estan completament privades de nutrients sinó que es troben 

en un estat hipometabòlic en el qual poden sobreviure de setmanes a mesos utilitzant 

lentament els nutrients que han emmagatzemat (Werner-Washburne et al, 1996). La 
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principal font d’energia és la respiració i sembla que els recursos que es consumeixen 

van dirigits a mantenir la seva resistència al dany cel·lular i a l’estrès (Longo & 

Fabrizio, 2002; Sinclair, 2002). Recentment s’ha descrit que encara que hagin 

acumulat glicogen i trehalosa no és clar que aquests polímers siguin el seu 

combustible i certs estudis apuntarien cap al metabolisme dels àcids grassos com a 

responsable d’aquesta funció (Gray et al, 2004). 
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Figura 10.  Fases del creixement d’un cultiu de S. cerevisiae (Font: Herman, 2002; Curr Opin 

Microbiol). 

 

L’envelliment cronològic de S. cerevisiae (Chronological life span, CLS) es defineix 

com la capacitat d’un cultiu en fase estacionària per mantenir la seva viabilitat al llarg 

del temps una vegada esgotats els nutrients que hi ha en el medi (Fig. 10). Es 

considera un model vàlid per l’estudi de l’envelliment en teixits post-mitòtics perquè 

les cèl·lules en fase estacionària s’assemblen a les cèl·lules post-mitòtiques 

d’organismes superiors en dos aspectes importants:  

1) la majoria de la seva energia prové de la respiració mitocondrial. 

2) les cèl·lules en aquesta fase han sortit del cicle cel·lular (han entrat en fase G0) i 

això condueix, entre d’altres coses, a que el dany es vagi acumulant al llarg del temps 

durant la fase estacionària. Com que ja que no hi ha cap nova divisió cel·lular ni 

tampoc síntesi de novo dels components cel·lulars, aquest dany no pot ser diluït, i per 

tant, no es podrà prevenir ni reparar (Longo et al, 1996). 

 

4.1.2. Formes d’estudi de l’envelliment cronològic 

 

Tant els llevats com d’altres microorganismes han evolucionat per sobreviure sota 

condicions adverses que són les que es troben normalment en estat salvatge. S’ha 

determinat que la majoria d’aquests microorganismes sobreviuen en un estat de baixa 

activitat metabòlica quan estan en condicions de baixa disponibilitat de nutrients 

(Werner-Washburne et al, 1996). Però no existeix un acord amb quines són les 
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condicions òptimes per l’estudi de l’envelliment cronològic en el laboratori i això ha 

generat diverses metodologies d’estudi de la CLS en funció del medi utilitzat: 

 

• Medi SDC  

 

En la naturalesa, S. cerevisiae probablement només surt de la fase estacionària 

durant períodes excepcionals en què tots els nutrients necessaris per al creixement es 

troben disponibles. Per aquesta raó, una gran part dels estudis fets fins al moment 

sobre l’envelliment cronològic s’han realitzat en medi amb una quantitat limitada de 

nutrients (SDC, medi sintètic complert) o bé en aigua (Fabrizio & Longo, 2003). Una 

soca salvatge de llevat incubada en medi SDC sobreviu 6-7 dies amb una taxa 

metabòlica elevada i després comença a morir ràpidament. Aquest medi estimula la 

entrada en una fase post-diàuxica amb un creixement mínim però amb unes cèl·lules 

que presenten taxes metabòliques elevades fins que la població comença a morir. Es 

creu que és en aquesta situació que hi ha unes condicions metabòliques més 

semblants a les de les cèl·lules post-mitòtiques d’organismes superiors. Una variant 

d’aquest model consisteix en substituir el medi SDC per aigua entre els dies 1 i 5. En 

aquest sistema, la taxa metabòlica disminueix i la supervivència s’incrementa (Fabrizio 

& Longo, 2003). El fet que els mutants d’elevada longevitat aïllats amb incubació en 

medi SDC també visquin més quan són incubats en aigua, fa que certs autors acceptin 

que vies i mecanismes anàlegs regulen la supervivència en ambdós models (Fabrizio & 

Longo, 2003).  

 

• Medi YPD 

 

La majoria d’estudis sobre la fase estacionària de llevat s’han dut a terme utilitzant 

una font de carboni fermentable que generalment ha estat glucosa (Fuge et al, 1994; 

Gray et al, 2004) i el medi utilitzat ha estat YPD. La incubació en YPD promou una fase 

post-diàuxica que es caracteritza per un creixement lent i un taxa de respiració baixa, 

seguida de l’entrada en fase estacionària on les cèl·lules no es divideixen, es 

mantenen en un estat metabòlic baix i arriben a sobreviure fins a 3 mesos. Els cultius 

estacionaris en aquest tipus de medi són més resistents a la pèrdua de viabilitat que 

els cultius post-diàuxics en medi SDC per raons que no són del tot clares. Els 

processos que tenen lloc en aquest tipus de medi poden, en gran part, informar sobre 

l’evolució de l’estat quiescent en el qual es troben les cèl·lules quan es creixen en 

medi ric. Per alguns autors, però, no és clar si aquest tipus de medi permet algun altre 

tipus de recreixement en el cultiu de clons millor adaptats a les noves condicions de 

medi exhaurit durant la fase estacionària (Fabrizio & Longo, 2003). 

 

• Medi YPG 

 

Darrerament ha estat suggerida una variació del model experimental d’envelliment 

cronològic amb l’objectiu de maximitzar la supervivència en fase estacionària i millorar 

la seva utilitat (Piper, 2006). S’ha vist que la longevitat cronològica és més gran quan 

les cèl·lules es fan créixer inicialment en una font de carboni que es respiri (per 
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exemple glicerol) respecte a quan es fan créixer en una font de carboni fermentable. 

En aquests estudis, els cultius són també transferits a aigua perquè, generalment, 

això incrementa la supervivència en fase estacionària (Maclean et al, 2001; Fabrizio & 

Longo, 2003). 

 

4.1.3. Vies de senyalització implicades en la regulació de la fase 

estacionària i en la longevitat cronològica 
 

4.1.3.1. Via TOR 

 

TOR1 i TOR 2 codifiquen per dos factors molt relacionats i que regulen el 

creixement cel·lular en resposta a la disponibilitat de nutrients i a l’estrès cel·lular 

(Rohde & Cardenas, 2004). Estan implicats en la regulació de molts processos 

cel·lulars: síntesi de proteïnes, biogènesi de ribosomes, autofàgia, activació 

transcripcional, meiosi, cicle cel·lular, organització i recanvi de les permeases de 

nutrients i organització de l’actina. Aquests processos són duts a terme per dos 

complexes TOR funcionalment diferents (Powers & Walter, 1999; Rohde & Cardenas, 

2004; Powers et al, 2004). El complex TOR 1 (TORC1) és responsable de la majoria 

d’ells i modula l’inici de la traducció, inhibeix en recanvi proteic, contribueix a la 

formació de tètrades i reprimeix la transcripció de gens específics que s’indueixen per 

la privació de nutrients (Martin & Hall, 2005; Inoki et al, 2005) (Fig. 11).  El complex 

TOR 2 (TORC2) està implicat en la regulació de la polarització del citoesquelet d’actina 

durant la progressió del cicle cel·lular, la integritat de la paret cel·lular i l’endocitosi. 

(Inoki et al, 2005; Loewith et al, 2002) (Fig. 11).  

 

 

Figura 11. Complexes TOR en S. cerevisiae (Font: Inoki et al, 2005; Microbiol Mol Biol Rev). 

 

El complex TORC1 és sensible a la rapamicina, compost que pot formar un 

complex amb Fpr1p que pot unir-se a la proteïna Tor i inhibir-ne l’activitat –d’aquí el 

nom, Target of rapamycin-. La rapamicina és una droga que inhibeix la proliferació 

cel·lular i s’ha vist que les cèl·lules de llevat tractades amb rapamicina semblen entrar 

en un estat de quiescència (Barbet et al, 1996). La deleció de les proteïnes TOR 
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mostra el mateix fenotip que el tractament amb rapamicina. En canvi, TORC2 és 

insensible a la rapamicina ja que el complex rapamicina-Frp1p no s’uneix a Tor2 quan 

és present en TORC2 (Inoki et al, 2005; Loewith et al, 2002). Basat en les seves 

observacions, Hall i col·laboradors han proposat que les proteïnes TOR funcionen com 

a repressores d’un programa de quiescència quan la presència de nutrients és 

abundant (Crespo & Hall, 2000; Duvel K, 2004; Powers et al, 2004; Rohde & 

Cardenas, 2004; Schmelzle & Hall, 2004; Gray et al, 2004).  
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Figura 12. Regulació transcripcional per TOR (Font: Inoki et al, 2005; Microbiol Mol Biol Rev). 

 

La inhibició de la funció Tor provoca: (i) inactivació de Mks1p i la inducció de gens 

regulats per Rtg1 i Rtg3, en particular aquells que codifiquen per alguns dels enzims 

del cicle de Krebs (Tate et al, 2002) (ii) activació de Hap2/3/4/5p amb la conseqüent 

inducció de gens que codifiquen per altres enzims del cicle de Krebs, (iii) disminució 

de l’expressió de gens de proteïnes ribosomals i gens que codifiquen per components 

de l’aparell transcripcional (Powers & Walter, 1999), (iv) activació dels factors de 

transcripció Msn2 i Msn4, aquests factors indueixen l’expressió de gens de resposta a 

estrès (apartat 2.2.3 de la introducció), (v) inhibició de l’autofàgia, una via de tràfic de 

membrana induïda per privació i essencial per la supervivència normal en fase 

estacionària (Noda & Oshumi, 1998; Abeliovich & Klionsky, 2001) responsable del 

transport de la majoria de proteïnes, orgànuls i altres components citoplasmàtics a la 

vacuola per la seva degradació (Klionsky & Oshumi, 1999).  
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4.1.3.2. Via de la proteïna quinasa A (PKA) 

 

La via de la proteïna quinasa A (PKA) dependent d’AMP cíclic (cAMP) es troba 

conservada en tots els organismes eucariotes i malgrat que la seva estructura no és 

idèntica en tots ells, la seva funció dins la regulació del cicle i el desenvolupament 

cel·lular es manté (Edelman et al, 1987; Huang & Klionsky, 2002).  

 

A concentracions baixes de cAMP, la PKA es troba inactiva en forma de tetràmer 

constituït per dues subunitats catalítiques i dues subunitats reguladores (Krebs & 

Beavo, 1979; Taylor et al, 1990). Hi ha tres tipus de subunitats catalítiques, TPK1, 

TPK2 i TPK3 (Toda et al, 1987a). La subunitat reguladora està codificada per BCY1 

(Cannon & Tachell, 1987; Toda et al, 1987b). A elevades concentracions de cAMP, 

aquest nucleòtid s’uneix a les subunitats inhibidores Bcy1 provocant la dissociació i 

l’activació de les unitats catalítiques (Taylor et al, 1990). Tpk1, Tpk2 i Tpk3 sembla 

que tenen diferents funcions. Per exemple, les cèl·lules que no tenen Tpk2 creixen 

millor que les cèl·lules de la soca salvatge en una font de carboni no fermentable, 

mentre que Tpk1 és necessària pel creixement en una font de carboni fermentable 

(Robertson et al, 2000).  

 

La via PKA actua, en general, com un inhibidor d’entrada en quiescència. Els 

mutants que no tenen activitat adenilat ciclasa són incapaços de proliferar i es paren 

en un estat semblant al quiescent (Boutelet et al, 1985; Broek et al, 1987; Tripp & 

Pinon, 1986; van Aelst et al, 1991). En canvi, l’activació constitutiva de PKA, per 

exemple delecionant BCY1, provoca la mort cel·lular en el canvi diàuxic (Cameron et 

al, 1988; Cannon & Tatchell, 1987), indicant que la disminució de l’activitat de la via 

PKA és necessària per passar amb èxit a la fase post-diàuxica (Matsumoto et al, 1985; 

Shin et al, 1987; Uno et al, 1982) i que la inactivació de la via PKA és crítica per la 

entrada en quiescència.   

 

La PKA s’activa per dues vies paral·leles. La primera via implica Ras1 i Ras2 

(proteïnes G que uneixen GTP) parcialment redundants i que s’activen per senyals del 

medi com per exemple la disponibilitat de nutrients (Thevelein &  de Winde, 1999; 

Bitterman et al, 2003). Les formes actives d’aquestes proteïnes G s’uneixen i activen 

una adenilat ciclasa (Cdc35/Cyr1) provocant un increment en el nivell intracel·lular de 

l’AMPc (Thevelein & de Winde, 1999). La segona via d’activació de la PKA implica la 

proteïna Gpa2 i el receptor transmembrana Gpr1 (Thevelein &  de Winde, 1999; 

Bitterman et al, 2003). Aquest sistema actua com a sensor de la glucosa externa 

(Thevelein & deWinde, 1999) i és important per l’activació de la síntesi de cAMP per 

glucosa (Thevelein et al, 2000). Però mutants sense Gpr1 o Gpa2 són viables i 

proliferen normalment en un medi amb glucosa, cosa que indica que aquest sistema 

sensor juga un paper relativament petit i/o bastant especialitzat en la regulació de la 

via PKA.  
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Figura 13. Vies de senyalització i resposta a estrès (Font:  Fabrizio et al, 2003; Genetics). 

 

La via PKA inhibeix els factors de transcripció Msn2 i Msn4 (Smith et al, 1998; 

Beck & Hall, 1999) i Rim15, una proteïna quinasa que estimula l’expressió de gens 

meiòtics (Reinders et al, 1998). Rim15 seria un substrat necessari de la via PKA per 

l’entrada en fase estacionària (Reinders et al, 1998). Una soca ∆Rim15 és viable però 

incapaç d’assumir les característiques de fase estacionària quan és privada de 

nutrients (Fabrizio et al, 2003) (Fig. 13). Addicionalment, Gis1, una proteïna amb un 

domini de dits de zinc, actua per sota de Rim15 i es responsable de l’activació 

transcripcional a través de l’element PDS (post-diauxic shift) trobat en els promotors 

de molts gens, l’expressió dels quals augmenta durant el canvi diàuxic (Pedruzzi et al, 

2000) (Fig. 13). S’ha descrit que el promotor de gens com ara HSP26, HSP12 i SOD2 

contenen un element STRE regulat pel factor de transcripció Gis1 (Flattery-O’Brien et 

al, 1997; Pedruzzi et al, 2000). A més, s’ha descrit que un mutant ∆Gis1 té 

relativament pocs problemes en G1 per l’acumulació de glicogen, però mostra un 

defecte significatiu en la seva viabilitat en fase estacionària (Pedruzzi et al, 2000). 

 

Una altra possible funció de la via PKA seria el control del metabolisme de 

carbohidrats i la funció mitocondrial durant el canvi diàuxic ja que s’ha trobat que la 

aquesta via és un activador directe de la piruvat quinasa (Cdc19) (Rayner et al, 2002) 

i de Cox6 (Wright et al, 1995) en cèl·lules en proliferació.  
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4.1.4. Gens implicats en l’envelliment cronològic 
  

Actualment no hi ha dubte del control que exerceix l’activitat de la via PKA en la 

regulació de la longevitat cronològica de S. cerevisiae. Recentment s’hi ha afegit a 

aquesta regulació una altra via, la de les proteïnes Tor. Les característiques i resultats 

obtinguts amb mutants d’aquestes dues vies confirmen la seva importància dins el 

control de la de la supervivència en fase estacionària i de la longevitat del llevat. A 

més hi ha la proteïna Sch9, que actuaria en paral·lel a PKA i TOR, que sembla tenir 

una funció important en aquest procés. 

 

4.1.4.1. SOD1 i SOD2 

 

SOD1 i SOD2 van ser els primers gens implicats en la CLS de S. cerevisiae. SOD1 

codifica per la superòxid dismutasa citosòlica dependent de Cu/Zn i SOD2 per la 

superòxid dismutasa mitocondrial dependent de Mn (apartat 2.2.2 de la introducció). 

Inicialment es va veure que per la supervivència en fase estacionària de les cèl·lules 

de llevat era necessària l’expressió d’aquests dos gens, donant peu a l’especulació que 

la mort cronològica fos el resultat de un dany oxidatiu considerable. A més, es va 

demostrar que la sobreexpressió conjunta de SOD1 i SOD2 augmentava la 

supervivència  cronològica en un 30%. En canvi, en un sobreexpressor de SOD1, o de 

CTT1 o inclús de SOD1CTT1 aquest increment era molt petit o inexistent (Longo et al, 

1999a; Fabrizio et al, 2001). D’altra banda, es va observar que la pèrdua de la funció 

mitocondrial tenia lloc just abans de la mort tant en la soca salvatge com en cèl·lules 

∆sod2 (Longo et al, 1999a; Fabrizio et al, 2001). L’anàlisi del mutant ∆sod2 va 

conduir a la identificació de l’aconitasa com una de les primeres dianes mitocondrials 

de dany oxidatiu (Longo et al, 1999a). 

 

4.1.4.2. Via PKA: CYR1, RAS1 i RAS2 

 

A partir d’una selecció realitzada amb mutagènesi mitjançada per transposó i amb 

l’objectiu d’aïllar mutants amb una vida cronològica i una capacitat de resistència a 

estrès superiors a la soca salvatge, un dels mutants aïllats va ser el que duia una 

inserció del transposó en el gen CYR1 (Fabrizio et al, 2001). CYR1 codifica per una 

adenilat ciclasa necessària per l’estimulació de l’activitat de la PKA (apartat 4.1.3.2 de 

la introducció). La pèrdua de funcions en aquest gen provoca un increment en la 

longevitat cronològica de fins a dues vegades respecte a la soca salvatge.  

 

Cyr1 és activat per Ras1 i Ras2 dins la via PKA (Fig. 13) (apartat 4.1.3.2 de la 

introducció). Amb l’objectiu d’aprofondir en l’estudi de la regulació de la longevitat per 

Cyr1 es van construir els mutants ∆ras1 i ∆ras2 i es va mesurar la CLS. La pèrdua de 

Ras1 no exercir gaire efecte en aquest paràmetre, però la deleció de Ras2 va duplicar 

la supervivència en els dos fons genètics estudiats (Fabrizio et al, 2003; Gershon & 

Gershon, 2000). A més, s’ha descrit que una sobreexpressió de Ras2 provoca la mort 

de les cèl·lules en fase estacionària (Longo, 1999b). Aquests resultats confirmen la 

importància de la via PKA en la regulació de la longevitat cronològica. 
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4.1.4.3. SCH9 

 

    Dins l’estudi de mutagènesi mitjançada per transposó, també es va aïllar un 

∆sch9 com a mutant més resistent estrès (Fabrizio et al, 2001) i es va localitzar el 

transposó en el promotor d’aquest gen (Fabrizio et al, 2001). Curiosament ambdós 

gens (CYR1 i SCH9) van ser els únics aïllats independentment tant amb selecció per 

estrès tèrmic com amb la selecció per estrès oxidatiu. L’augment de la longevitat 

cronològica del mutant ∆sch9 és tres vegades superior a la soca salvatge. SCH9 

codifica per una serina/treonina proteïna quinasa homòloga funcional a l’Akt/PKB de 

mamífers. Es troba en una via de senyalització diferent de la PKA (Fig. 13). Malgrat 

actuar en vies paral·leles, SCH9 i CYR1 sembla que regularien la senyalització en 

resposta a nutrients i glucosa, l’estimulació del creixement cel·lular i la glucòlisi i 

actuarien disminuint la resistència a estrès, l’acumulació de glicogen i la 

gluconeogènesi (Lillie & Pringle, 1980; Longo & Fabrizio, 2002). 

 

Posteriorment s’ha vist que per l’increment de la longevitat provocat per les 

mutacions que disminueixen l’activitat de les vies Ras/Cyr1/PKA i Sch9 és necessària 

l’expressió de Sod2 (mitocondrial) cosa que confirma que la toxicitat per superòxid 

juga un paper important en l’envelliment i mort cel·lular del llevat (Fabrizio et al, 

2003). D’acord amb això, la CLS dels mutants ∆ras2∆Sod2, cyr1::mTn ∆Sod2 i 

∆Sch9∆Sod2 es reduïda respecte a les soques control. S’ha descrit que la inactivació 

de l’enzim aconitasa correlacionada amb l’edat és significativament menor en els 

mutants ∆cyr1 i ∆Sch9 i que també s’ha detectat un augment de l’expressió de Sod2 

en els mutants ∆Sch9 (Fabrizio et al, 2003). En canvi, en el mutant ∆cyr1 no hi ha 

augment d’activitat Sod2 però sí que es dóna una disminució de la taxa de respiració 

mitocondrial abans de l’entrada en fase estacionària que podria explicar, -per l’entrada 

en un estat hipometabòlic que provocaria una disminució de la producció de 

superòxid-, el perquè aquest mutant la deleció de Sod2 no afecta tant a la 

supervivència. 

 

Amb tot, la sobreexpressió de SOD2 no és suficient per maximitzar la longevitat 

suggerint que altres gens regulats per Msn2 i Mns4 i/o Gis1 contribueixen a l’extensió 

de l’envelliment cronològic de llevat (Fabrizio et al, 2003). És a dir, malgrat que la 

Sod2 es necessària per l’increment de supervivència, la inducció de la protecció 

antioxidant només comptaria per una part de l’extensió de la longevitat provocada per 

mutacions en la via Ras/cAMP o Sch9 ja que l’efecte de la sobreexpressió de les Sods 

és més petit comparat al que provoquen les mutacions ∆ras2 o ∆Sch9 (Fabrizio et al, 

2003). 

 

La influència del fons genètic sovint és un paràmetre que genera contradiccions en 

els resultats. Per exemple, la soca S288C posseeix una capacitat de supervivència en 

fase estacionària superior a la de les soques DBY746 i SP1, que són les que s’han 

utilitzat en els anteriors estudis (Piper, 2006). S’ha vist que en un fons S288C un 

mutant ∆Sch9 tindria una longevitat cronològica disminuïda quan creix en medi YPG 

(Piper, 2006). Aquest resultat, aparentment contradictori, estaria assenyalant la 
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necessitat d’un major aprofundiment en els estudis sobre la longevitat cronològica del 

llevat. 

 

4.1.4.4. Via TOR: GLN3, LYS12, MEP2, MEP3 i AGP1   

 

La via de les TOR quinases ha estat identificada com a una de les principals 

responsables de la regulació de l’envelliment cronològic en llevat a partir d’un estudi 

fet recentment amb tots els mutants per cadascuna de les ORF de S. cerevisiae. S’han 

descrit cinc nous mutants en aquesta via que mostren una longevitat cronològica 

augmentada respecte a la soca salvatge: GLN3, activador transcripcional regulat per la 

repressió per catabòlit induïda pel nitrogen (Fig. 12); LYS12, deshidrogenasa 

mitocondrial necessària per la síntesi de la lisina; MEP2 i MEP3, permeases de l’amoni; 

i AGP1, permeasa d’ampli espectre de substrat implicada en la incorporació 

d’asparagina, glutamina i altres aminoàcids (Powers et al, 2006). Aquests mutants 

mostren un fenotip quiescent ja que acumulen glicogen i són més resistents a estrès 

tèrmic i oxidatiu. En el mateix estudi s’ha vist que disminuint l’activitat TOR, bé 

alterant les condicions del medi de cultiu o bé promovent la seva inactivació amb 

inhibidors específics, també s’incrementa la CLS. A més, ha estat demostrat que 

aquest increment és degut, en part, a l’activació del factors de transcripció Msn2 i 

Msn4 (Powers et al, 2006). 

 

4.1.4.5. SIR2  

 

La funció de Sir2 en la supervivència cronològica ha estat examinada darrerament 

(Fabrizio et al, 2005) arran de la seva rellevància dins l’envelliment replicatiu de S. 

cerevisiae (apartat 4.2.4.3 de la introducció). Sir2 és una histona desacetilasa 

implicada en el silenciament de determinades regions del genoma del llevat. La deleció 

de SIR2 augmenta la resistència a estrès però no té efecte en l’envelliment cronològic 

d’una soca salvatge de llevat crescuda en medi ric. Però la deleció de SIR2 augmenta 

encara més la supervivència durant la CLS provocada per una RC severa (incubació en 

aigua) (Fabrizio et al, 2005) o la provocada per les mutacions que disminueixen 

l’activitat PKA o Sch9. A més, s’ha descrit la sobreexpressió de SIR2 no té efecte en la 

longevitat cronològica i redueix la longevitat en cèl·lules que no tenen activitat Sch9 

(Fabrizio et al, 2005). Les altres sirtuines (proteïnes de la família de Sir2) del llevat no 

han estat examinades fins al moment (Longo & Kennedy, 2006). 

 

Existeixen evidències per a dos possibles mecanismes segons els quals la deleció 

de SIR2 resulta en una extensió de la viabilitat en fase estacionària quan s’acobla amb 

una baixa activitat de Sch9 o amb RC. La primera, la deleció de SIR2 juntament amb 

activitat Sch9 o PKA disminuïda, induiria l’expressió de molts gens de resistència a 

estrès i d’esporulació, així com la disminució de la taxa de mutacions en el DNA que 

s’acumulen amb l’edat en condicions post-mitòtiques (Fabrizio et al, 2005). Això 

contrasta, però, amb la funció de Sir2 en cèl·lules actives mitòticament, on promou 

l’estabilitat genòmica reprimint la recombinació (Blander & Guarente, 2004). En segon 

lloc, s’ha descrit que cèl·lules sense Sir2 presenten elevats nivells d’alcohol 
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deshidrogenasa 2 (Adh2) (Fabrizio et al, 2005). L’explicació podria ser que en 

absència de Sir2, aquesta activitat Adh augmentada portaria a una degradació 

d’etanol més ràpida i a l’entrada en un estat post-mitòtic més estable. El mecanisme, 

però, segons el qual Sir2 regularia els nivells d’Adh2 no ha estat determinats fins al 

moment.  

 

 

4.2 Envelliment replicatiu 
 

4.2.1. Definició 
 

L’envelliment replicatiu (Replicative Lifespan, RPLS) es defineix com el nombre de 

“cèl·lules filles” o gemmes que una “cèl·lula mare” de S. cerevisiae pot generar per 

gemmació al llarg de la seva vida (Fig. 14). Per les seves característiques, aquest 

tipus d’envelliment serveix com a model d’estudi de l’envelliment de teixits 

mitòticament actius (Sinclair, 1999). 

 

Cèl·lula verge

Filla 1

Filla 2

Filla 3

Filla n

Cèl·lula morta

Envelliment

 

Figura 14. Esquema de l’envelliment replicatiu (Font: Jazwinski, 1996; Science). 

 

4.2.2. Antecedents 
 

En 1950, Andrew Barton va analitzar el que succeïa amb cèl·lules individuals de 

llevat per micromanipulació i va descobrir que les cèl·lules mare són mortals (Barton, 

1950). Durant els 40 anys següents, la majoria de la recerca sobre l’envelliment del 

llevat va ser de tipus descriptiu. Per exemple, es va conèixer que a mesura que 

aquestes cèl·lules van envellint van acumulant cicatrius de gemmació, es divideixen 

més lentament, esdevenen estèrils i finalment moren (Sinclair et al, 1998). Una dada 

. 
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clau va ser veure que les cèl·lules filles que neixen de mares velles hereten 

característiques de cèl·lules velles i tenen una vida mitjana disminuïda (Kennedy et al, 

1994; Johnston, 1996). Aquest efecte no era el resultat d’una mutació perquè aquest 

fenotip d’envelliment prematur podia ser diluït a través de successives generacions i 

restaurar-se així una vida mitjana normal en la descendència. Basant-se en aquestes 

observacions, Egilmez i Jazwinski van proposar que l’envelliment del llevat podria ser 

degut a l’aparició estocàstica d’un factor de senescència que podia acumular-se 

exponencialment fins que finalment acabava provocant la mort de les cèl·lules 

(Egilmez & Jazwinski, 1989). Tal factor podria difondre de mares velles a filles, 

explicant així com l’envelliment podia heretar-se i després diluir-se a través de 

successives generacions.  

 

Un altra observació important va arribar d’una selecció genètica on es buscaven 

mutants longeus (Kennedy et al, 1995). Inicialment es va procedir a la identificació de 

mutants resistents a la inanició (manca de nutrients) basant-se en el fet que molts 

organismes mostren una forta correlació entre resistència a estrès i longevitat. Una 

nova selecció a la recerca de mutants resistents a estrès va portar a l’aïllament de 

quatre mutants anomenats “mutants joves”: uth1, uth2, uth3 i uth4. Curiosament, 

tres d’aquests quatre gens afecten el mateix procés cel·lular, el silenciament de 

l’heterocromatina (Kennedy et al, 1995). Sobre aquestes dues observacions s’han 

basat la major part dels estudis fets sobre envelliment replicatiu en llevats durant els 

darrers anys i que han dut a la identificació de SIR2 com un dels principals reguladors 

d’aquests tipus d’envelliment (Kaeberlein et al, 1999). Malgrat això, existeixen estudis 

que contradiuen aquestes teories i assenyalen que serien d’altres els mecanismes de 

regulació d’aquest tipus d’envelliment (Jazwinski, 2005; Kaeberlein et al, 2005a, 

2005b). 

 

4.2.3. Característiques de les cèl·lules velles en l’envelliment 

replicatiu 

 

Les característiques que poden fer disminuir la vida mitjana d’una cèl·lula són  

nombroses, per això és necessari determinar quines són les característiques pròpies 

de les cèl·lules velles per poder diferenciar-les del que és senzillament un estat 

deficitari o una malaltia cel·lular. 

 

4.2.3.1. Acumulació de cicatrius de gemmació 

 

Quan una cèl·lula filla es separa de la cèl·lula mare, el límit entre ambdues 

cèl·lules es va estrenyent deixant en la superfície cel·lular de la mare una marca 

circular amb una elevada quantitat de quitina que s’anomena cicatriu de gemmació 

(Fig. 15). Aquestes cicatrius queden dipositades de forma permanent en la superfície 

de la cèl·lula mare. A mesura que la cèl·lula es va dividint, les cicatrius s’acumulen i 

serveixen com a pràctic marcador del nombre de divisions que ha sofert una cèl·lula 

individual. S’ha hipotetitzat que l’acumulació d’aquestes cicatrius podria imposar un 
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límit hipotètic al potencial replicatiu de la cèl·lula (Cabib et al, 1974) però diverses 

evidències indiquen que no és així (Bitterman et al, 2003). 

 

 

Figura 15. Imatge obtinguda al microscopi electrònic de cicatrius de gemmació en la superfície 

d’una cèl·lula vella de S. cerevisiae de 10-15 generacions. 

 

4.2.3.2. Increment de la mida cel·lular 

 

Després de tres o quatre divisions, les cèl·lules mare es distingeixen fàcilment de 

les seves filles degut a que han augmentat de mida. En el seu moment, es va 

proposar que una de les causes d’envelliment podria ser un mida màxim crític 

(Mortimer & Johnston, 1959). En teoria, un volum cel·lular augmentat imposaria una 

límit replicatiu si la taxa de difusió a les diferents parts d’una cèl·lula gran arriba a ser 

limitant. No obstant això, el fet que la vida mitjana pot ser incrementada fins a dues 

vegades més manipulant una sèrie de gens que aparentment no es troben associats a 

la paret cel·lular sembla que vagi en contra d’aquesta possibilitat. 

   

4.2.3.3. Pèrdua de l’asimetria 

 

A mesura que les cèl·lules de llevat van envellint, van augmentant 

progressivament de mida i durant la majoria de la seva vida seran més grans que les 

seves filles. Però arriba un moment en que les cèl·lules molt velles tendeixen a produir 

cèl·lules filles grans i de vida mitjana curta (Kennedy et al, 1994; Jazwinski et al, 

1993). Quan ja es troben properes a l’última divisió, sovint les cèl·lules filles no es 

separen de la mare fins que ambdues cèl·lules són similars en mida (Jazwinski  et al, 

1989). 

 

4.2.3.4. Pèrdua de la fertilitat 

 

S. cerevisiae pot estar tant en estat haploide com diploide. Quan es troben dues 

cèl·lules haploides fèrtils amb un tipus conjugatiu sexual oposat o mating type (amb 

anglès, « mating type » s’utilitza per diferenciar entre individus que són sexualment 

compatibles) s’aparellen per formar un zigot diploide. Els dos tipus cel·lulars haploides 

són denominats a i α i la seva identitat és determinada per les seqüències presents en 

el locus MAT. A més del locus MAT, la majoria de soques posseeixen dues còpies, 

inexpressades però completes, dels gens del tipus conjugatiu sexual als loci silenciats 

HML i HMR. El mecanisme de silenciament dels loci HML i HMR es troba associat a 

l’activitat del complex Sir2-Sir3-Sir4 (Muller, 1985).  D’aquest forma, cada cèl·lula a o 
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α conté les seqüències determinants per ambdós tipus cel·lulars i pot canviar al tipus 

conjugatiu sexual oposat a través d’un procés intern de recombinació i de silenciament 

de la transcripció (Herskowitz et al, 1992; Souza et al, 2003). El canvi de tipus 

conjugatiu sexual implica la substitució de seqüències presents en el locus MAT per 

gens localitzats en els loci HM.  

 

Les cèl·lules joves de llevat són normalment fèrtils ja que els dos dipòsits de la 

informació del tipus conjugatiu sexual, HMR i HML, es troben en un estat 

transcripcional silenciós (Loo & Rine, 1995). A mesura que les cèl·lules es van fent 

velles es fan estèrils i la pèrdua de fertilitat és un dels fenotips més fiables 

d’envelliment. Aquesta esterilitat és causada per una pèrdua del silenciament 

transcripcional als loci críptics del tipus conjugatiu sexual, HMR i HML, cosa que porta 

a l’expressió simultània de la informació tant a com α (Fig. 17) (Smeal et al, 1996). 

D’altra banda, una cèl·lula diploide (a/α) resulta de la fusió, mitjançada per 

feromones, de dues cèl·lules haploides. 

 

4.2.3.5. Fragmentació nucleolar 

 

El nuclèol és una estructura nuclear que conté els gens de l’rDNA i d’altres 

components necessaris pel muntatge dels ribosomes (Cockell & Gasser, 1999). En 

cèl·lules joves de S. cerevisiae, el nuclèol forma una estructura en forma de mitja 

lluna prop de la perifèria nuclear (Schimmang et al, 1989). En cèl·lules velles, en 

canvi, el nuclèol s’engrandeix i es fragmenta en múltiples estructures arrodonides 

(Sinclair et al, 1997). És important fer notar que l’rDNA cromosòmic es manté intacte 

en aquests nuclèols fragmentats. 

 

4.2.3.6. Canvis metabòlics 

 

Un dels pocs estudis adreçats a la qüestió del metabolisme de l’envelliment en 

llevats es va fer amb una combinació d’assajos bioquímics i d’anàlisis amb microarrays 

dels nivells de mRNA (Lin et al, 2001). La troballa més important va ser veure que les 

cèl·lules de llevat, a mesura que envelleixen, sofreixen un canvi progressiu de la 

glucòlisi cap a la gluconeogènesi i l’emmagatzematge d’energia. Aquest canvi s’associa 

amb la inducció de gens implicats en la producció de glicogen, en la degradació d’àcids 

grassos, en la gluconeogènesi i del cicle del glioxilat. El perfil bioquímic dels enzims i 

metabòlits intermediaris van confirmar aquest canvi a gluconeogènesi. Gran part 

d’aquest increment en l’expressió de certs enzims implicats en la gluconeogènesi 

sembla que provingui de la translocació del repressor transcripcional Mig1 del nucli al 

citoplasma a mesura que les cèl·lules envelleixen (Ashrafi et al, 2000). Els nivells 

d’ATP no disminueixen amb l’edat però sembla que hi ha una reducció del 30% en els 

nivells de NAD+ entre les divisions 0 i la 7-8. 
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4.2.4. Gens de longevitat  
 

Existeix divergència d’opinions respecte quins són els gens que afecten a la 

longevitat replicativa de S. cerevisiae. La causa més probable són els polimorfismes 

genètics presents en les diferents soques amb les que es treballa (Kaeberlein et al, 

2005a) que provoquen que cadascuna tingui una vida mitjana característica (Taula 3). 

En general, l’RPLS de la majoria de les soques es troba entre les 21 i les 23 

generacions amb un màxim de longevitat de 40 divisions (Anderson et al, 2003). 

 

Taula 3. Vida mitjana replicativa (RPLS) de diferents soques haploides (Font: Sinclair et al, 

1998; Annu Rev Microbiol). 

SOCA RPLS MITJA RPLS MÀXIMA 

BKy1-14c 16 25 

SP1 18 28 

DBY747 22 32 

PSY316 23 34 

X2180-1A 24 39 

X30 24 42 

W303-1A 25 43 

S288C 28 47 

PSY312 29 55 

 

 

Però les mutacions que escurcen la vida mitjana s’acumulen en condicions de 

laboratori i poden provocar efectes confusos en els estudis sobre envelliment realitzats 

en fons genètics de vida curta (Spencer & Promislow, 2002). Això faria possible que 

moltes mutacions aïllades en aquests fons siguin senzillament supressors de 

mutacions deletèries i no factors generals d’envelliment (Kaeberlein et al, 2005a). 

Així, actuarien de forma específica dins de cada soca i encara que no tindrien perquè 

deixar de ser informatives sobre l’envelliment de llevat, la seva interpretació 

esdevindria dificultosa pel fet que no es coneixen les diferències genètiques 

específiques de cadascuna de les soques (Kaeberlein et al, 2005a). Amb tot, el 

nombre de gens que afecten a la vida replicativa de S. cerevisiae és cada cop més 

nombrós (Taula 4).  

 

La importància d’alguns d’aquests gens en la regulació de l’RPLS està actualment 

sota debat. Segons un estudi recent, les mutacions ∆lag1, ∆ras1, ∆rpd3, ∆rtg3, 

∆scp1, ∆snf4, ∆uth1 i ∆zds1 no tindrien un efecte significatiu en l’RPLS utilitzant un 

fons genètic de vida mitjana llarga (BY4742) i la seva importància, doncs, podria ser 

menor a la atribuïda inicialment per cadascun d’aquests gens (Kaeberlein et al, 

2005a). D’altra banda, s’havia descrit que una soca rho0 presentava un augment de 

l’RPLS del 30% (Kirchman et al, 1999), però, posteriorment s’ha dit que la deleció de 

l’mtDNA no exerceix cap efecte en la longevitat replicativa (Kaeberlein et al, 2005a). 
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Taula 4. Gens que poden exercir un efecte en la longevitat de S. cerevisiae. 

GEN 
FUNCIÓ RELLEVANT DEL 

PRODUCTE GÈNIC 
  S/M * REFERÈNCIA 

BRE5 Proteasa d’ubiquitina M Kaeberlein et al, 2005b 

CDC25 Via de senyalització de la 

glucosa 

M Lin et al, 2000 

CYR1 Via de senyalització de la 

glucosa 

M Lin et al, 2000 

FOB1 Bloc de la forqueta de 

replicació, contribueix a la 

inestabilitat de l’rDNA 

M Defossez et al, 1999 

GPR1 Via de senyalització de la 

glucosa 

M Lin et al, 2000 

GPA2 Via de senyalització de la 

glucosa 

M Lin et al, 2000 

HAP4 Factor activat pel grup hemo, 

indueix la respiració 

S Lin et al, 2002 

HXK2 Receptor de la glucosa M Lin et al, 2000 

IDH2 Isocitrat deshidrogenasa M Kaeberlein et al, 2005b 

LAG1 Síntesi de ceramides i 

fosforilceramida inositol 

M D’Mello et al, 1994 

LAG2 Proteïna amb domini 

transmembrana 

S Childress et al, 1996 

NPT1 Biosíntesi del NAD+ S Anderson et al, 2002 

NMA1/2 Biosíntesi del NAD+ S Anderson et al, 2002 

PNC1 Biosíntesi del NAD+ S Anderson et al, 2003 

RAS1 Via de senyalització de la 

glucosa 

M Sun et al, 1994 

RAS2 Via de senyalització de la 

glucosa 

S Sun et al, 1994 

REI1 Proteïna de funció 

desconeguda amb similitud a 

la ZPR9 humana 

M Kaeberlein et al, 2005b 

ROM2 Factor d’intercanvi GDP-GTP 

per Rho1p 

M Kaeberlein et al, 2005b 

RPD3 Histona desacetilasa que 

afecta al silenciament de 

l’rDNA 

M Jiang et al, 2002 

RPL31A Proteïna ribosomal L31 M Kaeberlein et al, 2005b 

RPL6B Proteïna ribosomal L6 M Kaeberlein et al, 2005b 

RTG3 Factor de transcripció que 

transdueix senyals 

mitocòndrials 

M Jiang et al, 2000 

SCH9 Serina/treonina proteïna M Fabrizio et al, 2004a 
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GEN 
FUNCIÓ RELLEVANT DEL 

PRODUCTE GÈNIC 
  S/M * REFERÈNCIA 

quinasa en via de 

senyalització de nutrients 

SCP1 Component del citoesquelet 

d’actina 

M Gourlay et al, 2004 

SIP2 Repressor de la quinasa 

serina/treonina Snf1 

S Lin et al, 2003 

SNF4 Activador de Snf1 M Ashrafi et al, 2000 

SIR2 Histona desacetilasa NAD+ 

dependent, estabilitza l’rDNA 

S Kaeberlein et al, 1999 

SIR4 S’associa amb Sir2; Sir4-42 

incrementa la vida mitjana 

M Kennedy et al, 1995 

TOR1 Quinasa tipus PI3 implicada 

en la regulació del 

creixement cel·lular 

M Kaeberlein et al, 2005b 

TPK1 Via de senyalització de la 

glucosa 

M Lin et al, 2000 

URE2 Regulador de la repressió per 

catabòlit del nitrogen 

M Kaeberlein et al, 2005b 

UTH1 Proteïna implicada en 

l’autofàgia mitocondrial i en 

la resposta a estrès oxidatiu 

M Kennedy et al, 1995 

UTH4 Localitzat en el complex Sir M Gotta et al, 1997 

YBR238c Proteïna de funció 

desconeguda 

M Kaeberlein et al, 2005b 

YBR255w Proteïna de funció 

desconeguda 

M Kaeberlein et al, 2005b 

YBR266c ORF hipotètica sobreposada a 

REI1 

M Kaeberlein et al, 2005b 

YOR135c ORF hipotètica sobreposada a 

IDH2 

M Kaeberlein et al, 2005b 

ZDS1 La deleció incrementa el 

silenciament al locus rDNA 

M Roy & Runge, 2000 

* S/M: sobreexpressió o mutació augmenta la vida mitjana. 

 

4.2.5. Regulació de l’envelliment replicatiu en S. cerevisiae 
 

En general, s’han fet nombrosos estudis per examinar la funció que diferents 

processos jugarien en l’envelliment, però alguns autors assenyalen que s’ha fet poc 

esforç en definir exactament què regula l’envelliment de forma general i què ho fa de 

forma específica en una determinada soca (Kaeberlein et al, 2005a). Fins al moment, 

els fenòmens que s’han relacionat amb el control de l’RPLS són: i) l’acumulació de 

cercles extracromosòmics d’rDNA (ERCs), ii) el silenciament transcripcional de l’rDNA 
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mitjançat per les histones desacetilases Sir2 i Rpd3; iii) la inestabilitat genòmica; iv) 

la senyalització mitocondrial cap la nucli; i v) l’estrès oxidatiu (Bitterman et al, 2003).  

 

4.2.5.1. Les histones desacetilases (HDACs) 

 

L’acetilació i desacetilació dels residus lisina en determinades proteïnes és una 

modificació important que pot canviar la seva l’activitat. Un exemple és l’acetilació en 

l’extrem amino-terminal de les histones que normalment augmenta l’activitat 

transcripcional en les cèl·lules eucariotes. La unitat de transcripció conté histona-acil 

transferases que acetilen histones per incrementar l’accessibilitat al DNA per part del 

complexe de transcripció. Recentment s’han descobert noves funcions per a l’acetilació 

d’histones, no només en la transcripció, sinó també en la replicació i reparació del DNA 

així com en la formació d’heterocromatina (Hisahara et al, 2005). La lisina acetilada 

torna al seu estat original de forma desacetilada per l’activitat de les histones 

desacetilases. D’aquesta manera, les histones desacetilades poden replegar-se en 

estructures nucleosomals més compactes silenciant la transcripció gènica.  

 

Fa més de quatre dècades que es coneix que les histones poden ser acetilades, 

però els enzims que acetilen i desacetilen els residus lisina en aquestes i d’altres 

proteïnes han estat descoberts només recentment (Roth et al, 2001). Les histones i 

les proteïnes desacetilases es subdivideixen en quatre categories (de Ruijter et al, 

2003; Longo & Kennedy, 2006): 

 

Classe I: HDAC1, 2, 3, 8 i 11 són co-repressors transcripcionals homòlegs al de 

llevat, RPD3. 

Classe II: HDAC4, 5, 6, 7, 9, 10 que presenten dominis similars a la HDA1 de 

llevat. 

Classe III: diferents a les anteriors i homòlogues a SIR2 de llevat. 

Classe IV: HDAC11, l’únic membre de la classe IV i conservat en ratolí i D. 

melanogaster però no en C. elegans ni S. cerevisiae (Gao et al, 2002). 

 

4.2.5.2. HDAC de classe III o sirtuïnes  

 

Diversos estudis demostren que entre els gens que regulen l’envelliment dins les 

diferents espècies hi ha SIR2 i els seus ortòlegs funcionals (apartat 5 de la 

introducció). Tots ells constitueixen una família de proteïnes desacetilases, 

anomenades sirtuïnes, dins els grup III de les histones desacetilases. 

 

• Classificació  de les sirtuïnes 

 

La família de les sirtuïnes es troba pràcticament representada en tots els 

organismes, des de bacteris a eucariotes superiors. En bacteris i en la majoria 

d’Archaea trobem un únic tipus de sirtuïna, mentre que en eucariotes normalment se’n 

troben més. Per exemple, en llevats no només hi ha Sir2 sinó també altres quatre 

sirtuïnes (Hst1-4) i en humans se n’han descrit fins a set (SirT1-7). Aquesta diversitat 
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dins la mateixa espècie fa pensar que cadascuna de les sirtuïnes podria exercir una 

funció específica dins l’organisme (Sauve et al, 2006).   

 

A partir d’anàlisis filogenètiques sobre la conservació de 250 aminoàcids en el seu 

domini central, aquestes sirtuïnes han estat agrupades en 5 classes (Frye, 1999, 

2000). No semblen existir correlacions biològiques òbvies entre les diferents classes i 

funcions biològiques específiques (Sauve et al, 2006). A més, a més, una anàlisi més 

extensiva realitzada amb seqüències addicionals ha suggerit que potser seria 

necessària una revisió d’aquesta classificació (Sauve et al, 2006):  

 

Classe I: específica d’eucariotes, inclou Sir2 i les quatre proteïnes Hst de llevat així 

com SirT1, SirT2 i SirT3 de mamífers. 

Classe II: inclou SirT4 de mamífer, sirtuïnes eucariòtiques relacionades i proteïnes 

bacterianes. 

Classe III: inclou majoritàriament sirtuïnes bacterianes (tant d’archaea com 

d’eubacteria) però també SirT5 de mamífers i diversos ortòlegs eucariòtics. 

Classe IV: específica d’eucariotes, inclou SirT6 i SirT7 de mamífers. 

Classe U: conté seqüències característiques de bacteris gram-positius. 

 

• Activitat enzimàtica de les sirtuïnes: característiques 

 

Sir2 és el membre fundador del grup de les histones desacetilases de classe III, 

també anomenades sirtuïnes. Dins aquest grup hi trobem també Hst1, Hst2, Hst3 i 

Hst4.  A diferència de les HDCA de classe I i II, les desacetilases tipus Sir2 no són 

inhibides per tricostatina A i com a característica única tenen el fet de ser 

NAD+dependents (Imai et al, 2000; Laundry et al, 2000). 

 

En S. cerevisiae, la proteïna Sir2 és necessària per al silenciament transcripcional 

en els loci d’aparellament HMR i HML, en els telòmers i en el locus rDNA. Es troba 

localitzada principalment en el nuclèol i en els loci telomèrics perinuclears. En els loci 

HM i en els telòmers forma un complex amb altres factors de silenciament, anomenats 

Sir3 i Sir4 (Moazed et al, 1997; Strahl-Bolsinger et al, 1997). En el nuclèol, Sir2 

s’associa amb l’rDNA com a component de l’anomenat complex RENT, que també 

conté les proteïnes Net1, Cdc14 i Nan1 (Shou et al, 1999; Straight et al, 1999). 

 

Els substrats fisiològics de Sir2 són les histones H3 i H4. En concret, les lisines K9 i 

K14 de l’extrem N-terminal de la histona H3 i la lisina K16 de la histona H4. Dades 

recents mostren que la K16 de la histona H4 és el residu crític per l’execució del 

silenciament transcripcional, aparentment per al control de la unió de Sir3 o Sir4 a la 

histona H4 en l’extrem N-terminal (Hecht et al, 1995; Carmen et al, 2002; Liou et al, 

2005). La proteïna Sir2 també mostra especificitat in vitro per la desacetilació del 

residu K16 de la histona H4 (Imai et al, 2000). Tot això indica que la disminució de la 

l’activitat transcripcional deguda a sirtuïnes s’associa amb la desacetilació d’histones.  
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Actualment es coneix quins són els productes de la desacetilació catalitzada per 

Sir2 (Fig. 16). En aquesta reacció es genera una lisina desacetilada i dos productes 

addicionals en un ràtio molar d’1:1:1 (Bitterman et al, 2003). El trencament de la unió 

glicosídica del NAD+ en l’ADP-ribosa provoca l’alliberament de nicotinamida lliure. 

Aquesta nicotinamida és un fort inhibidor de Sir2 (Bitterman et al, 2002). D’aquesta 

reacció també en surt l’O-acetil ADP-ribosa, resultat del trencament de la unió C-N 

entre el grup acetil i la lisina i de la posterior transferència del grup acetil a l’ADP-

ribosa. En concret són dos els compostos generats: el 2’ i 3’-O-acetil ADP-ribosa 

(Bitterman et al, 2003). El producte inicial de la reacció de transferència seria la forma 

2’, però ràpidament seria convertida a 3’-O-acetil ADP-ribosa i amb el temps, 

s’acabaria formant un equilibri entre ambdues formes (Chang et al, 2002). 

 

S’ha proposat que Sir2 podria iniciar una cascada de transducció de la senyal a 

través de la generació d’aquests compostos, ja que la inestabilitat metabòlica dels 

mateixos recorda a iniciadors d’altres cascades de senyalització (Sauve et al, 2001). 

Això s’argumenta com a una possible raó per explicar el consum d’una molècula 

metabòlicament tan important com el NAD+. S’ha vist que Sir2 necessita NAD+ per a 

funcionar però que no l’utilitza en la mateixa reacció catalítica. El trencament de la 

unió glicosídica entre la ribosa i la nicotinamida del NAD+ allibera aproximadament 

unes 8,2 Kcal d’energia lliure per mol (Moazed, 2001). Aquesta unió és altament 

energètica i actualment és una qüestió sense resoldre el perquè la cèl·lula acopla el 

seu trencament a una reacció exotèrmica com és ja la desacetilació de per si (hidròlisi 

energèticament favorable). Una possible hipòtesi és que els enzims de tipus Sir2, a 

través de la seva necessitat de NAD+, funcionarien com a avaluadors de l’estat redox i 

energètic de la cèl·lula i ajustarien la seva activitat d’acord amb aquests paràmetres 

(Bitterman et al, 2003). 

 

Nicotinamida adenina dinucleòtid Proteïna acetilada

Sir2

O-Acetil-ADP-ribosa Nicotinamida Proteïna
deacetilada  

Figura 16. Esquema de les reaccions catalitzades per Sir2 (Font: Grubisha et al, 2005; FEBS 

Journal). 
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4.2.5.3. Sir2 i l’envelliment replicatiu 

 

La primera connexió entre SIR2 i l’envelliment es va fer amb el descobriment que 

determinades mutacions en un component del complex SIR donaven lloc a una 

extensió de l’RPLS (Kennedy et al, 1995). En aquest treball es va descriure la primera 

exploració genètica a la recerca de mutants amb l’RPLS augmentada. Se’n van aillar 

amb una vida mitjana més llarga, els anomenats youth mutants (mutants joves), 

uth1-4. Curiosament, tres d’aquests quatre mutants estaven implicats en la formació 

d’heterocromatina silenciada. Com ja s’ha dit anteriorment, en S. cerevisiae el 

silenciament transcripcional es situa en els loci d’aparellament HM, en els telòmers i 

en les repeticions d’rDNA. Inicialment, el mutant uth més informatiu va ser sir4-42, un 

subcomponent del complex Sir2/3/4. Es va trobar que la pèrdua de Sir4, que 

normalment és responsable del silenciament als telòmers i als loci HM, provocava que 

el complex Sir2/3/4 es relocalitzés al nuclèol, localització subnuclear dels gens del 

DNA ribosòmic (rDNA) i el major lloc de biogènesi ribosòmica. Aquesta relocalització 

portava a un increment de silenciament en l’rDNA (Kennedy et al, 1997) i provocava 

un augment del 45% en l’RPLS. Es va veure que el procés important per la regulació 

de l’envelliment era l’augment del silenciament en l’rDNA (Kennedy et al, 1995; 

Kennedy et al, 1997) i no l’activitat SIR en els telòmers com inicialment s’havia 

especulat. Posteriorment es va demostrar que l’activitat limitant per al silenciament 

era la de Sir2, i que l’RPLS augmentava quan aquesta proteïna era sobreexpressada i 

disminuïa quan es perdia (Kaeberlein et al, 1999). 

 

• La formació dels ERCs 

 

El locus rDNA consisteix en unes 100-200 còpies d’unitats de 9kb d’rDNA repetides 

en tàndem en el cromosoma XII de S. cerevisiae. Degut a la seva naturalesa repetitiva 

i al tipus unidireccional de replicació del DNA, aquesta repetició és intrínsecament molt 

inestable (Kobayashi et al, 1992, 1998; Kobayashi & Horiuchi, 1996). En el model 

proposat per Sinclair i Guarente el “factor de senescència” és el cercle 

extracromosòmic d’rDNA (ERCs) (Sinclair & Guarente, 1997). L’ERC inicial és generat 

a través de recombinació homòloga dins d’una repetició de l’rDNA, una recombinació 

que té lloc de forma estocàstica en un punt de l’RPLS del llevat (Sinclair & Guarente, 

1997). Els ERCs tenen origen de replicació del DNA, però no un mecanisme a través 

del qual puguin ser segregats a les cèl·lules filles. Com a resultat, un cop l’ERC inicial 

és generat dins el nucli de la cèl·lula mare, el nombre de ERCs en aquest nucli va 

augmentant cada cop que la cèl·lula es divideix. S’ha descrit que hi ha unes 1000 

còpies d’rDNA en forma d’ERCs per cèl·lula en les divisions finals d’una cèl·lula mare. 

Això implica més DNA que el que hi ha en tot el genoma de llevat. Possiblement, els 

ERCs provoquen la mort de les cèl·lules perquè captarien els factors de transcripció i 

de replicació essencials per la cèl·lula  (Fig. 17) (Sinclair & Guarente, 1997; Falcon & 

Aris, 2003). D’acord amb aquest model hi ha l’evidència que algunes cèl·lules filles de 

cèl·lules mares velles envelleixen prematurament (Kennedy et al, 1994). Això 

s’explicaria amb el fet que alguns, d’entre els centenars d’ERCs, de la cèl·lula mare es 

filtrarien a la cèl·lula filla durant la citoquinesi. 



Introducció 

 52

 

HML HMR

Sir1

Sir3 Sir4

Sir2 Sir1

Sir3 Sir4

Sir2

rDNA rDNA rDNA

Cdc14
Net1 Sir2

Cdc14
Net1 Sir2

Cdc14
Net1 Sir2

Telòmers

Sir3 Sir4
Sir2

Envelliment
replicatiu

HML HMR

rDNA rDNA rDNA

Cdc14
Net1 Sir2

Cdc14
Net1 Sir2

Cdc14
Net1 Sir2

Telòmers

Cdc14
Net1 Sir2

Cdc14
Net1 Sir2

Cdc14
Net1 Sir2

Cèl.lula jove Cèl.lula vella

ERC ERC

ERC

 

 

Figura 17. Redistribució de les proteïnes Sir2 durant l’envelliment replicatiu del llevat (Font: 

Lamming et al, 2004; Mol Microbiol). 

 

Diversos descobriments apunten a l’acumulació d’ERC com el major factor 

d’envelliment de RPLS de llevat. Mitjançant Southern blot s’ha vist que la majoria de 

cèl·lules filles no presenten ERCs, mentre que les velles n’hi ha de forma abundant 

(Sinclair & Guarente, 1997). D’altra banda, utilitzant un enzim específic per provocar 

l’alliberament prematur d’ERC en cèl·lules verges s’indueix un envelliment anticipat 

(Sinclair & Guarente, 1997). Així mateix, mutacions que incrementen les taxes de 

producció inicial d’ERCs (per exemple, la deleció de SIR2) disminueixen la vida 

mitjana.  

 

Així mateix, el fet recombinacional que condueix a la formació del primer ERC en la 

cèl·lula pot ser alentit i provocar, així, un augment de l’RPLS. Es pot aconseguir a 

través de l’augment del silenciament en l’rDNA (per exemple, amb la sobreexpressió 

de SIR2) o per eliminació de FOB1, proteïna necessària per la recombinació en l’rDNA 

(Defossez et al, 1999; Kaeberlein et al, 1999; Lin et al, 2000, Kobayashi et al, 1998). 

Els mutants fob1 mostren una major estabilitat en l’rDNA i viuen el doble que la soca 

salvatge (Defossez et al, 1999). Un sobreexpressor de Sir2 presenta un augment de la 

longevitat del 30% (Kaeberlein et al, 1999). Malgrat aquestes evidències en llevat, no 

s’ha trobat proves que uneixin la formació dels ERCs i l’envelliment en cap altre 

organisme (Longo & Kennedy, 2006). 
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• Reguladors de l’activitat de les sirtuïnes 

 

En els últims anys, ha esdevingut un àrea de creixent interès el descobrir 

inhibidors i activadors específics de les sirtuïnes donat el gran nombre de processos on 

semblen estar implicades (envelliment, càncer, malalties neurodegeneratives...). La 

identificació de molècules reguladores de l’activitat d’aquestes proteïnes permetria 

analitzar la seva funció en cada organisme. 

 

Les sirtuïnes són inhibides de forma no competitiva (versus NAD+ i substrats acetil 

lisina) per la nicotinamida, que és un dels productes de la seva activitat. El problema 

d’aquest compost és la seva habilitat per ser incorporat directament al metabolisme i 

el fet que sigui capaç d’inhibir totes les sirtuïnes dins una cèl·lula. Aquesta darrera 

característica provoca dificultats a l’hora d’atribuir efectes biològics específics per una 

única sirtuïna diana (Sauve et al, 2006). Un altre exemple d’inhibidors de Sir2 són els 

anàlegs del NAD+ (per exemple, carba-NAD+) que competeixen amb el coenzim per 

unir-se al lloc actiu. Però aquests compostos generalment no són permeables per la 

cèl·lula.  

 

Amb l’objectiu d’identificar inhibidors específics de Sir2 s’han dut a terme assajos 

de silenciament en els telòmers amb grans llibreries de compostos químics (Bedalov et 

al, 2001; Grozinger et al, 2001; Grubisha et al, 2005). Entre aquests compostos s’ha 

identificat el sirtinol i la esplitomicina com a potents inhibidors. Malgrat tot, s’ha d’anar 

en compte amb aquestes dades, ja que cap d’aquests compostos ha estat caracteritzat 

extensivament com un inhibidor selectiu de qualsevol dels homòlegs de Sir2 en 

mamífers ni tampoc ha estat testat per veure els efectes específics en cèl·lules de 

mamífers (com per exemple, els efectes en altres enzims que consumeixen NAD+). 

També s’han identificat inhibidors in vitro de SirT2, un homòleg bastant llunyà de Sir2 

de llevats, però no es coneix quina eficàcia té in vivo (Grubisha et al, 2005). S’ha de 

fer notar que aquests inhibidors només tenen potència per actuar a nivells 

micromolars, comparables als de la nicotinamida. A més, es desconeix com aquestes 

molècules inhibeixen l’activitat de Sir2 (Grubisha et al, 2005). 

 

El resveratrol, la fisetina i la buteïna han estat identificats recentment com a 

activadors de les sirtuïnes. De tots ells, el resveratrol sembla ser el que mostra la 

major capacitat d’activació de SirT1 (Sinclair, 2005; Grubisha et al, 2005). Es tracta 

d’un polifenol present en nombroses espècies de plantes com ara el raïm, els cacauets 

i algunes herbes medicinals asiàtiques. Concentracions relativament baixes d’aquesta 

molècula (<10µM) poden augmentar l’RPLS de llevat fins a un 65% i a aquest 

increment no es dóna si la soca és ∆sir2 (Lamming et al, 2004). El mateix efecte s’ha 

observat en C. elegans i Drosophila on tractaments amb resveratrol augmenten la vida 

mitjana en un 14% i 29% respectivament i de forma dependent a Sir2. A més, sembla 

que ho faci mimetitzant la RC (Sinclair, 2005). En cèl·lules de mamífers s’ha vist que 

un tractament amb resveratrol provoca efectes notables, com ara protegir-les front 

diversos tipus d’estrès. D’altra banda, en ratolins amb una dieta alta en calories el 

resveratrol promou la longevitat (Sinclair, 2005; Baur et al, 2006). També ha resultat 
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ser efectiu contra nombrosos tipus de càncers i en malalties com l’herpes oral, la 

hiperlipidèmia i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (Sinclair, 2005). 

 

En contrast, Kaeberlein et al. no han trobat un increment significatiu en l’RPLS 

amb un tractament amb resveratrol en tres fons genètics de llevat diferents (incloent 

el fons utilitzat en l’anterior estudi) (Kaeberlein et al, 2005c). Aquesta discrepància no 

s’ha resolt fins al moment i els autors atribueixen la divergència de resultats a 

diferències en les condicions de creixement. Dins els arguments en contra de l’acció 

reguladora del resveratrol, una sèrie d’estudis bioquímics han portat a la conclusió que 

l’activació in vitro de SirT1 per part d’aquest compost depenia del substrat utilitzat en 

l’assaig. Concretament, aquesta activació amb el resveratrol in vitro necessitava de la 

unió covalent d’un fluoròfor al grup carboxil del residu acetil-lisina (Grubisha et al, 

2005). Això no significa que s’hagi de descartar que SIRT1 pugui ser regulat pel 

resveratrol in vivo. En cèl·lules de mamífer, s’ha publicat que el resveratrol estimula 

els processos cel·lulars que depenen de SirT1 (com per exemple, la protecció axonal o 

la mobilització de greixos). Però la possibilitat que l’efecte del resveratrol en SirT1 

sigui senzillament un artefacte observat in vitro fa que sigui prudent reexaminar els 

estudis in vivo i esclarir si realment són el resultat d’una interacció directa o a través 

d’altres mecanismes indirectes. Per exemple, el resveratrol podria actuar com un 

scavenger de les ROS generades en la mitocòndria i actuar així en la longevitat 

(Grubisha et al, 2005). 

 

4.2.5.4. RC en S. cerevisiae 

 

La restricció calòrica (RC) en S. cerevisiae pot ser induïda a través de: i) la 

reducció de la glucosa present en el medi; ii) mutacions que redueixin el metabolisme 

de la glucosa (per ex., la deleció de la hexoquinasa 2); o iii) mutacions que afectin a la 

producció de cAMP (per ex., la deleció de TPK1 o de CDC25-10). 

 

Les cèl·lules de llevat quan són privades de glucosa o dels aminoàcids no 

essencials presenten una RPLS més llarga (Lin et al, 2000). El creixement en un medi 

amb 0,5% de glucosa provoca un augment del 30% en l’RPLS respecte a un 2% de 

glucosa (Lin et al, 2000). De forma consistent amb el model dels ERCs, les cèl·lules 

velles que han crescut en condicions de RC presenten uns nivells de silenciament de 

l’rDNA més elevat i menys ERCs que les cèl·lules crescudes en un 2% de glucosa (Lin 

et al, 2000). 

 

L’RPLS augmenta dins un rang de concentració de glucosa en el medi que va des 

del 0,01% fins al 2% (Fig. 18) (Kaeberlein et al, 2002). Inicialment es va considerar 

que la disminució del 2 al 0,5% glucosa era el model òptim perquè tenia un efecte 

mínim sobre la taxa de creixement. A més, era un valor semblant als nivells fisiològics 

utilitzats en altres models d’estudi (Lamming et al, 2006; Lin & Guarente, 2006). 

Alguns autors, però, prefereixen disminuir aquesta concentració fins al 0,05% perquè 

consideren que maximitza els efectes de la RC i permet obtenir resultats més clars 

(Longo & Kennedy, 2006).  



Introducció 

 55

 

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

0.01 0.1 1 10

% glucosa present en el medi

R
PL

S
 r

es
p
ec

te
 a

 l
a 

so
ca

 s
al

va
tg

e
0.01

0.05
0.1

0.5

2

 

 

Figura 18.  Variació de l’RPLS en funció de la concentració de glucosa (Font: Kaeberlein et al, 

2002; Mol Cell Biol). 

 

4.2.5.5. Metabolisme del NAD+  

 

El metabolisme oxidatiu permet obtenir energia utilitzant el NADH com a substrat 

equivalent de les reduccions. Aquest coenzim es troba en quantitats limitades a 

l’interior cel·lular i això fa que sigui necessari que es torni a oxidar ràpidament perquè 

les reaccions cel·lulars no estiguin limitades per una mancança de NAD+. 

 

L’abundància de NAD+ lliure, dels seus productes biosintètics i dels seus productes 

de descomposició, són molt importants dins la cèl·lula per l’activitat enzimàtica de les 

sirtuïnes. Estudis cinètics amb Sir2 han determinat que els valors de Km pel NAD+ són 

de l’ordre de 150-500 µM (Sauve et al, 2006). Aquests valors són consistents amb el 

control fisiològic de l’activitat sirtuïna pels nivells de NAD+.  

 

Les vies importants en la biosíntesi del NAD+ són: 

 

• Via de la kinurenina o de síntesi de novo. Utilitza el triptòfan com a precursor. 

Catalitzada pels gens BNA (Biosíntesi de l’Àcid Nicotínic) que transformen el 

triptòfan en àcid quinolínic i posteriorment a l’àcid nicotínic mononucleòtid (NaMN) 

(Fig. 19). Sembla que aquesta via no sigui essencial per l’activitat silenciadora 

dependent de Sir2 (Bitterman et al, 2003). 

 

• Via de recuperació. Utilitza la nicotinamida, produïda per l’activitat de les pròpies 

sirtuïnes així com per les ADP-ribosil-transferases i polimerases o l’àcid nicotínic 

exogen (Llorente & Dujon, 2000). La nicotinamida produïda pel trencament del 

NAD+ es convertida en àcid nicotínic per l’enzim Pnc1 (Fig. 19). L’àcid nicotínic és 

convertit a NaMN per l’àcid nicotínic fosforibosil transferasa. 
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• Recentment s’ha identificat una nova via que comença pel ribòsid de nicotinamida 

(NR) que pot ser proporcionat externament (Bieganowski & Brenner, 2004). En 

llevat sembla ser que existeixen dues vies independents d’incorporació del NR per 

la biosíntesi del NAD+ (Belenky et al, 2007).  
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Figura 19. Ruta de biosíntesi del NAD+ en llevats. 

 

 

4.2.5.6. RC, Sir2 i ràtio NAD+/NADH 

 

S. cerevisiae és un organisme anaeròbic facultatiu que pot generar energia a 

través de la fermentació i de la respiració. A concentracions de glucosa elevades 

prefereix la fermentació (Fig. 20). En aquestes condicions es produeix una repressió 

per catabòlit provocada per la glucosa que reprimeix l’expressió gènica dels gens 

implicats en la respiració (Gancedo, 1998). Quan la glucosa present en el medi 

disminueix, deixa de donar-se aquesta repressió i es produeix un canvi de 

metabolisme cap a la respiració. El motiu és optimitzar l’oxidació de la glucosa ja que 

amb la respiració es produeixen 36 molècules d’ATP i amb la fermentació 2 (Bakker et 

al, 2001). El desplaçament del carboni cap al cicle de l’àcid tricarboxílic fa augmentar 

l’activitat de la cadena de transport electrònic i la respiració (Pronk et al, 1996). 
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Figura 20. Metabolisme energètic de la glucosa en S. cerevisiae. 

 

La deleció de Sir2 evita l’extensió de l’RPLS en condicions de RC i provoca una 

acumulació d’ERCs (Lin et al, 2002). Sir2 necessita NAD+ per realitzar la seva activitat. 

A partir d’aquí va sorgir la idea que el mecanisme segons el qual la RC afectava a 

l’activitat de Sir2 era mitjançant la regulació dels nivells de NAD+/ NADH intracel·lular 

(Lin et al, 2002). 

 

La taxa de respiració dels llevats en un medi amb 0,5% de glucosa és tres vegades 

superior a un medi amb un 2% de glucosa (Lin et al, 2000). S’ha descrit que llevats 

amb una mutació en la cadena de transport electrònic que no poden respirar i 

sotmesos a RC no viuen més que la soca salvatge. En canvi, la inducció de gens 

implicats en la respiració a través de la sobreexpressió del factor de transcripció HAP4 

provoca una extensió de l’RPLS Sir2-dependent, inclús amb elevats nivells de glucosa 

en el medi (Lin et al, 2002). S’ha proposat un model segons el qual l’increment de la 

respiració portaria a un augment de l’oxidació del NADH a NAD+ en la mitocòndria. 

Aquest canvi en la relació NAD+/NADH seria transmès fora la mitocòndria on podria 

estimular l’activitat de Sir2 en el nucli (Fig. 21). 

 

Aquests treballs han generat tota una discussió sobre qui és realment el regulador 

de Sir2. Segons el grup de L. Guarente, el NADH és el modulador de la longevitat 

replicativa. Segons l’autor, el sobreexpressor HAP4 presenta uns nivells de NADH 
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reduïts a la meitat respecte a la soca salvatge sense que això afecti a la quantitat de 

NAD+ (Lin et al, 2004) suggerint que la restricció calòrica actua de la mateixa manera, 

és a dir, augmentant el ràtio NAD+/NADH amb l’estímul de la respiració que 

disminueix els nivells de NADH intracel·lular. La sobreexpressió de NADH 

deshidrogenases (Nde1 i Nde2) generaren els mateixos resultats, és a dir, una 

disminució del NADH i una extensió de la longevitat. S’ha suggerit que el NADH 

funcionaria com a inhibidor competitiu de Sir2 i que una reducció d’aquest dinucleòtid 

activaria Sir2 per allargar la longevitat (Lin et al, 2004). Així, el ràtio NAD+/NADH 

reflectiria l’estat redox intracel·lular i tindria una funció reguladora crítica en la vida 

mitjana de les cèl·lules de llevat. 
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Figura 21. Representació gràfica de la relació entre el metabolisme energètic de la glucosa i 

l’activitat de Sir2. 

 

4.2.5.7. RC i PNC1 

 

Malgrat que l’anterior hipòtesi resulti atractiva, altres grups han intentat mesurar 

la concentració de NAD+ intracel·lular o la relació NAD+/NADH sense èxit (Bitterman et 

al, 2003). Aquests resultats han qüestionat l’anterior model i s’ha proposat que 

l’estrès i la RC podrien activar Sir2 per un mecanisme diferent, en concret, amb la 

disminució dels nivells intracel·lulars de nicotinamida (NAM) (Anderson et al, 2003). La 

NAM és un fort inhibidor de Sir2 i SirT1, tant in vivo com in vitro, i la seva 

concentració en l’interior de la cèl·lula de llevat és de 10-150µM (Sauve et al, 2006). 

Segons els defensors d’aquesta hipòtesi, la NAM estaria inhibint l’activitat desacetilasa 

de Sir2 a aquestes concentracions (Sauve et al, 2006). 

 

La sobreexpressió de PNC1 augmenta un 70% l’RPLS de forma Sir2-dependent i 

aquest fet no es veu influenciat per la concentració de glucosa en el medi  (Anderson 

et al, 2003). PNC1 codifica per una nicotinamidasa situada en una posició clau per la 

regulació de les desacetilases NAD+ dependents (Fig. 19). Aquest enzim converteix la 

nicotinamida en àcid nicotínic dins la via de recuperació del NAD+. Per això, Pnc1 pot 

reduir els nivells d’aquest inhibidor i simultàniament augmentar la disponibilitat de 

NAD+ per Sir2. A més, s’ha vist que l’àcid nicotínic no afecta l’activitat de Sir2 

(Bitterman et al, 2003). S’ha de fer notar que quan es deleciona PNC1, l’RPLS no es 
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veu augmentada amb la RC, cosa que demostra que aquest gen es necessari per 

l’extensió de la vida mitjana en aquestes condicions. Una soca ∆pnc1 presenta 

defectes parcials en el silenciament encara que no provoca cap disminució en la 

concentració de NAD+ (Gallo et al, 2004). En canvi, la deleció de gens en la via de 

síntesi de novo del NAD+ no té un efecte en el silenciament. 

 

El fet més sorprenent d’aquest model és que els nivells de Pnc1 es troben 

augmentats en resposta a tots els estímuls que estenen la vida mitjana de llevat. Aquí 

s’inclouen una concentració baixa de glucosa, concentració d’aminoàcids baixa, estrès 

tèrmic i estrès osmòtic (Anderson et al, 2003). 

 

En contra d’aquest model s’ha dit que un ∆pnc1 no presenta un augment de la 

longevitat en RC perquè en aquestes cèl·lules es produiria una hiperacumulació de 

nicotinamida que modificaria la regulació per NADH. La sobreexpressió d’una 

nicotinamida metil transferasa per disminuir els nivells de nicotinamida faria que en un 

∆pnc1 es retornés al fenotip longeu amb RC (Lin et al, 2004) i que els canvis en els 

nivells de nicotinamida fossin innecessaris per l’extensió de l’RPLS amb RC. 

 

4.2.5.8. RC i NPT1 

 

Npt1 és una nicotinat fosforibosiltransferasa que transforma l’àcid nicotínic en àcid 

nicotínic mononucleòtid (NaMN) (Fig. 19). Una mutació en el gen NPT1 pot reduir els 

nivells basals de NAD+ a la meitat i suprimir l’extensió de la longevitat provocada per 

la RC (Anderson et al, 2002). Còpies addicionals del gen NPT1 promouen una extensió 

del 60% en l’RPLS, de forma Sir2-dependent i a través de la mateixa via que ho fa la 

RC (Anderson et al, 2002). Però no s’ha detectat un augment en els nivells de NAD+ ni 

una alteració del ràtio NAD+/NADH en aquesta soca. Tot junt, ha suggerit la 

possibilitat de l’existència d’una via de recuperació del NAD+ localitzada en el nucli. A 

favor hi hauria el fet que dos dels enzims de la via de recuperació del NAD+ (Nma1/2 i 

Npt1) (Fig. 19) tinguin una localització nuclear. A més, tenir la via de recuperació del 

NAD+ prop de la cromatina podria permetre al NAD+ d’ésser regenerat i utilitzat 

ràpidament per les proteïnes NAD+-dependents, com per exemple Sir2 (Anderson et 

al, 2002). 

 

4.2.5.9. És realment Sir2 l’artífex de l’augment de la longevitat en RC? 

 

Actualment alguns autors qüestionen el paper central de Sir2 en la regulació de la 

longevitat en condicions de RC (Guarente, 2005; Kennedy et al, 2005). En general i 

fins fa poc, s’havia acceptat que la RC portava a una reducció dels nivells d’ERCs per 

un augment de l’activitat de Sir2 (Lin et al, 2000). Recentment ha sorgit la idea que 

és possible que les cèl·lules sense Sir2, amb una reducció del 50% en l’RPLS, 

sucumbeixin prematurament a nivells elevats d’ERCs i no visquin el suficient per 

respondre als efectes de la RC (Longo & Kennedy, 2006). D’acord amb aquesta 

hipòtesi, la RC provoca una important extensió de l’RPLS en absència de SIR2, sempre 

que els nivells de ERCs es mantinguin baixos amb la deleció de FOB1 (Kaeberlein et al, 
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2004; Lamming et al, 2005). SIR2 seria necessari, no com un efector directe de la RC, 

sinó indirectament per mantenir els nivells d’ERCs baixos i deixar que les cèl·lules 

visquin el temps suficient per respondre a la RC (Kaeberlein et al, 2004). També s’ha 

descrit que una reducció dels aminoàcids incrementa l’RPLS de forma independent de 

SIR2 (Jiang et al, 2002). 

 

Per explicar aquests resultats i no contradir-se amb dades anteriors, s’ha proposat 

que altres sirtuïnes podrien (juntament amb Sir2) actuar de forma redundant en la 

resposta a RC (Lamming et al, 2005). En una exploració a la recerca de gens que quan 

fossin sobreexpressats portessin a un augment del silenciament en l’rDNA, es va 

identificar HST2, una altra sirtuïna (Lamming et al, 2005). Malgrat que Hst2 es troba 

normalment al citosol, en condicions de RC es relocalitza al nucli (Perrod et al, 2001; 

Lamming et al, 2005). A més, un mutant ∆hst2 presenta un augment de recombinació 

en l’rDNA i una RPLS reduïda respecte a la soca salvatge. Aquest augment de 

recombinació, però, es contradiu amb una publicació anterior on s’havia vist que un 

mutant ∆hst2 tenia menys recombinació en l’rDNA (Perrod et al, 2001). Si bé s’ha 

descrit que un mutant ∆sir2∆hst2 no augmenta la seva RPLS en condicions de RC 

(Lamming et al, 2005) queda però per entendre perquè un mutant ∆sir2∆hst2∆fob1, 

amb el mateix fons genètic, incrementa la seva longevitat en condicions de RC 

(Kaeberlein et al, 2006b). 

 

4.2.5.10. Via Ras-PKA 

 

Les vies de senyalització de la Hxk2 i de Gpr1-Gpa2 són necessàries per la 

repressió efectuada per la glucosa de gens que codifiquen proteïnes de respiració i de 

gluconeogènesi (Fig. 22). La primera via descoberta implicada en la regulació de 

l’RPLS va ser la via PKA de llevat (apartat 4.1.4.2 de la introducció) (Lin et al, 2000). 

Es va demostrar que mutacions en GPR1, GPA2, CDC25 (que codifica per un factor 

d’intercanvi de GTP-GDP), CYR1-CDC35 o TPK1-3 incrementaven la longevitat  

indicant que mutacions que disminueixen l’activitat de PKA augmenten l’RPLS (Lin et 

al, 2000). S’ha suggerit que podrien ser models genètics de la RC, però el mecanisme 

a través del qual el cAMP modularia l’activitat de Sir2 no es coneix (Lin et al, 2000; 

Bitterman et al, 2003; Kaeberlein et al, 2004). Amb tot, l’extensió de l’RPLS en una 

soca ∆cdc25-10 necessita a Sir2 (Bitterman et al, 2003). 

 

4.2.5.11. Via Tor i Sch9 

 

Recentment, s’ha dut a terme una anàlisi a gran escala de la mesura de l’RPLS. 

S’ha utilitzat la col·lecció de mutants de deleció de les ~4800 ORF de llevat 

(Kaeberlein et al, 2005b). Entre els gens identificats en destaquen 6 pertanyents a la 

via TOR (apartat 4.1.3.1 de la introducció). Així, la deleció de TOR1 augmenta un 20% 

l’RPLS. Per sota de Tor1 i Tor2 s’ha identificat a URE2 (regulador de l’activitat del 

factor de transcripció de resposta a nitrogen, GLN3) i ROM2 (possible activador de la 

PKC). Més avall en la via, la deleció de tres gens que són activats transcripcionalment 

per TOR també augmenten la longevitat replicativa: YBR238C, de funció desconeguda 
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i RPL31A i RPL6B, que codifiquen per dos components de la subunitat gran del 

ribosoma. En canvi, l’augment de la longevitat no es produeix amb la deleció de la 

resta de proteïnes ribosomals regulades per TOR (Kaeberlein et al, 2005b).  

 

Per un altre costat, una mutació en SCH9 (sch9::mTn) augmenta l’RPLS de la soca 

DBY746 en un 18% (Fabrizio et al, 2004a). Mentre que TOR actuaria tant per sota 

com en paral·lel a la via PKA, es creu que Sch9 regularia l’expressió de dianes 

comunes per sota, com ara determinades proteïnes ribosomals com, per exemple, 

Rpl31a i Rpl16b (Kaeberlein et al, 2005b). 

 

Així mateix, la RC en cèl·lules ∆sch9 o ∆tor1 no estén l’RPLS en aquestes soques 

intrínsicament longeves. En canvi, un règim de RC o mutacions que disminueixin 

l’activitat PKA, juntament amb la deleció de FOB1, produeixen un augment de la vida 

mitjana (Kaerbelein et al, 2004). Aquest increment també es dóna quan es combina la 

deleció de TOR1 o SCH9 amb la de FOB1 i aquesta extensió es veu afectada també per 

la RC (Kaeberlein et al, 2005b). La deleció de TOR1 o SCH9 també augmenta la 

longevitat en cèl·lules ∆sir2∆fob1. Tots aquests experiments d’epístasi suggereixen 

que una disminució de l’activitat de les quinases Sch9 i Tor1 en resposta a RC provoca 

un increment en la longevitat replicativa de llevat (Kaeberlein et al, 2005b). 
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Figura 22. Vies de senyalització de la glucosa en S.cerevisiae (Font: Bitterman et al, 2003; 

Microbiol Mol Biol Rev). 
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4.2.5.12. Resposta retrògrada 

 

La teoria de l’acumulació dels ERCs com a causa única de l’envelliment replicatiu 

en S. cerevisiae no és acceptada per tothom, entre d’altres raons, perquè la prevenció 

de la seva formació ni porta a la immortalitat, ni l’envelliment s’associa sempre amb la 

seva acumulació en l’interior de les cèl·lules (Jazwinski, 2004). Una alternativa és la 

teoria de la resposta retrògrada (RTG). La RTG és una via de senyalització 

intracel·lular estimulada per una disfunció en la mitocòndria, en concret, per una 

disrupció en la cadena de transport electrònic (Jazwinski, 2005). L’activació de la RTG 

provoca una inducció de gens nuclears que codifiquen per enzims metabòlics i 

proteïnes de resposta a estrès i que són destinades al citoplasma, a la mitocòndria i 

als peroxisomes (Epstein et al, 2001). Les proteïnes de transducció necessàries per la 

transmissió d’aquesta resposta des de la mitocòndria al nucli són Rtg1, Rtg2 i Rtg3. 

 

L’RTG ha estat implicada en l’envelliment replicatiu de llevat a través de 

l’observació que la deleció de l’mtDNA (Rho0) pot augmentar l’RPLS de forma RTG-

dependent (Kirchman et al, 1999). La rellevància d’aquest descobriment és difícil de 

determinar ja que aquest increment en l’RPLS només s’observa en una de les sis 

soques que s’han estudiat (Kirchman et al, 1999; Kaeberlein et al, 2005a). D’altra 

banda, aquesta hipòtesi havia presentat una certa contradicció perquè s’havia vist 

cèl·lules de llevat que havien perdut l’mtDNA presentaven uns nivells de DNA circular 

més elevats que les soques salvatges (Conrad-Webb & Butow, 1995). Aquest DNA 

circular posteriorment va ser descrit com a ERCs, i per tant, el responsable de la mort 

de les cèl·lules velles de llevat. L’aparent contradicció es va explicar a través de la 

funció de la proteïna Rtg2, important en la producció d’ERCs (Borghouts et al, 2004). 

En cèl·lules joves hi hauria prou proteïna per dur a terme la seva funció com a 

transductora de la senyal dins la RTG i també per protegir la cèl·lula de la formació 

d’ERCs. A mesura que les cèl·lules anirien envellint, la situació canviaria. La disfunció 

mitocondrial augmentaria amb l’edat i això coincidiria amb un augment paral·lel de 

l’activació de la resposta retrògrada juntament amb un augment del contingut d’ERCs 

(Borghouts et al, 2004). Tot plegat provocaria una insuficiència de la proteïna per 

mantenir ambdues funcions. Però l’activació de la RTG inclouria funcions que 

suavitzarien alguns dels efectes deleteris dels ERCs contribuint a l’extensió de la 

longevitat (Jazwinski, 2005).  

 

 

5. ALTRES MODELS D’ESTUDI  DE L’ENVELLIMENT 
 

 

5.1 Caenorhabditis elegans 
 

Durant el desenvolupament larvari de C. elegans es pot produir una parada, en un 

estat anomenat dauer, quan les condicions de creixement li són desfavorables. En 

aquesta fase pot sobreviure de 3 a 6 mesos quan normalment la vida mitjana del 

nematode és d’1 mes. Es tracta d’un estat en què s’indueixen nombrosos canvis que 

. 
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es troben sota control de diverses vies de senyalització. La més estudiada és la via de 

la insulina/IGF que regula, en últim terme, al factor de transcripció DAF-16 Aquesta 

proteïna pertany a la família dels forkhead transcription factors. S’ha vist que 

mutacions en aquesta via que condueixen a un lleuger increment de l’activitat de DAF-

16 resulten en un increment de la vida mitjana de C. elegans. En canvi, mutacions 

fortes resulten en un fenotip constitutiu de la forma dauer. Els mutants de vida 

longeva són més resistents a condicions ambientals extremes. Amb estudis de 

transcripció s’ha pogut constatar que DAF-16 regula, entre d’altres, un gran nombre 

de gens que modulen la resposta a estrès oxidatiu. Per aquest motiu es creu que 

aquesta habilitat per ser més resistents i per detoxificar les ROS podria ser el 

mecanisme subjacent a la longevitat augmentada (Vijg & Suh, 2005). Malgrat que no 

es descarta la possibilitat que l’increment de la longevitat pugui ser degut a una taxa 

metabòlica atenuada que disminuiria el dany oxidatiu (apartat 3.5 de la introducció) hi 

ha nombroses evidències que impliquen un increment en les respostes a estrès. Més 

de 40 mutants en C. elegans amb una longevitat augmentada presenten una major 

habilitat per respondre a certs tipus d’estrès, com per exemple, tèrmic, UV i oxidatiu 

(Johnson et al, 2002). 

 

La convergència entre les vies de la longevitat i les vies funcionals de manteniment 

somàtic s’il·lustra bé amb el descobriment que SIR2 és un altre gen de supervivència, 

no només en llevats, sinó també en nematodes. S’ha demostrat que dosis addicionals 

de Sir2.1 augmenten la vida mitjana del nematode adult en un 50% regulant de forma 

negativa la via de senyalització de la insulina (Tissenbaum & Guarente, 2001). 

 

 

5.2 Drosophila melanogaster 
 

En Drosophila melanogaster s’ha vist que la via de la insulina/IGF-1 també regula 

la vida mitjana. Mutacions nul·les dels gens que codifiquen per l’homòleg del substrat 

receptor de la insulina (IRS) (chico) o del receptor insulina-like (InR) augmenten la 

vida mitjana de les femelles en un 45%. Així mateix, l’increment de l’expressió de 

gens implicats en la reparació de proteïnes, per exemple, la proteïna carboxi 

metiltransferasa i la metionina sulfòxid reductasa augmenten la vida mitjana. Altres 

dues mutacions de longevitat, mth (methuselah) i Indy (i’m not dead yet) augmenten 

la vida mitjana en un 30% i 100% respectivament. La primera mutació provoca un 

augment de la resistència a estrès tèrmic i oxidatiu mentre que la segona estén la 

longevitat augmentant la taxa metabòlica (Vijg & Suh, 2005).  

 

Addicionalment, s’ha vist que un increment de la dosi de l’homòleg de Sir2 en la 

mosca del vi pot augmentar la longevitat en aquest organisme, fet que reforça la 

hipòtesi d’una conservació funcional del paper de les sirtuïnes en l’envelliment (Rogina 

& Helfand, 2004). 
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5.3 Mus musculus : models d’envelliment retardat  
 

Estudis realitzats amb mutants de ratolí suggereixen que mecanismes similars al 

que actuen en nematodes i en mosques de la fruita també controlen la longevitat en 

mamífers. Existeixen uns ratolins amb una mutació homozigòtica en el gen PROP-1 

que s’anomenen ratolins nans d’Ames. Viuen un 50-70% més que la soca salvatge i 

són deficients en hormona de creixement (GH), en l’hormona estimuladora de la 

tiroide i en la prolactina. Mostren també una reducció de la quantitat d’insulina 

plasmàtica, d’IGF-1 i de glucosa. D’altra banda, s’ha descrit un altre mutant, Pit-1, 

sota control de Prop-1, que s’anomena ratolí nan de Snell i que presenta un augment 

del 40% en la seva longevitat mitjana i màxima. En aquest ratolí s’ha demostrat una 

disminució de la senyalització de la via de la insulina/IGF-1 en resposta a la deficiència 

de GH que sembla ser el factor clau per l’extensió de la vida mitjana. D’acord amb 

això, tant mascles com femelles amb una disrupció en el gen del receptor de la 

insulina mostren un augment de la longevitat  (Vijg & Suh, 2005). 

 

Un altre model de ratolí longeu és el que duu una deleció homozigòtica en la 

proteïna p66shc. Els animals deficients en p66Shc viuen un 30% més que els controls 

i són més resistents a tractaments amb agents estressants. Les cèl·lules derivades 

d’aquests ratolins mostren uns nivells més baixos de ROS (Nemoto et al, 2006). Es 

creu que la proteïna p66shc pot regular l’activitat dels factors forkhead en mamífers. 

Estudis recents suggereixen un nexe entre p66shc i FOXO3a (homòleg de DAF-16 en 

mamífers) ja que en cèl·lules deficients en p66Shc s’ha detectat un augment de 

l’activitat de FOXO3a i de gens diana implicats en l’eliminació de radicals lliures i de 

resistència a estrès. D’acord amb això, FOXO3a protegeix front estrès oxidatiu a 

través de l’activació de la reparació del DNA i de les defenses antioxidants (Kops et al, 

2002). Aquestes dades expliquen, almenys en part, l’increment en la longevitat 

observat en aquest mutant de ratolí que té una elevada resistència a estrès i una 

resposta apoptòtica disminuïda (Balaban et al, 2005; van der Horst & Burgering, 

2007). A través dels factors forkhead apareix un vincle entre l’activitat sirtuïna i la 

supervivència en mamífers, on hi ha 7 homòlegs de Sir2. El més proper és SIRT1 que 

desacetila FOXO3a. Aquesta desacetilació estimula la capacitat de FOXO3a d’induir 

una parada del cicle cel·lular i estimular un augment de la resistència a estrès oxidatiu 

(Brunet et al, 2004). Simultàniament, aquesta desacetilació inhibeix l’activitat de 

FOXO3a d’induir la mort cel·lular (Brunet et al, 2004).  

 

D’altra banda, la proteïna p66shc està implicada en la transducció de respostes 

mitogèniques i apoptòtiques. Es indispensable en l’activació de p53 per estrès oxidatiu 

que condueix a l’apoptosi i a un augment dels nivells de ROS intracel·lulars. SIRT1 

d’humans i Sir2a de ratolí poden unir-se directament i desacetilar p53 per promoure la 

supervivència cel·lular sota estrès reprimint específicament la resposta apoptòtica 

dependent de p53. Això apuntaria cap a un possible rol de la mort mitjançada per p53 

en l’envelliment i diversos resultats indiquen que així podria ser (Vijg & Suh, 2005).  

 

. 
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En resum, els resultats en models d’envelliment retardat en ratolí suggereixen que 

la disminució de la senyalització de la insulina i la resultant modulació de l’activitat 

dels factors forkhead, possiblement amb combinació amb l’atenuació de p53 és el 

principal mecanisme per augmentar la vida mitjana i posposar la degeneració 

relacionada amb l’edat que té lloc en mamífers. 
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1. MICROORGANISMES, MEDIS I CONDICIONS DE CULTIU 
 

1.1. Saccharomyces cerevisiae 
 

1.1.1. Soques 
 

Les soques de S. cerevisiae utilitzades deriven del fons genètic CML128  (Taula 5).  

Taula 5. Soques utilitzades durant en aquest treball. 

Nom Genotip rellevant Descripció Origen 

CML128 MATa  ura3-52  his4 

leu2-3,112  trp1-1 can1R 

Soca salvatge Gallego et al. 

(1997) 

GRB2401 CML128, LEU2 Integració del vector YIplac128 

buit en CML128 

Aquest treball 

GRB2402 CML128 LEU2/ADH1 Integració del vector pADH1 en 

CML128(2xADH1) 

Aquest treball 

GRB2403 GRB2401 LEU2, 

sir2::kanR 

Deleció de SIR2 en GRB2401 Aquest treball 

GRB2404 GRB2402, LEU2/ADH1, 

sir2::kanR 

Deleció de SIR2 en GRB2402 Aquest treball 

GRB2401UT GRB2401,LEU2, 

adh4::URA3-TEL (VII-L) 

Integració d’adh4::URA3-TEL  

(VII-L) en GRB2401 

Aquest treball 

GRB2402UT GRB2402 LEU2/ADH1, 

adh4::URA3-TEL (VII-L) 

Integració d’adh4::URA3-TEL  

(VII-L) en GRB2402 

Aquest treball 

GRB2001 CML128, URA3 Integració del vector YIplac211 

buit en CML128 

Aquest treball 

GRB2102 CML128 URA3/HSP60 Integració del vector pHSP60 en 

CML128(2xHSP60) 

Aquest treball 

GRB2202 CML128 URA3/SSA1 Integració del vector  pSSA1 en 

CML128(2xSSA1) 

Aquest treball 

GRB2302 CML128 LEU2/HSC82 Integració del vector pHSC82 en 

CML128(2xHSC82) 

Aquest treball 

GRB2502 CML128 URA3/ENO1 Integració del vector pENO1 en 

CML128(2xENO1) 

Aquest treball 

GRB2602 CML128 LEU2/ENO2 Integració del vector pENO2 en 

CML128(2xENO2) 

Aquest treball 

FKH4 GRB2401, FKH1-HA Soca GRB2401 amb marcatge HA 

en la proteïna FKH1 

Aquest treball 

FKH10 GRB2402, FKH1-HA Soca GRB2402 amb marcatge HA 

en la proteïna FKH1 

Aquest treball 

FKH17 GRB2401, FKH2-HA Soca GRB2401 amb marcatge HA 

en la proteïna FKH2 

Aquest treball 

FKH26 GRB2402, FKH2-HA Soca GRB2402 amb marcatge HA 

en la proteïna FKH2 

Aquest treball 
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1.1.2. Medis de cultiu i condicions de creixement  
 

La major part de l’estudi es va fer cultivant les cèl·lules en medi ric YPD amb 2% 

(w/v) de glucosa. Pels experiments de restricció calòrica (RC) es va disminuir la 

quantitat de glucosa a 0,5% (w/v) (Lin et al, 2000). En els casos en que es va utilitzar 

medi sintètic (SC) s’hi afegien els suplements auxotròfics corresponents (concentració 

final: leucina 0,03 mg/ml, histidina 0,02 mg/ml, uracil 0,02 mg/ml, triptòfan 0,04 

mg/ml). 

 

YPD 

Glucosa 20 g/l 

Extracte de llevat 10 g/l 

Peptona 20 g/l 

 

YPD (0,5% glucosa) 

Glucosa   5 g/l 

Extracte de llevat 10 g/l 

Peptona 20 g/l 

 

SC 2% glucosa  

(medi definit amb drop-out) 

Glucosa    20 g/l 

YNB (Yeast Nitrogen Base)   6,7 g/l 

Drop-out 1,32 g/l 

 

 

SC 0,5% glucosa 

(medi definit amb drop-out) 

Glucosa     5 g/l 

YNB (Yeast Nitrogen Base)   6,7 g/l 

Drop-out 1,32 g/l 

 

YPG 

Glicerol 30 g/l 

Extracte de llevat 10 g/l 

Peptona 20 g/l 

 

 

Els cultius es feien créixer en un agitador orbital de calor sec a 180 rpm i 

temperatura constant de 30ºC i es mantenia sempre fixa la relació Vcultiu/Vrecipient d’1:5. 
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1.1.3. Condicions d’estrès 
 

La valoració de la resistència a estrès es va fer amb tractaments amb peròxid 

d’hidrogen a cultius en fase exponencial a OD600=0,4-0,6. Les cèl·lules eren tractades 

amb diverses concentracions de H2O2 (Sigma) durant 1 hora a 30ºC en agitació 

constant (180 rpm). A continuació és valorava la viabilitat cel·lular. 

 

1.1.4. Mesura de la viabilitat cel·lular  
 

La mesura de la viabilitat cel·lular es va fer preparant quatre dilucions seriades 

(1:5-1:10, segons experiment) amb PBS 1x estèril (apartat 4.1.1 dels materials i 

mètodes) a partir del cultiu en estudi. D’aquestes dilucions i del cultiu inicial se’n 

sembraven 2 µl en una placa amb medi YPD 2% glucosa i es deixava créixer 48 h a 

30ºC.  

 

1.1.5. Determinació del consum d’O2 d’un cultiu  
 

Per la determinació del consum d’oxigen es va utilitzar el Hansatech Oxygen 

Electrode Disc (Hansatech Instruments). Es tracta d’un elèctrode d’oxigen basat en 

l’elèctrode de Clark. En aquest aparell, l’oxigen de la mostra difon a través d’una 

solució electrolítica fins al càtode on es redueix originant un canvi d’intensitat de 

corrent entre l’ànode i el càtode directament proporcional a la PO (pressió parcial 

d’oxigen). 

 

 Protocol 

 

• Calibrar l’aparell establint la diferència de senyal entre un ambient lliure d’oxigen 

(aigua on s’elimina l’oxigen gasós desplaçant-lo amb nitrogen) i un ambient amb 

oxigen (oxigen present en l’aigua MilliQ). 

• Mesurar els nivells basals amb 1 ml de medi fresc (YPD o YPG) durant 5-10 min. 

L’aparell ens dóna la disminució de l’oxigen per minut. 

• Recollir 1 OD del cultiu. 

• Centrifugar a 5.000 rpm durant 5 min. 

• Eliminar el sobrenedant. 

• Resuspendre les cèl·lules en 100 µl de medi fresc. 

• Afegir-les a 1 ml de medi fresc preparat en la cubeta de l’aparell. 

• Mesurar la disminució de l’oxigen per minut (nmols O2/min) de la mostra i extreure 

a aquest valor el consum d’oxigen basal. 
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1.2. Escherichia coli 
 

1.2.1. Soques  

 

La soca d’E. coli utilitzada al llarg d’aquest treball ha estat DH5α (Invitrogene) que 

té com a característiques genètiques: supE44 DlacU169 f80 hsdR17recA ‘endA1 

gyrA96 thi-1relA. 

 

1.2.2. Medis de cultiu i condicions de creixement  

 

Els cultius bacterians es van créixer en medi LB (Luria-Bertani) (Ausubel et al, 

1989) i quan era necessari s’hi afegia ampicil·lina a una concentració final de 

0,05mg/ml o bé geneticina a 0,2mg/ml. Les cèl·lules es deixaven créixer a 37ºC en 

agitació a 200 rpm. 

 

LB 

Extracte de llevat   5 g/l 

NaCl 10 g/l 

Triptona   5 g/l 

 

 

1.3. Plasmidis 
 

En aquest treball es van utilitzar vectors de tipus plasmídic per la clonació i estudi 

dels efectes de l’addició gènica en paràmetres de resistència a estrès i envelliment 

(Taula 6). També per la deleció gènica i estudi indirecte de l’activitat enzimàtica.  

 

Taula 6. Plasmidis utilitzats durant aquest treball indicant les principals característiques i l’origen 

i/o referència. 

Plasmidi Descripció Referència 

Yiplac128 Plasmidi Integratiu, AmpR, vector de clonació Gietz & Sugino, 1988 

Yiplac211 Plasmidi Integratiu, AmpR, vector de clonació Gietz & Sugino, 1988 

pHSP60 Yiplac211 amb HSP60 en BamHI-SmaI Aquest treball 

pSSA1 Yiplac211 amb SSA1  en HindIII-BamHI Aquest treball 

pHSC82 Yiplac128 amb HSC82 en BamHI-SmaI Aquest treball 

pADH1 Yiplac128 amb ADH1 en EcoRI-SmaI Aquest treball 

pENO1 Yiplac211 amb ENO1 en BamHI-SmaI Aquest treball 

pENO2 Yiplac128 amb ENO2 en BamHI-SmaI Aquest treball 

ADH4UCA pVZ1(-H3) amb ADH4UCA en els llocs SalI-EcoRI D.Gottschling 

P43965 pUG26 SIR2::kanMX Euroscarf 
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2. TÈCNIQUES BÀSIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR 
 

 

2.1. Extracció de DNA genòmic 
 

En aquest treball es va utilitzar la soca salvatge CML128, per tant, el DNA genòmic 

que es va utilitzar com a motllo en els experiments de biologia molecular es va obtenir 

d’aquest fons genètic. 

 

 Protocol 

 

• Recollir 10 ml d’un cultiu de llevat crescut en YPD en fase exponencial i centrifugar 

a 3.000 rpm durant 2 min. 

• Resuspendre el pellet en 1 ml d’aigua, transferir a un tub de 1,5 ml i centrifugar 5 

seg a 12.000 rpm. 

• Eliminar el sobrenedant per decantació i resuspendre el pellet en l’aigua que resta.  

• Afegir 0,2 ml de tampó TNST, 0,2 ml de FC (solució de fenol/cloroform/alcohol 

isoamílic d’Amresco) i un volum al voltant de 0,2 ml de glass beads.  

• Trencar les cèl·lules. 

 

TNST 

Tritó X-100 2% (w/v) 

SDS 1%(w/v) 

NaCl  0,1 M 

EDTA   1 mM 

Tris-HCl pH=8  10 mM 

 

• Afegir 0,2 ml TE (pH=8) i agitar fortament i centrifugar a 5 min a 12.000 rpm. 

 

TE 

Tris 10 mM 

EDTA   1 mM 

 

• Agafar 0,5 ml del sobrenedant i afegir 1 ml d’etanol.  

• Mesclar 5-10 seg amb vòrtex i centrifugar 5 min a 12.000 rpm. 

• Decantar el sobrenedant i resuspendre el pellet en 0,4 ml TE amb 3 µl de RNasa 

(10 mg/ml). Incubar a 37ºC durant 5 min. 

• Afegir 50 µl de NaOAc (acetat sòdic) 0,3 M a pH=8 i 0,5 ml FC i remenar amb el 

vòrtex durant 1 min. 

• Centrifugar 5 min a 12.000 rpm. 

• Agafar 0,4 ml del sobrenedant i transferir-los a un nou tub. 

• Afegir 1 ml d’etanol 100% i mesclar per inversió. 

• Deixar-lo a –20ºC durant 15-20 min perquè precipiti en fred. 

• Centrifugar 5 min a 12.000 rpm. 
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• Rentar el pellet amb 1 ml d’etanol, deixar-lo secar i resuspendre amb 50 µl de TE 

ajudant-se de la punta de la pipeta. 

• Escalfar-ho durant 5 min a 65ºC i remenar amb el vòrtex. 

• Controlar la quantitat i qualitat del DNA mitjançant electroforesi (apartat 2.3 de 

materials i mètodes). 

• Carregar 1µl, 3µl i 5µl de mostra amb 3µl Loading buffer 5x (FLB) i portar-ho a un 

volum final de 10-15µl amb aigua. 

• Córrer el gel d’agarosa. 

 

 

2.2. Amplificació per PCR 
 

La reacció en cadena de la polimerasa (Polimerase Chain Reaction, PCR) és una 

tècnica creada en els anys 80 i que permet amplificar exponencialment un fragment 

de DNA de doble cadena comprés entre dues regions de seqüència coneguda gràcies a 

la capacitat d’un enzim, la Taq polimerasa, de funcionar a elevades temperatures. Per 

realitzar-la s’utilitzen dos encebadors que limiten la zona a amplificar i que tenen 

seqüències complementàries al DNA motlle. En la construcció de les soques amb doble 

dotació gènica (2x) els oligonucleòtids incloïen, en la seva seqüència, dianes d’enzims 

de restricció concretes en l’extrem 5’ que van servir per clonar posteriorment de 

manera dirigida (Taula 7). 

 

Taula 7. Oligonucleòtids utilitzats en la construcció de les soques amb doble dotació gènica 

 

Nom Seqüència 

HSP60 F gaca ggatcc tgatgtgctgaaagttggaga 

HSP60 R gaca cccggg tggccctttgttggtaaatg 

ADH1 F gaca cccggg ttcaattcatttgggtgtgc 

ADH1 R gaca gaattc actgaaggctaggctgtgga 

ENO1F gaca ggatcc ttgaggaactctctgcatcg 

ENO1R gaca cccggg ttagaacccttttgggcaga 

SSA1 F gaca aagctt tcggaacatacccttcaatg 

SSA1 R gaca ggatcc tggatcttttaaaaacttggtga 

ENO2 F    gaca ggatcc aagcgggatgatgaaaacac 

ENO2 R   gaca cccggg gtccaggcagggtcttgata 

HSC82 F  gaca ggatcc tgatgtgctgaaagttggaga 

HSC82 R  gaca cccggg tggccctttgttggtaaatg 

 

  

La PCR consisteix en realitzar un primer pas de desnaturalització del DNA motllo a 

90-95ºC. A continuació es baixa la temperatura fins a 65-75ºC, suficient per mantenir 

la doble hèlix separada però permet la unió de petits fragments de DNA altament 

específics i complementaris, com ara són els oligonucleòtids. En presència de 

deoxinuclèotids (dNTPs), la DNA polimerasa de la mescla pot començar a sintetitzar 
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nova cadena de DNA usant els oligonucleòtid com a encebadors. Un cop acabat de 

copiar el motllo, la quantitat de DNA s’ha duplicat i les noves cadenes serviran 

juntament amb les inicials com a motllo en un nou cicle de PCR. Aquest procés es 

repeteix unes 20-30 vegades i és així com s’obté una quantitat de DNA de m.2n, sent 

m la quantitat de DNA inicial i n el nombre de cicles aplicats. 

 

 Hi ha diversos paràmetres a tenir en compte a l’hora de seleccionar les 

temperatures a les quals es realitzarà la PCR. Això és degut a que la llargada i 

composició de les bases dels encebadors i del DNA motllo varien d’un experiment a 

l’altre. Per tant, no existeix un protocol estàndard per aquesta tècnica. D’altra banda, 

existeixen moltes cases comercials que ofereixen DNA polimerases amb eficiències 

diferents. En el nostre treball es va utilitzar Taq polimerasa (Roche) d’elevada fidelitat 

i que necessita MgCl2. 

 

Mescla de reacció (50µl) 

Reactiu Volum (µl) Concentració final 

DNA motllo 2 200 ng 

Oligonucleòtid F 2 4 mM 

Oligonucleòtid R 2 4 mM 

dNTPs 10 0,5 mM 

MgCl2 2 1 mM 

Tampó de la reacció 5 1x 

H2O MilliQ 27 - 

 

 

Preparada la barreja sense enzim s’inicia el programa. El primer pas són 5 minuts 

a 95ºC que permeten eliminar qualsevol tipus d’unió inespecífica. Després, s’afegeix 
1µl de Taq polimerasa i es continua fins que acaben tots els cicles. 

 

Programa 

95ºC              5 min 

95ºC              1 min 

51ºC              1 min 

68ºC              8 min 

68ºC             20 min 

 

 

2.3. Electroforesi de DNA 
 

L’electroforesi de DNA en gels d’agarosa és el mètode habitual per separar, 

identificar i purificar molècules o fragments de DNA. El percentatge d’agarosa que hi 

ha en un gel es selecciona en funció de la mida dels fragments DNA que s’han de 

separar. A major concentració d’agarosa, menor és el diàmetre dels porus i menor és 

la mobilitat. En aquest estudi tots els gels es van preparar a una concentració 

30 cicles 
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d’agarosa del 0,8%, útil per als fragments de DNA amb els que es treballava (500 pb - 

1000 pb). Per obtenir una bona resolució, es van fer gels de 12 cm de longitud i 7-8 

mm de gruix. 

 

En els tampons d’electroforesi que s’utilitzen normalment (a pH ~ 7) el DNA es 

troba carregat negativament i migra cap al pol positiu. Cada molècula aporta una 

càrrega negativa (procedent del grup fosfat) per això la relació càrrega/mida és 

pràcticament constant per a totes les molècules independentment de la seva mida. Els 

diferents fragments, al tenir la mateixa relació càrrega/mida, migren en funció de la 

mida i/o conformació. El voltatge que s’aplica depèn de la resolució requerida però, en 

general, es consideren 1-10 V/cm (distància entre elèctrodes). 

 

La visualització dels fragments de DNA s’aconsegueix mitjançant la incorporació al 

gel de bromur d’etidi, un agent intercalant de bases que quan s’irradia amb llum UV és 

fluorescent. 

 

 Protocol 

 

• Escalfar 0,8 g d’agarosa, fins que quedi completament dissolta, en 100 ml de TAE 

1x (tampó d’electroforesi). 

• Vessar el gel dissolt dins el motllo i col·locar la pinta. 

• Deixar solidificar el gel i treure’n la pinta. 

• Omplir la cubeta d’electroforesi (horitzontal) amb TAE 1x. 

 

TAE (1x) pH=8,5 

Tris Base 40 mM 

Àcid acètic glacial   20mM 

EDTA    2 mM 

 

• Carregar en el primer pou el marcador de DNA (Standard DNA 1Kb, Invitrogen). 

• Carregar la mostra amb FLB. 

 

Loading buffer 5x (FLB) 

Ficoll  15% (w/v) 

Na2EDTA pH=8 0,1 M 

Blau de bromofenol 0,25% (w/v) 

 

• Aplicar un voltatge constant de 100 V i córrer durant 45-50 min. 

• Submergir el gel en una dissolució amb bromur d’etidi (0,5-1 µg-ml) durant 20-30 

min i il·luminar-lo amb llum ultraviolada per visualitzar-lo. 
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2.4. Digestió del DNA amb enzims de restricció 
 

Les endonucleases de restricció (ER) són enzims que tallen el DNA per seqüències 

de reconeixement específiques i curtes, de 4 a 8 parells de bases (pb). Les més 

utilitzades en biologia molecular són les ER de tipus II. Normalment tenen seqüències 

de tall palindròmiques i això vol dir que es llegeixen igual en el sentit 5’→3’ de les 

dues cadenes de l’hèlix. En alguns casos, el punt de tall es situa exactament en l’eix 

de simetria i això fa que es generin productes amb extrems roms o plans. No obstant 

això, la majoria tenen el punt de tall fora l’eix de simetria, per això els extrems dels 

fragments de restricció resultants posseeixen sortints protuberants per 3’ o per 5’. Les 

seves seqüències són complementàries i tendeixen a associar-se entre si o amb 

d’altres extrems protuberants, igualment complementaris, per aparellament de bases. 

Es poden generar fragments diferents, però amb seqüències complementàries en els 

seus extrems protuberants digerint: (i) amb el mateix enzim de restricció (ii) amb 

enzim diferent que reconeix la mateixa diana o (iii) amb un enzim amb una diana 

diferent però que genera extrems cohesius compatibles. Aquestes associacions o 

reaccions en els extrems poden ser de tipus intramolecular o intermolecular. Les 

associacions de tipus intermolecular tenen lloc amb més facilitat quan les 

concentracions de DNA són elevades. 

 

Tots els enzims de restricció necessiten el catió Mg2+ per funcionar correctament i 

a més cadascun d’ells requereix unes condicions òptimes de pH, temperatura i força 

iònic. Actualment les cases comercials que subministren aquests enzims també 

proporcionen els tampons específics per cadascun d’ells i en les digestions realitzades 

en aquest treball es van seguir les seves indicacions. 

 

Es van seleccionar dianes de restricció que generessin els extrems desitjats i 

evitant que hi haguessin talls dins les seqüències dels gens. Per impedir que hi hagués 

una recircularització del plasmidi per la generació d’extrems complementaris es va fer 

una doble digestió amb dos endonucleases diferents. Les mateixes digestions es van 

dur a terme en les seqüències del DNA a clonar. 

 

 Protocol 

 

• Preparar la mescla de reacció. Per 40µl de volum final: 

-   3 µl d’enzim de restricció 

-   4 µl del tampó específic per l’enzim de restricció 

-   15 µl DNA (400-500ng) 

-   18 µl H2O 

 

• Digerir 4 hores a 37ºC. 

• Comprovar l’eficàcia de la digestió amb una electroforesi en gel d’agarosa (apartat 

2.3 dels materials i mètodes). 

• Netejar les impureses del DNA digerit amb el High Pure PCR Product Purification Kit 

(Roche). 
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• Preparar la mescla de reacció per la 2ª digestió amb el següent enzim de restricció 

seguint el mateix protocol. 

  

Taula 8. Enzims de restricció utilitzats en la construcció de les soques amb doble dotació gènica. 

Gen 1ª digestió 2ª digestió Vector de clonació 

ENO1 BamHI SmaI Yiplac211 

ENO2 BamHI SmaI Yiplac128 

ADH1 EcoRI SmaI Yiplac128 

HSP60 BamHI SmaI Yiplac211 

SSA1 Hind III BamHI Yiplac211 

HSC82 BamHI SmaI Yiplac128 

 

 

2.5. Lligació dels fragments de DNA 
 

En general, les reaccions de lligació es dissenyen per promoure la formació de DNA 

recombinant (lligant el DNA diana al vector) encara que en la mateixa reacció poden 

donar-se també lligacions vector-vector, DNA diana-DNA diana i circularització del 

vector. Per evitar això, es recorre sovint al tractament de les molècules del vector de 

tal forma que s’impedeixi o es minimitzi la seva capacitat de recircularitzar. Les 

mostres i els vectors per lligar en aquest treball es van digerir amb dos enzims de 

restricció diferents que generessin extrems no complementaris per evitar aquests 

fenòmens. En aquest treball, per lligar els fragments de DNA es va utilitzar la T4 DNA 

lligasa T4 (Takara). 

 

 Protocol 

 

•  Preparar la mescla de reacció. Per 15 µl de volum final: 

-   7 µl d’insert de DNA 

-   2 µl de plasmidi 

-   1,5 µl de tampó enzimàtic 

-   1 µl de lligasa  

-   3,5 µl H2O 

 

• Preparar una mescla de reacció control sense insert. 

• Incubar durant 3 h hores a 14ºC. 

• Fer electroforesi en gel d’agarosa per analitzar els resultats de la lligació. 

 

 

2.6. Transformació cel·lular 
 

La membrana plasmàtica de les cèl·lules té una permeabilitat selectiva i 

normalment no permet el pas de grans molècules com ara són llargs fragments de 

DNA. Però les cèl·lules poden ser sotmeses a certs tractaments (exposició a sals 
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d’elevada força iònica, descarregues elèctriques curtes o d’altres) que alteren les 

propietats de permeabilitat de les membranes. La conseqüència d’aquests tractaments 

és que una part de les cèl·lules passa a ser competent, és a dir, capaç d’incorporar 

DNA forani de l’ambient extracel·lular. Sols una petita part de totes les cèl·lules 

captarà el DNA exogen (procés de transformació) i aquelles que ho facin captaran 

normalment una sola molècula (la qual posteriorment es replicarà moltes vegades dins 

la cèl·lula hoste). 

 

Per amplificar la quantitat de plasmidi obtingut després de la lligació es van 

transformar cèl·lules d’E. coli competents i es conservaven a -80ºC. 

 

2.6.1. Transformació en E. coli  
 

Per fer les cèl·lules competents es van sotmetre a un tractament amb CaCl2 segons 

Sambrook et al (1989). El procés de transformació en bacteris es basa en sotmetre 

aquestes cèl·lules a un xoc tèrmic per permetre l’entrada del DNA plasmídic. 

 

 Protocol 

 

• Preparar 200 µl de cèl·lules competents DH5α. 
• Afegir 15 µl de DNA de la lligació. 

• Posar-ho 10 min en gel (permet que el DNA s’enganxi a la paret). 

• Shock tèrmic a 42ºC durant 2min (es desestructura la paret i entra el DNA). 

• Posar-ho 1 min en gel. 

• Afegir 1 ml de medi LB (per permetre a les cèl·lules recuperar la paret i 

reorganitzar la maquinària replicativa i de síntesi de proteïna). 

• Posar 1 h a 37ºC. 

• Centrifugar 5 min a 12.000 rpm. 

• Treure 800 µl de sobrenedant. 

• Plaquejar la resta en una placa de medi LB amb ampicil·lina. 

• Créixer a 37ºC ON. 
 

2.6.2. Transformació en S. cerevisiae 
 

Els bacteris que havien incorporat el plasmidi amb la construcció correcta eren 

amplificats en medi LB i seleccionats amb ampicil·lina. Per obtenir la quantitat 

necessària es van sembrar cultius, es van fer créixer durant la nit i se’n va fer la 

extracció plasmídica. Posteriorment es controlava en un gel d’agarosa la quantitat i es 

passava a la transformació en llevat. 

 

Els mutants de S. cerevisiae que es van construir per aquesta part del treball 

havien d’integrar el gen en el seu genoma per això es va triar plasmidis integratius. 

Els Yip -Yeast Integrative plasmid- posseeixen un marcador de selecció, un lloc de 

clonatge múltiple, una baixa freqüència d’integració per recombinació homòloga, no 

tenen origen de replicació, complementen una auxotròfia i s’incorpora una única còpia 
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en el genoma de la cèl·lula hoste. Per fer possible la integració cal que el plasmidi 

estigui linealitzat perquè pugui recombinar amb les seqüències homòlogues presents 

en el genoma de la cèl·lula hoste. Per això es va digerir amb un enzim de restricció 

que presentava una diana dins la seqüència de l’auxotròfia que complementaven. En 

el cas del Yiplac128 l’auxotròfia era LEU i es va digerir amb ClaI i per Yiplac211 va ser 

URA amb ApaI. Després de netejar el DNA amb el High Pure PCR Product Purification 

Kit (Roche) i l’electroforesi en gel d’agarosa de control, el plasmidi estava preparat per 

ser transformat. Utilitzant 5 ml de cultius en fase estacionària, normalment s’obtenien 

uns 5 µg de DNA plasmídic. 

 

 Protocol  

 

• 10 ml cultiu a OD600 = 0,5. 

• Rentar amb 20 ml H2O MilliQ estèril. 

• Centrifugar 3 min a 3.000 rpm. 

• Resuspendre amb 1 ml d’ H2O MilliQ estèril. 

• Centrifugar 3 min a 3.000 rpm. 

• Rentar amb 1 ml TE 1x (apartat 2.1 dels materials i mètodes) / LiAc 0,1 M pH=7,5. 

• Centrifugar 3 min a 3.000 rpm. 

• Resuspendre amb 500 µl  de TE 1x / LiAc 0,1 M a pH=7,5. 

• Fer tantes alíquotes de 50 µl com transformacions es vulguin realitzar. 

• Afegir 20µl de carrier (ssDNA d’esperma de Salmó, que s’ha descongelat, 

desnaturat 5 min a 95ºC per desnaturalitzar-lo i transferit ràpidament a 4ºC). 

• Afegir la quantitat de plasmidi necessària (aprox. 1 µg). 

• Afegir 300 µl de 40% PEG / TE 1x / LiAc 0,1 M pH=7,5. 

• Incubar 30 min a 30ºC en agitació. 

• Incubar 15 min a 42ºC. 

• Centrifugar 2 min a 3.000 rpm. 

• Rentar amb 1 ml TE 1x. 

• Centrifugar 3 min a 3.000rpm. 

• Decantar el sobrenedant i amb les restes de líquid que no s’elimina resuspendre el 

pellet. S’agafa tot i es sembra a la placa corresponent.  

Les plaques de selecció eren de medi SC complementades amb les auxotròfies 

necessàries per la soca excepte aquella que havien d’incorporar si integraven el 

plasmidi corresponent en el seu genoma. 

• Incubar les plaques a 30ºC fins visualitzar colònies individuals. 

• Analitzar el creixement en la placa i seleccionar una colònia. 

• Amplificar la colònia en medi líquid (SC sense suplement de l’auxotròfia). 

• Comprovar la integració gènica per immunodetecció (Western blot) i quantificar els 

resultats amb el programa informàtic Quantity One. 

 

 

 

 



Materials i mètodes 

 81

2.7. Obtenció del DNA plasmídic: Miniprep 
 

Per extreure el plasmidi de l’interior bacterià es va utilitzar el QiAprep SpinMiniprep 

Kit (Qiagen) seguint el protocol indicat per la mateixa casa comercial. La base 

d’aquest protocol consisteix en un primer pas de lisi alcalina de les cèl·lules 

bacterianes. Seguidament s’absorbeix el DNA plasmídic en una membrana de sílice, en 

presència d’elevades quantitats de sal. Finalment es renta i es recupera el DNA eluint-

lo de la membrana.  

 

 

3. CONSTRUCCIÓ DE SOQUES 
 

 

3.1. Obtenció de soques amb doble dotació gènica 
 

Per construir les soques amb una còpia extra d’un dels gens de les proteïnes que 

s’oxidaven durant l’envelliment de S. cerevisiae es va utilitzar el mateix fons genètic, 

CML128. Els gens seleccionats van ser ADH1, ENO1, ENO2, HSC82, SSA1 i HSP60 i la 

seqüència es va obtenir de la base SGD (Saccharomyces genome database). En 

aquestes seqüències s’hi van incloure 900 pb upstream per integrar el gen sota control 

del seu propi promotor i 500 pb dowstream per permetre una bona finalització de la 

transcripció. 

 

En primer lloc, es va fer servir el programa PRIMER3 per obtenir les seqüències 

dels oligonucleòtids amb els quals es va amplificar per PCR el fragment a clonar i com 

a motllo es va utilitzar el DNA genòmic del mateix fons genètic. El producte de la PCR 

va ser digerit amb els enzims de restricció seleccionats per clonar dins el MCS dels 

plasmidis (multicloning site). Paral·lelament es van digerir els plasmidis Yiplac128 i 

Yiplac211 amb els mateixos enzims de restricció per inserir-hi el fragment 

corresponent. Es van realitzar les comprovacions pertinents amb gel d’agarosa i es va 

procedir a la lligació del fragment dins el plasmidi. Amb els productes obtinguts es va 

fer una transformació en cèl·lules d’E. coli competents. Una extracció ràpida de DNA 

va permetre determinar quins eren els clons que havien incorporat el fragment 

d’interès amb un gel d’agarosa. D’aquests clons se’n va seleccionar un per a cada gen. 

 

Per obtenir les soques desitjades, el següent pas va ser posar cultius de les soques 

bacterianes amb cadascuna de les construccions durant tota la nit. Dels cultius 

crescuts ON se’n va fer una extracció plasmídica i un gel per determinar l’eficiència de 

l’extracció. El plasmidi es va sotmetre posteriorment a la linearització mitjançant 

digestió amb l’enzim de restricció de tall únic present en la diana que contenia la 

seqüència de l’auxotròfia per la qual complementava el plasmidi. Es comprovava la 

digestió i amb el plasmidi linearitzat es va fer la transformació de les cèl·lules de la 

soca CML128. També es va transformar la soca salvatge amb els dos plasmidis sense 

cap insert. Es va fer amb els dos plasmidis buits, prèviament linearitzats utilitzant el 
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mateix enzim de tall únic en l’auxotròfia i utilitzant la mateixa metodologia que amb 

els altres plasmidis. L’objectiu era obtenir un control per veure que la manipulació 

realitzada no afectés als resultats finals. Totes les tècniques utilitzades han estat 

nombrades en l’apartat 2 dels materials i mètodes. 

 

 

3.2. Construcció de les soques ∆SIR2 
 

El mètode consisteix en substituir, mitjançant la recombinació gènica, part de la 

seqüència del gen d’interès per un altre. S’aconsegueix utilitzant plasmidis 

especialment dissenyats que s’integren de forma dirigida en la seqüència del gen que 

es vol delecionar. Aquests plasmidis contenen la seqüència d’un gen de selecció 

(generalment resistència a un antibiòtic) que queda integrat constitutivament en el 

genoma de S. cerevisiae. 

 

Per la deleció del gen SIR2 en les soques GRB2401 (wtp128) i GRB2402 (2xADH1) 

es va utilitzar el plasmidi P43965 (Euroscarf). Aquest plasmidi deriva del vector de 

clonació pUG26, derivat a la vegada del pBIISK+, i permet el clonatge i aïllament dels 

productes de PCR necessaris per una bona eficiència en els experiments de disrupció 

gènica en llevat. El fragment de deleció conté aproximadament 400 pb adjacents a 

cadascun dels costats de l’ORF de SIR2. Aquesta ORF està completament substituïda 

pel gen KanMX. 

 

 Protocol 

 

• Amplificar el plasmidi i obtenir 1-3 µg de DNA plasmídic. 

• Digerir el plasmidi amb l’endonucleasa de restricció NotI (seguint recomanacions 

del subministrador del plasmidi). 

• Fer un gel d’agarosa per avaluar la qualitat de la digestió. 

• Netejar el DNA amb el High Pure PCR Product Purification Kit (Roche). 

• Transformar seguint el protocol descrit en l’apartat 2.6.2 dels materials i mètodes. 

• Recollir les cèl·lules i transferir-les durant 4 h en medi YPD 2% per deixar que 

s’expressi la resistència a geneticina. 

• Seleccionar les cèl·lules que han incorporat el plasmidi sembrant-les en una placa 

de selecció amb geneticina. 

• Comprovar la deleció gènica mitjançant un Western blot amb anticòs anti-Sir2. 

 

 

3.3. Obtenció de soques UT 
 

Les soques UT (GRB2401-UT i GRB2402-UT) es van construir transformant les 

soques GRB2401 (wtp128) i GRB2402 (2xADH1) amb el plasmidi ADH4UCA, cedit pel 

laboratori del D.Gottschling. 
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 Aquest plasmidi duia incorporada una seqüència del gen ADH4 que es troba en la 

part més distal del braç esquerre del cromosoma VII de S. cerevisiae. En el mateix 

plasmidi s’havia inclòs la seqüència sencera del gen URA3 necessari per la biosíntesi 

de l’uracil i del qual la soca CML128 n’és auxòtrofa. 

 

 Protocol 

 

• Amplificar el plasmidi i obtenir 1 µg de DNA plasmídic. 

• Digerir el plasmidi amb les endonucleases de restricció EcoRI i SalI durant 4 h. 

• Fer un gel d’agarosa per avaluar la qualitat de la digestió. 

L’objectiu d’aquestes digestions era obtenir un fragment lineal amb extrems que 

recombinessin posteriorment amb el gen d’ADH4 de la cèl·lula hoste ja que el tall es 

produïa justament en la seqüència d’ADH4 del plasmidi i en el fragment resultant 

també hi quedava inclosa la seqüència del gen URA3. 

• Netejar el DNA amb el High Pure PCR Product Purification Kit (Roche). 

• Fer un gel d’agarosa de control i quantificar el DNA. 

• Transformar les soques d’interès amb 1 µg de DNA. 

• Seleccionar les cèl·lules que han incorporat el plasmidi en placa SC 

complementada amb triptòfan, histidina i sense uracil. 

 

 

3.4. Obtenció de les soques amb marcatge HA  
 

Aquesta tècnica consisteix en introduir una modificació en l’extrem N-terminal 

d’una proteïna de tal forma que no afecti la seva estructura però que permeti una 

detecció fàcil mitjançant anticossos comercials que reconeguin la seqüència afegida. 

Amb aquesta finalitat es va utilitzar el vector de clonatge pCyC106 (cedit pel Dr. E. 

Gari) que afegeix, en l’extrem N-terminal de la proteïna, la seqüència peptídica HA 

(RTLQVD) repetida tres vegades. A més, permet una ràpida selecció dels 

transformants perquè les cèl·lules que incorporen el marcatge també integren la 

resistència a antibiòtic. En aquest treball es van marcar dos factors de transcripció de 

la família dels forkhead transcription factors en S. cerevisiae: FKH1 i FKH2 i es van 

obtenir les proteïnes de fusió Fkh1-HA i Fkh2-HA.  

 

Taula 9. Oligonucleòtids utilitzats per marcat les proteïnes Fkh1 i Fkh2 amb la seqüència HA. 

 

Oligonucleòtids 

foFKH1 cgtaacaacaaacgcaaacgtgaacaattcctctctgagtcgtacgctgcaggtcgac 

reFKH1 ttaatctaaaaggtgtaagatatttcttaacgggtctttgcatcgatgaattcgagctcg 

foFKH2 atcagatacggatggtgcaaagatcagtattatcaacaaccgtacgctgcaggtcgac 

reFKH2 atatgactggctgcagcttagccatttctcattcatttctcatcgatgaattcgagctcg 
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Mescla de reacció  (100µl) 

Reactiu Volum (µl) Quantitat  final 

Tampó Pfx 10x 10 1x 

Oligonucleòtid F 2 0.5x10-3 mM 

Oligonucleòtid R 2 0.5x10-3 mM 

dNTPs 15 0,3 mM 

MgSO4 2 0,5 mM 

pCyC106 2 1 µg 

Pfx (2,5U/µl) 2 0,5U/ml 

H2O MilliQ 25 -- 

 

Programa de PCR 

   95ºC               5 min 

   94ºC             15 seg 

   52ºC             30 seg 

   68ºC              3 min 

   68ºC              7 min 

     4ºC                 ∞ 

 

 

 

4. MÈTODES D’ESTUDI DE PROTEÏNES 
 

 

4.1. Obtenció dels extractes cel·lulars  
 

Per l’obtenció dels extractes cel·lulars es van utilitzar dos protocols diferents en 

funció de l’origen de les cèl·lules. El trencament amb glass beads es va emprar quan 

les cèl·lules s’obtenien per centrifugació directa del cultiu, tant en cèl·lules  

exponencials com en cèl·lules en fase estacionària. En canvi, la digestió amb zimoliasa 

es va usar quan les cèl·lules eren purificades mitjançant marcatge amb biotina i 

posterior aïllades amb boles magnètiques. 

 

4.1.1. Trencament amb glass beads 
 

El trencament dels llevats amb glass beads és un mètode físic d’obtenció 

d’extractes cel·lulars. Les cèl·lules es trenquen per la força amb que les glass beads 

les colpegen quan la mescla cèl·lules-glass beads-tampó de trencament és sotmesa a 

una forta tracció mecànica. Per evitar que les proteases endògenes puguin degradar 

les proteïnes de la mostra, en el tampó de trencament s’hi afegeixen inhibidors. En 

aquest treball es van utilitzar una barreja de 3 inhibidors de proteases: 1mM fluorur 

de fenilmetil sulfonil (PMSF), 0,1mM N-tosil-L-fenilalanina clorometil cetona (TPCK) i 

25 cicles 
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1µM pepstatina A, disolts en etanol. Es preparaven en una solució stock a 200x 

(conservada a -20ºC) que en el moment d’ús era diluïda a 1x. 

 

 Protocol: 

  

• Recollir 10 OD del cultiu. Rentar-les dues vegades amb PBS 1x. 

• Resuspendre les cèl·lules amb tampó Tris-HCl 50 mM pH=7,5. 

• Afegir els inhibidors de proteases. 

• Trencar amb glass beads. 

• Centrifugar 5 min a 5.000 rpm. 

• Recuperar sobrenedant. 

• Mesurar de la concentració de proteïna amb el mètode de Bradford. 

• Les mostres es poden congelar a -20ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Digestió amb zimoliasa 
 

Les cèl·lules velles en l’envelliment replicatiu (15-20 generacions) s’obtenen per 

marcatge amb biotina (apartat 6.2 dels materials i mètodes) i l’ús d’aquest mètode fa 

que la població purificada contingui boles magnètiques enganxades a la paret. Per 

evitar possibles interferències del metall amb experiments posteriors es va optar per 

trencar la paret del llevat de forma poc agressiva. Per aquest motiu es va utilitzar 

l’enzim zimoliasa que actua digerint els enllaços β-1,3 glucà de la paret cel·lular i 

permet obtenir els esferoplasts aïllats.  

 

 Protocol: 

 

• Resuspendre les cèl·lules aïllades mitjaçant el marcatge amb biotina amb tampó 

Tris-HCl 100 mM, pH=7,5 i 10 mM DTT. 

• Tractar amb zimoliasa durant 90 min a 30ºC. 

• Mirar al microscopi per veure la formació d’esferoplasts i avaluar la qualitat de la 

digestió. 

• Afegir SDS (escalfat prèviament a 95ºC) fins a una concentració final del 6% per 

trencar les cèl·lules. 

• Incubar la mostra a 95ºC durant 5 min. 

• Centrifugar a 5.000 rpm durant 5 min per eliminar les restes cel·lulars i les boles 

magnètiques. 

• Recuperar el sobrenedant i mesurar la concentració de proteïna. 

• Les mostres es poden congelar a -20ºC. 

 

PBS 

Na2HPO4 58mM 

NaH2PO4.H2O 17mM 

NaCl 68mM 
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4.2. Quantificació de la proteïna d’una mostra 
 

En aquest treball es van utilitzar el mètode de Bradford i el mètode de Lowry en 

funció dels compostos presents en els extractes cel·lulars. 

Mètode de Bradford: és un dels mètodes colorimètrics amb major 

sensibilitat per a la determinació de la quantitat de proteïna d’una mostra 

(Bradford, 1976). Es basa en la unió de les proteïnes al colorant Blau de 

Coomassie G-250 que canvia de color en funció de la concentració de 

proteïna. Aquesta unió provoca un canvi en el màxim d’absorció del colorant 

de 465 a 595nm. En aquesta tesi es va utilitzar el BioRad Protein Assay de 

BioRad, basat en aquest mètode. La recta patró es va fer amb albúmina 

sèrica bovina (BSA) 

Mètode de Lowry: Alguns elements poden produir interferències en el 

color de l’assaig, sobretot si són presents en grans quantitats (SDS, Tritó X-

100). Quan en la mostra hi havia concentracions d’aquests compostos que 

podien afectar a la mesura de la concentració de proteïna es va utilitzar el 

mètode Micro Dc. Aquest mètode es basa en l’assaig de Lowry, 

concretament en la reacció que fan les proteïnes dins una solució alcalina 

de tartrat de coure i amb el reactiu de Folin (Lowry et al, 1975). Com en 

l’assaig de Lowry, hi ha dos passos que condueixen al desenvolupament del 

color: la reacció entre la proteïna i el coure en un medi alcalí i la posterior 

reducció del reactiu de Folin per la proteïna amb el coure. Aquesta reacció 

genera un color blau característic que té un màxim d’absorbància a 750 nm 

i un mínim a 405 nm (DC Protein Assay Instruction Manual). La mesura de 

l’absorbància en aquesta tesi es va fer a 620 nm i es va utilitzar el kit Micro 

Dc Protein Assay (BioRad). La recta patró es va fer amb albúmina sèrica 

bovina (BSA).  

 

4.3. Tècniques electroforètiques 
 

L’electroforesi en gel de poliacrilamida (PAGE, “polyacrilamide gel electrophoresis”) 

és una de les tècniques més utilitzades per analitzar mescles de proteïnes. Aquests 

gels es formen per la polimerització de l’acrilamida per acció d’un agent 

entrecreuador, la bisacrilamida, en presència d’un iniciador i un catalitzador. Com a 

iniciador es sol utilitzar TEMED (N,N,N,N’-tetrametilnediamina) i com a catalitzador l’ió 

persulfat (S2O8
-) que s’afegeix en forma de persulfat amònic. La porositat del gel la 

determinen les proporcions relatives de poliacrilamida i bisacrilamida. Així, la majoria 

de les proteïnes es separen bé dins del rang entre 5-12%. L’electroforesi en gels 

d’acrilamida es pot realitzar utilitzant sistemes d’un o més tampons. Segons el cas es 

parla de sistemes de tampó continus o discontinus, respectivament. En aquesta tesi 

s’han utilitzat sistemes discontinus on el primer tampó assegura la migració de totes 

les proteïnes en un mateix front de migració i el segon tampó fa que quan el front 

arribi a la frontera del segon gel començi la separació pròpiament dita. 
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4.3.1. SDS-PAGE 
 

Es un tipus d’electroforesi desnaturalitzant que sotmet a les proteïnes a migració 

assegurant la seva completa desnaturalització (pèrdua de l’estructura tridimensional) i 

la migració és proporcional a la mida de la molècula. L’agent desnaturalitzant és el 

detergent aniònic dodecilsulfat sòdic (SDS). L’SDS s’uneix a les cadenes 

polipeptídiques conferint una càrrega neta negativa proporcional a la seva massa. Això 

fa que totes les proteïnes viatgin cap a l’ànode i es separin de forma proporcional a la 

seva massa (Laemmli, 1970). Per mantenir les condicions desnaturalitzants, l’SDS 

s’ha d’incloure en els tampons dels gels, en el tampó de cursa i en les mostres. En 

algunes proteïnes hi ha ponts disulfur entre els residus cisteïna d’una mateixa cadena 

o de cadenes diferents. Aquests ponts es poden trencar amb un tractament amb 

agents reductors. Per això les mostres es desnaturalitzen per calor en presència, no 

només d’SDS, sinó també de β-mercaptoetanol per tal que quedin les cadenes 

polipeptídiques aïllades. 

 

 Protocol 

 

1. Gel SDS-PAGE 

 

GEL EMPILADOR 

Tris-HCl (pH=6,8)            125 mM 

Acrilamida/Bisacrilamida (30:0,8) (p/p)           5% (v/v) 

SDS        0,1% (w/v) 

Persulfat amònic      0,05% (w/v) 

TEMED     0,025% (v/v) 

 

GEL SEPARADOR 

Tris-HCl (pH=8,8)         375 mM 

Acrilamida/Bisacrilamida (30:0,8) (p/p)    7-15% (v/v) 

SDS   0,1% (w/v) 

Persulfat amònic  0,05% (w/v) 

TEMED 0,025% (v/v) 

 

2. Preparació de les mostres 

 

• Obtenir els extractes cel·lulars segons el protocol de l’apartat 4.1. 

• Igualar les mostres a una concentració de proteïna de 2-4 µg-µl. 

• Afegir ½ volum de solució reductora. 

• Incubar les mostres a 100ºC durant 3 min. 

• Afegir ½ volum de tampó de càrrega. 

• Carregar les mostres en el gel (5-10 µg de proteïna per carril). 

• Omplir la cubeta d’electroforesi amb tampó d’electroforesi. 

• Aplicar al gel una intensitat de corrent de 15-25 mA. 
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Solució reductora 

Tris-HCl (pH=6,8)    0,5 M 

β-mercaptoetanol 15% (w/v) 

EDTA    10 mM 

SDS   5% (w/v) 

 

Tampó de càrrega 

Blau de bromofenol 0,05% (w/v) 

Sacarosa    20% (w/v) 

 

Tampó d’electroforesi 

Tris-HCl (pH=8,8)      25 mM 

Glicina    192 mM 

SDS 0,1% (w/v) 

 

 

4.3.2. Electroforesi en condicions no desnaturalitzants 
 

L’electroforesi nativa sotmet a les proteïnes a migració però sense 

desnaturalització. En aquesta situació les proteïnes migren en funció de la seva 

càrrega, mida i forma. En certs casos es mantenen les interaccions entre subunitats i 

entre proteïnes, separant-se els complexes. És una tècnica que permet que puguin 

realitzar-se estudis de funcionalitat de les proteïnes separades (activitat enzimàtica, 

capacitat d’unió d’anticossos, unió a receptors, etc.). Per evitar la desnaturalització de 

les proteïnes presents a les mostres s’elimina la presència de detergents en tots els 

protocols. 

 

 Protocols 

 

1. Gel natiu 

 

GEL EMPILADOR 

Tris-HCl (pH=6,8)       125 mM 

Acrilamida/Bisacrilamida (30:0,8) (p/p)       5% (v/v) 

Persulfat amònic  0,05% (w/v) 

TEMED 0,025% (v/v) 

 

GEL SEPARADOR 

Tris-HCl (pH=8,8)       375 mM 

Acrilamida/Bisacrilamida (30:0,8) (p/p)  7-15% (v/v) 

Persulfat amònic 0,05% (w/v) 

TEMED 0,025% (v/v) 
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2. Preparació de les mostres 

 

• Obtenir els extractes cel·lulars segons el protocol de l’apartat 4.1. 

• Igualar les mostres a una concentració de proteïna de 2-4 µg-µl. 

• Afegir ¼ de solució de càrrega. 

 

Solució de càrrega 

Blau de bromofenol 0,05% (w/v) 

Sacarosa    20% (w/v) 

 

• Carregar les mostres en el gel (5-20 µg de proteïna per carril). 

• Omplir la cubeta d’electroforesi amb tampó d’electroforesi. 

 

Tampó d’electroforesi 

Tris-HCl (pH=8,8)   25 mM 

Glicina 192 mM 

 

• Aplicar al gel una intensitat de corrent de 15-25 mA. 

 

4.3.3. Electroforesi bidimensional (2D) 
 

Aquesta tècnica es basa en separar les proteïnes d’una mescla segons dues 

propietats moleculars, una en cada dimensió. La primera separa les proteïnes en 

funció del seu punt isoelèctric (pI) mitjançant isoelectroenfoc i la segona les separa 

per mida utilitzant SDS-PAGE. 

 

L’isoelectroenfoc es basa en el desplaçament de les molècules en un gradient de 

pH. Les molècules amfotèriques, com els aminoàcids, es separen en un medi en el que 

existeix una diferència de potencial i un gradient de pH. La regió de l’ànode (+) és 

àcida i la del càtode (-) alcalina. Entre ambdues s’estableix un gradient de pH tal que 

les molècules que s’han de separar tinguin el seu pI dins del rang. Quan s’aplica el 

corrent elèctric migraran fins a una regió on el pH coincidirà amb el seu pI i la seva 

càrrega neta serà nul·la (forma zwitterió) i s’aturaran. El gradient de pH s’aconsegueix 

usant una barreja d’amfòlits sintètics de baix pes molecular el pI dels quals cobreix el 

rang preestablert de pH. Per solubilitzar la mostra en la 1ª dimensió i evitar la pèrdua 

de la càrrega original s’utilitzen detergents desnaturalitzants amfòters i no iònics. 

Concretament, la urea que solubilitza i desplega la majoria de les proteïnes i el CHAPS 

(3-[(3 colamidopropil)-dimetilamonio]-1-propanosulfonat) per assegurar la completa 

solubilització de la mostra prevenint la interacció a través d’interaccions hidrofòbiques. 

Com a agent reductor, s’utilitza el DTT perquè el β-mercaptoetanol pot donar 

artefactes. 

 

En aquest treball es van utilitzar tires de gradient immobilitzat de rang de pH 4-7 i 

11 cm de longitud (Amersham Biosciencies). Per la 2ª dimensió es van preparar els 
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gels SDS-PAGE segons s’ha indicat en l’apartat 2.3.1 dels materials i mètodes però 

amb les adaptacions de mida i forma per les característiques de la tècnica. Per aquest 

motiu, es va utilitzar un suport Hoeffer que permet l’elaboració de gels de mida 

superior (12x14 cm). 

 

 Protocol: 

  

• Obtenir l’extracte cel·lular segons el protocol de l’apartat 4.1 dels materials i 

mètodes. Per l’estudi dels grups carbonil, cal derivatitzar la mostres segons el 

protocol de l’apartat 4.7.1 dels materials i mètodes. 

• Precipitar l’extracte proteic (mínim 100 µg) amb 9 volums d’acetona (conservada a 

-20ºC) durant 1-2 h a temperatura ambient. 

• Rentar el precipitat dues vegades amb 1 ml d’acetona mantinguda freda amb gel. 

• Dissoldre el precipitat a una concentració final de 4-6 mg/ml amb tampó de 

rehidratació (RHB) durant un mínim de 2 h a temperatura ambient. 

 

Tampó de rehidratació (RHB) 

Urea        9 M 

CHAPS      4% (w/v) 

DTT      50 mM 

Amfòlits    0,5% (v/v) 

Blau de bromofenol 0,0125% (w/v) 

 

 

• Rehidratar la tira de forma homogènia de 12 a 16 h a 20ºC amb de tampó de 

rehidratació seguint les recomanacions del fabricant. 

• Situar la tira rehidratada dins la cubeta d’isoelectroenfoc (Protean BioRad IEF Cell). 

• Aplicar la mostra de proteïna (25-50 µg) i cobrir amb oli mineral. 

• Iniciar el programa d’isoelectroenfoc. 

• Acabat l’isoelectroenfoc, eliminar les restes d’oli mineral.  

• En aquest punt, les tires d’isoelectroenfoc es poden congelar a -20ºC si no es vol 

fer la 2ª dimensió immediatament. 

• Equilibrar la tira durant 15 min amb tampó equilibrador I i 15 min amb tampó 

equilibrador II. 

 

Tampó equilibrador I 

Tris-HCl 0,375 M 

Urea    6 M 

SDS 2% (w/v) 

DTT   130 mM 

Glicerol 20% (w/v) 
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Tampó equilibrador II 

Tris-HCl 0,375M 

Urea 6M 

SDS 2% (w/v) 

Iodoacetamida 135mM 

Glicerol 20% (w/v) 

 

• Preparar gel SDS-PAGE a l’11% d’acrilamida (apartat 4.3.1 dels materials i 

mètodes). 

• Fondre durant 5 min a 100ºC la solució d’agarosa. 

• Col·locar la tira en el gel i fixar-la amb 1 ml de solució d’agarosa temperada. 

 

Solució d’agarosa 

Tampó d’electroforesi 1X (apartat 4.3.1) 

Agarosa 0,5% (w/v) 

Blau de bromofenol 0,002% (w/v) 

 

• Omplir la cubeta d’electroforesi amb tampó d’electroforesi (apartat 4.3.1 dels 

materials i mètodes). 

• Aplicar una intensitat de corrent de 4,5 mA per gel i deixar corrent durant la nit. 

 

 

4.4. Immunodetecció de proteïnes o Western blot 
 

Aquest mètode permet detectar proteïnes específiques aprofitant la separació de 

les proteïnes dels extractes mitjançant l’electroforesi SDS-PAGE o electroforesi 

bidimensional. Les proteïnes separades en el gel d’acrilamida poden ser transferides a 

una membrana de PVDF o nitrocel·lulosa a l’aplicar un corrent elèctric. Aquesta 

membrana es incubada posteriorment amb un anticòs específic que reconeix la 

proteïna d’interès. En aquest treball es van utilitzar membranes de PVDF  (Immobilon 

P, Millipore). 

 

 Protocol 

 

1. Transferència del gel 

 

• Incubar la membrana amb metanol durant 1 min. 

• Incubar la membrana amb tampó de transferència durant 15 min en agitació suau. 

• Acabada la cursa, treure el gel de la cubeta d’electroforesi i banyar-lo amb tampó 

de transferència durant 1 min. 

• Fer la transferència amb el sistema “Semidry” (Hoeffer Semiphor) aplicant una 

intensitat de corrent d’1 mA/cm2 durant 1 h. 
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2. Immunodetecció 

 

• Preparar la solució de bloqueig amb I-block (Tropix) diluït al 0,5% en PBS. 

• Bloquejar la membrana amb solució de bloqueig durant 1 h a temperatura ambient 

o bé tota la nit a 4ºC. 

• Incubar amb l’anticòs primari (Taula 9) diluït amb tampó 95% TBS-T(v/v)/5% 

solució de bloqueig (v/v). 

 

 

 

 

 

 

• Fer 3 rentats de 5 min amb tampó 95% TBS-T (v/v)/5% solució de bloqueig (v/v). 

• Incubar amb l’anticòs secundari conjugat a peroxidasa de rata (taula 10) diluït 

amb tampó 95% TBS-T (v/v)/5% solució de bloqueig (v/v). 

• Fer 5 rentats de 5 min amb TBS-T. 

• Incubar amb substrat de la peroxidasa. En aquest treball es van utilitzar dos tipus 

de substrats, Supersignal (Pierce) i ECL Plus (Amersham Biosciences). 

• Per detectar i capturar la imatge es van fer servir dos equips, el Lumi-Imager 

(Roche Moleculars Biochemicals) i el Chemidoc (BioRad). En certs casos també es 

va revelar amb tècniques fotogràfiques clàssiques.  

Taula 10. Anticossos primaris utilitzats en aquest treball 

Anticòs 1ari Dilució Origen 

Anti-aconitasa 1:2000 Obtenció en el laboratori 

Anti-adh 1:300.000 Chemicon International 

Anti-DNP 1:10.000 DAKO 

Anti-enolasa 1:15.000 Santa Cruz Biotechnology 

Anti-hsp60 1:4.000 Stressgen 

Anti-hsp90 1:5.000 Dr. Craig 

Anti-sir2 1:1.000 Santa Cruz Biotechnology 

Anti-HA 1:2.500 Roche 

Anti-porina 1:1.000 Molecular Probes 

Anti-ssa 1:2x106 Dr. Craig 

Anti-ssb 1:2x106 Dr. Craig 

Anti-α-KGDH 1:2.000 Obtenció en el laboratori 

Anti-hsp104 1:2.500 Stressgen 

Tampó de transferència 

Tris-HCl 480mM 

Glicina 39mM 

SDS 0.0375%(w/v) 

Metanol 10%(w/v) 

TBS-T 

Tris-HCl 20 mM 

NaCl 125 mM 

Tween-20  0,1%(v/v) 
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Taula 11. Anticossos secundaris utilitzats en aquest treball 

Anticòs 2ari Dilució Origen 

Anti-goat 1:10.000 PIERCE 

Anti-mouse 1:2.500 PIERCE 

Anti-rabbit 1:12.500 Amersham Biosciencies 

Anti-goat 1:5.000 Zymed Laboratories 

Alexa Fluor 488 1:200 Molecular Probes 

 

 

4.5. Tinció de proteïnes  
 

Les proteïnes que s’han separat en gel de poliacrilamida poden ser detectades amb 

diferents mètodes. En aquest treball s’han utilitzat la tinció amb colorant Blau de 

Comassie i la tinció amb plata. 

 

4.5.1. Tinció amb Blau de Comassie 
 

Per gels on la quantitat de proteïna era elevada es va utilitzar la tinció amb blau de 

Comassie que detecta de 0,2 a 0,6 µg de proteïna (Fairbanks et al, 1971). 

 

 Protocol 

 

• Tenyir el gel en una cubeta amb solució de tinció durant un mínim de 30 min. 

 

Solució de coloració 

Àcid acètic 10% (v/v) 

Blau brillant de Comassie R-250 0,01% (w/v) 

Isopropanol 25% (v/v) 

 

• Decolorar el gel amb solució de decoloració durant un mínim de 30 min.  

 

Solució de decoloració 

Àcid acètic 10% (v/v) 

Isopropanol 25% (v/v) 

 

• Conservar el gel amb àcid acètic al 10%. 

 

4.5.2. Tinció amb plata 
 

Per la detecció de proteïnes en 2D es va utilitzar la tinció amb plata perquè té una 

sensibilitat unes 50-100 vegades més elevada que colorants com el Comassie. Es va 

utilitzar el kit comercial de tinció en plata d’Amersham Biosciences seguint les 

recomanacions del fabricant i referint les quantitats dels reactius a un gel de mida 12 

x 14 cm . 
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4.6. Coimmunoprecipitació 
 

Aquesta tècnica consisteix en deixar que un anticòs contra un antigen específic 

formi un complex immune amb aquest antigen diana en una mostra, per exemple, en 

un extracte cel·lular. Després el complex immune es captura amb un suport sòlid on 

s’ha immobilitzat proteïna A o proteïna G (la proteïna A o G uneix l’anticòs que al 

mateix temps està unit al seu antigen). El procés de capturar aquest complex dins una 

solució es coneix com a immunoprecipitació. Les proteïnes que no han precipitat es 

renten i els components de complex són eluïts del suport i analitzats per SDS-PAGE 

(apartat 4.3.1 dels materials i mètodes), seguit normalment, d’un Western blot per 

verificar la identitat de l’antigen. 

 

 La coimmunoprecipitació (Co-IP) és una tècnica utilitzada freqüentment en 

l’estudi d’interaccions entre proteïnes. Es realitza de la mateixa forma que una IP. No 

obstant això, en una Co-IP, l’antigen diana precipitat per l’anticòs també co-

immunoprecipita amb proteïnes que interaccionen amb ell dins de l’extracte. 

S’assumeix normalment que les proteïnes coimmunoprecipitades estan relacionades 

amb la funció de l’antigen a nivell cel·lular. 

 

En aquesta tesi es van utilitzar com anticossos primaris l’anticós policlonal de 

cabra anti-Sir2 (Santa Cruz Biotechnologies) i l’anti-HA policlonal de rata 3F10 

(Roche) (Taula 10-11). Per la selecció de la resina d’aïllament dels complexes 

immunes es van seguir les indicacions de la casa Zymed Laboratories i es va utilitzar 

Proteïna G immobilitzada en un 4% agarosa (Fluka) 

 

 Protocol 

 

• Resuspendre 10 ODs de cultiu en 100 µl de tampó de lisi.  

• Afegir les glass beads i trencar les cèl·lules amb el vòrtex (10 polsos de 30 seg 

separats entre ells per 30 seg d’incubació en gel). 

• Afegir 500 µl de tampó de lisi i fer un vòrtex durant 30 seg. 

 

Tampó de lisi 

NaCl 150mM 

Tris-HCl pH=7,5 50mM 

Nonidet P-40 0,2% (w/v) 

EDTA 5mM 

IP 200x 1x 

 

• Centrifugar els tubs a 12.000 rpm durant 2 min a 4ºC.  

• Centrifugar durant 10 min i a 12.000 rpm a 4ºC. 

• Afegir 10 µl d’anticòs i deixar durant 2 h en gel. 

• Afegir la resina (proteïna G immobilitzada en agarosa) i posar-ho en rotació durant 

90 min a 4ºC. 

• Centrifugar a 3.000 rpm durant 10 seg i deixar els tubs en gel. 
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• Afegir 0,5 ml de tampó de lisi i invertir els tubs suaument tres vegades per 

resuspendre la resina. 

• Centrifugar a 3.000 rpm durant 10 seg i deixar els tubs en gel. Treure el 

sobrenedant. 

• Repetir els dos darrers passos. 

• Resuspendre el precipitat en 30 µl de tampó Tris-HCl 50 mM pH=7,5. 

• Preparar la mostra per un gel desnaturalitzant seguint el protocol de l’apartat 4.3.1 

dels materials i mètodes. 

• Centrifugar a 10.000 rpm durant 3 min (aquest pas serveix per separar l’agarosa 

amb la proteïna G de les nostres proteïnes). 

• Recuperar el sobrenedant i carregar en el gel. 

 

1. Preparació de la resina d’agarosa amb proteïna G  

 

• Pesar 15 mg de resina i resuspendre en 1 ml d’H2O. 

• Deixar-ho 15 min a temperatura ambient. 

• Centrifugar 10 seg a 3.000 rpm. 

• Fer 3 rentats ràpids amb 1 ml d’H2O. 

• Resuspendre en 45 µl de tampó de lisi (un mínim de 10 min abans d’utilitzar). 

 

 

4.7. Anàlisi de proteïnes carbonilades 
 

Un dels mètodes més utilitzat en determinació del grau d’oxidació de les proteïnes 

és la formació de grups carbonil en les cadenes laterals dels aminoàcids. Hi ha 

diferents compostos que reaccionen amb els grups carbonils, però el més emprat és el 

que s’ha utilitzat en aquest treball, la 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH). 

 

4.7.1. Derivatització 
 

Els grups carbonil reaccionen amb 2,4-dinitrofenilhidrazina (Garrison, 1962). Les 

tècniques que es duen a terme actualment per detectar-los es basen en aquesta 

reacció (Levine et al, 1994). Donat que la DNPH es un cromòfor que presenta un 

màxim d’absorció a 370 nm, aquesta reacció permet quantificar per tècniques 

cromatogràfiques el grau d’oxidació proteica present en una cèl·lula. Addicionalment, 

la presència de grups dinitrofenil (DNP) pot detectar-se mitjançant anticossos anti-

DNP (Fig. 23). En aquest treball es va seguir el protocol per la derivatizació dels grups 

carbonil descrit per Levine et al (1994).  

 

 Protocol 

 

• Obtenir l’extracte cel·lular segons el protocol de l’apartat 4.1 dels materials i 

mètodes. 

• Igualar les mostres a 4 µg/µl de proteïna.  

• Afegir SDS a una concentració final de 6%. 
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• Escalfar la mostra durant 5 min a 95ºC i deixar-la temperar. 

• Afegir un volum de solució de derivatització igual al volum de mostra. 

 

Solució de derivatització 

DNPH 20 mM 

Àcid trifluoroacètic (TFA) 25% (v/v) 

 

• Deixar reaccionar durant 10 min a temperatura constant de 25ºC. 

• Afegir un volum de solució de neutralització que atura la reacció a l’augmentar el 

pH fins valors ~7-7,5. 

 

Solució de neutralització 

Tris-HCl  2 M 

Glicerol  30% (w/v) 

β-mercaptoetanol 15% (v/v) 

 

 

Proteïna Proteïna

C=O

DNPH

OH.

Proteïna

C-DNP

Western blot
(anti-DNP)

FLPC
λ=370 nm

 
 

Figura 23. Esquema de derivatització i detecció de grups carbonil en proteïnes mitjançant 

Western blot o quantificació per FLPC. 

 

4.7.2. Quantificació 
 

En aquesta tècnica la quantificació dels carbonils presents en les mostres es va dur 

a terme cromatogràficament (Fig. 23). Les mostres derivatitzades es van injectar a 

una columna de gel filtració (FLPC) que permet separar les proteïnes del reactiu lliure. 

 

La separació es va realitzar a mitja pressió en un sistema Waters 600 utilitzant 

com a eluent un tampó Na2HPO4 / NaH2PO4 200 mM pH=6,5, SDS 1% (w/v). La 

columna utilitzada va ser una Zorbax GF 250 termostatitzada a 25ºC. El flux d’elució 

va ser d’1 ml/min. La detecció de les proteïnes unides a DNP es va dur a terme 

mesurant l’absorbància a 276 i 370 nm simultàniament (apartat 1.3.2.2 de la 

introducció) mitjançant un detector equipat amb un sistema de fotodiodes (Waters 

PDA 996). Els valors del contingut de carbonils venen donats en nmol de carbonil/mg 

de proteïna total. 
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4.7.3. Immunodetecció 
 

Per la detecció amb Western blot (Fig. 23) es va utilitzar l’anticòs anti-2,4-

dinitrofenil de la casa DAKO diluït 1:10.000. L’anticòs secundari estava conjugat a 

peroxidasa i es va utilitzar a una dilució 1:12.500.  

 

 

 

5. DETERMINACIÓ D’ACTIVITATS ENZIMÀTIQUES  
 

 

5.1. Mètodes espectrofotomètrics 
 

La determinació de la majoria de les activitats enzimàtiques es va realitzar 

mitjançant mètodes espectrofotomètrics i es va utilitzar l’espectrofotòmetre Shimadzu 

UV-2401. 

 

Els assajos d’activitat es van realitzar a partir d’extractes proteics obtinguts 

seguint el protocol de l’apartat 4.1.1 dels materials i mètodes i només variant el 

tampó emprat en cada cas. 

 

5.1.1. Catalasa 
 

L’activitat catalasa es va realitzar segons el mètode descrit per Jakubowski et al 

(2000). Es basa en la mesura de la disminució del peròxid d’hidrogen que es pot 

seguir amb la lectura de l’absorbància a 240nm.  

H2O2 H2O + ½ O2
Catalasa

 
 

 Protocol 

 

• Obtenir els extractes proteics amb tampó fosfat sòdic 50 mM pH=7,0.  

• Afegir l’extracte proteic (10-50 µg) a una solució extemporània de 35 mM H2O2. 

• Esperar 5 segons i mesurar la velocitat de disminució de l’absorbància a 240 nm 

durant 1 minut. 

Es defineix una unitat d’activitat enzimàtica com la quantitat d’enzim necessària 

per catalitzar la descomposició d’1 µmol de H2O2 per minut. 

 

5.1.2. Alcohol deshidrogenasa  
 

L’activitat alcohol deshidrogenasa (ADH) es basa en la capacitat d’aquest enzim de 

convertir l’etanol en acetaldehid utilitzant NAD+ com a coenzim. Aquesta activitat 
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genera un increment en la producció de NADH que es pot mesurar a 340 nm (Lynen, 

1969). 

NAD+ NADH

ETANOL                                                ACETALDEHID
ADH

 
 

 Protocol 

 

• Obtenir els extractes proteics amb tampó fosfat sòdic 0,1 M a pH=7,5. 

• Barrejar en la cubeta de l’assaig: 

-   500 µl 0.1 M tampó fosfats pH=7,5 

-   50 µl 0.1 M NAD+ 

-   60 µl 5 M etanol 

-   Extracte (10-50 µg) 

-   H2O fins 1 ml 

 

• Mesurar la variació de l’absorbància a 340 nm durant 1 minut. 

 

Una unitat d’activitat alcohol deshidrogenasa (ADH) es defineix com la quantitat 

d’enzim necessària per catalitzar la reducció d’1 µmol de NAD+ per minut. 

 

 

5.1.3. Piruvat descarboxilasa 
 

La piruvat descarboxilasa (PDC) catalitza la descarboxilació del piruvat a 

acetaldehid i per dur a terme aquesta reacció necessita MgCl2 i tiamina pirofosfat 

(TPP).  Aquest acetaldehid pot ser reduït a etanol per l’alcohol deshidrogenasa (ADH) 

que utilitza el NADH com a cofactor produint NAD+. Per tant, la disminució de 

l’absorbància a 340 nm ens dóna una mesura de l’activitat piruvat descarboxilasa 

present en l’extracte (Flikweert et al, 1996). En l’extracte existeix una activitat 

intrínseca NADH oxidasa i cal fer un primer pas en l’assaig on s’hi afegeixen tots els 

reactius però sense el piruvat. Això dóna una mesura de l’activitat NADH oxidasa 

inespecífica. Passat un minut, s’afegeix el piruvat i es dur a terme l’assaig específic 

d’activitat PDC. 

 

PIRUVAT ACETALDEHID ETANOL

CO2 NADH     NAD+

ADHPDC
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 Protocol 

  

• Obtenir els extractes proteics amb tampó Imidazol-HCl 0,1 M pH=6,5.  

• Barrejar en la cubeta de l’assaig: 

-   400 µl tampó 100 mM Imidazol-HCl pH=6,5 

-   50 µl 100 mM MgCl2 

-   5 µl 40 mM TPP 

-   20 µl 5 mg/ml NADH (preparat fresc) 

-   176 µl 0.5U/ µl ADH  

-   Extracte (10-50 µg) 

-   H2O fins un volum final d’1ml 

• Mesurar el descens d’absorbància a 340 nm (activitat NADH oxidasa) durant 1 min. 

• Afegir 0,5 mM piruvat (preparat fresc). 

• Esperar 20 segons i mesurar durant 1 min el descens d’absorbància. 

 

Una unitat d’activitat piruvat descarboxilasa (PDC) es defineix com la quantitat 

d’enzim necessària per catalitzar l’oxidació d’1 µmol de NADH per minut. 

 

 

5.1.4. Enolasa 
 

Aquesta activitat es realitza mitjançant tres reaccions acoblades i on el consum 

final de NADH és directament proporcional a la producció inicial de fosfoenolpiruvat 

generat per l’activitat enolasa (Lynen, 1969). Així, la mesura del decrement de NADH 

en l’assaig a 340 nm ens indica l’activitat enolasa present en l’extracte. 

2-FOSFOGLICERAT FOSFOENOLPIRUVAT PIRUVAT LACTAT

ADP ATP NADH NAD+
H20

ENOLASA PIRUVAT 
QUINASA LACTAT 

DESHIDROGENASA

 
 Protocol 

  

• Obtenir els extractes proteics amb tampó Imidazol-HCl 0,1 M pH=6,5. 

• Barrejar en la cubeta de l’assaig: 

-   500 µl 100 mM Tris-HCl pH=7,4    

-   100 µl 10 mM MgCl2     

-   40 µl 5 mM NADH      

-   100 µl 10 mM ADP      

-   50 µl 20 mM 2P glicerat     

-  7 µl d’una barreja enzimàtica amb lactat deshidrogenasa (660 U/ml) i piruvat 

quinasa  (1050 U/ml) 

-   Extracte (10-50 µg)  
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• Esperar 120 segons i mesurant la disminució de l’absorbància a 340nm durant 4 

min. 

 

Una unitat d’activitat enolasa es defineix com la quantitat d’enzim necessària per 

catalitzar l’oxidació d’1 µmol de NADH per minut. 

 

 

5.1.5. Gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa 
 

L’activitat gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa es va desenvolupar segons el 

mètode descrit per McAllister & Holland (1985a, 1985b). Es basa en la capacitat de la 

gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa (GAPDH) per transformar el gliceraldehid-3-

fosfat en 1,3-bisfosfoglicerat utilitzant el NAD+ com a coenzim i produint NADH. 

 

GAPDH

NAD+ NADH

GLICERALDEHID                                           1,3-BISFOSFOGLICERAT

 
 

 Protocol 

  

• Obtenir els extractes proteics amb tampó fosfat potàssic 0,1 M a pH=7,5. 

• Barrejar en la cubeta de l’assaig: 

-   0,1 M fosfat potàssic (pH=7,5) 

-   1,0 mM NAD+ 

-   10 mM EDTA 

-   0,1 mM DTT  

-   4 mM gliceraldehid 3P 

-   Extracte (10-50 µg) 

 

• Es mesura l’augment de l’absorbància a 340 nm durant 1 min. 

 

Una unitat d’activitat gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa es defineix com la 

quantitat d’enzim necessària per catalitzar la reducció d’1 µmol de NAD+ per minut. 
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5.1.6. Superòxid dismutasa 
 

L’activitat superòxid dismutasa es va mesurar segons el mètode descrit per 

Jakubowski et al (2000). Es basa en acoblar dues reaccions d’oxidació-reducció. En la 

primera la xantina reacciona amb l’oxigen i gràcies a l’activitat xantina oxidasa es 

forma àcid úric, peròxid d’hidrogen i superòxid. Aquest superòxid redueix el blau de 

nitrotetrazoli (NBT) que inicialment està oxidat i no té color. L’NBT al reduir-se passa a 

donar un compost colorat que es pot quantificar a λ=560 nm.  

 

XANTINA + O2 ÀCID ÚRIC + H2O2 + O2•-

NBT reduit (color)

XANTINA 
OXIDASA

O2 •- + NBT oxidat (sense color)

 
 

Quan s’afegeix l’extracte a l’assaig, l’activitat SOD present elimina el superòxid 

generat per la xantina oxidasa fent que disminueixi l’NBT reduït (i colorat). La mesura 

de la disminució de l’absorbància a 560 nm indicarà l’activitat SOD present en 

l’extracte. 

 

SUPERÒXID
DISMUTASA

H2O2 + O2O2 •- + O2 •- + 2 H+

 
 Protocol 

  

• Obtenir els extractes proteics amb tampó fosfat potàssic 0,05 M a pH=7,0. 

• Barrejar en la cubeta de l’assaig: 

-  500 µl de tampó fosfat potàssic 

-  200 µM xantina 1 mM  

-  50 µl NBT 1 mM 

-  100 µl EDTA 2 mM 

-  Afegir xantina oxidasa i tampó fins a 1 ml 

La quantitat de xantina oxidasa s’ha d’ajustar per tal d’obtenir un increment en 

l’absorció a 560 nm dintre dels valors  ~0.020 – 0.025 per minut a 25ºC. Per tant, 

realitzar l’assaig sense extracte provant la quantitat d’aquest enzim fins obtenir aquest 

valor de disminució d’absorbància. 

- Extracte (10-50 µg), ajustant la quantitat d’extracte fins obtenir valors de 

disminució al voltant del 50% de l’increment de l’absorbància 

 

• Es mesura la disminució de l’absorbància a 560 nm respecte a l’assaig sense 

extracte. 
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Per determinar les unitats de l’assaig cal elaborar una corba patró utilitzant 

concentracions creixents conegudes de superòxid dismutasa. A partir d’aquesta corba 

patró, una unitat d’activitat SOD es defineix com la quantitat d’enzim que resulta en 

una disminució del 50% en l’augment de l’absorbància. 
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5.2.  Activitats enzimàtiques en gel: zimograma 
 

La determinació d’activitats enzimàtiques en gels d’acrilamida (zimograma) es 

basa en la separació de les proteïnes mitjançant una electroforesi no desnaturalitzant 

(nativa) (apartat 4.3.2 dels materials i mètodes) i posterior detecció de l’activitat en 

gel. 

 

5.2.1. Superòxid dismutasa 
 

Aquest assaig es basa en la conversió del bromur de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazoli (MTT) a un precipitat blau (formazan) quan es redueix per acció de la 

llum. Com a conseqüència, es genera ió superòxid que serà eliminat en el gel en la 

zona on l’activitat superòxid dismutasa sigui present. L’eliminació de l’ió superòxid 

evitarà la formació del precipitat de formazan i apareixeran en el gel bandes clares 

que corresponen a l’activitat SOD. El metosulfat de fenazina (PMS) és un compost que 

augmenta la velocitat de reacció accelerant el transport d’electrons. 

 

MTT Formazan

O2
·-

SOD

PMS
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 Protocol 

 

• Preparar un gel de poliacrilamida en condicions no desnaturalitzants (apartat 4.3.2 

dels materials i mètodes).  

• Obtenir l’extracte fresc amb tampó Tris-HCl 0,05 M pH=7,5 sense desnaturalitzar 

la proteïna (apartat 4.1 dels materials i mètodes). 

• Carregar 20-25 µg de proteïna per carril en el gel. 

• Córrer el gel a intensitat constant de 15 mA i a baixa temperatura (4ºC) per evitar 

la inactivació de l’enzim. 

• En acabar la cursa, incubar el gel amb la solució de tinció en presència de llum 

forta. 

• Les bandes d’activitat SOD apareixen clares en un fons blau fosc. 

 

Solució de tinció: 

 

-  80 ml de tampó Tris-HCl 0,05 M pH=8,5 

-  10 mg MTT 

-  6 mg PMS 

-  15 mg MgCl2 

 

• Finalitzada la reacció, rentar el gel amb aigua. 

• Capturar la imatge amb el Chemi-DOC (BioRad) i quantificar la intensitat de les 

bandes amb el programa informàtic Quantity-One. 

 

5.2.2. Alcohol deshidrogenasa 
 

La mesura de l’activitat alcohol deshidrogenasa en gel es realitza utilitzant les 

propietats de l’MTT i la seva capacitat de produir un precipitat blau quan es reduït tot 

seguint els principis de l’assaig anterior. 

etanol

acetaldehid

NAD+

NADH

PMS

formazan

MTT

ADH

 
 

Com a resultat de l’activitat ADH, l’etanol es convertit a acetaldehid i el NAD+ 

reduït a NADH. Aleshores els hidrògens del NADH són transferits pel PMS al MTT i 

aquest en reduir-se dóna el precipitat color blau fosc, el formazan, fàcilment 

perceptible en una banda al gel. La quantitat d’aquest precipitat dependrà de l’activitat 

ADH inicial. 

 

 Protocol 

 

• Preparar un gel de poliacrilamida en condicions no desnaturalitzants (apartat 4.3.2 

dels materials i mètodes). 
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• Obtenir l’extracte fresc en tampó Tris-HCl 0,05 M pH=8,5 sense desnaturalitzar la 

proteïna (apartat 4.1 dels materials i mètodes). 

• Carregar 20-25 µg de proteïna per carril en el gel. 

• Córrer el gel a intensitat constant de 15 mA i a baixa temperatura (4ºC) per evitar 

la inactivació de l’enzim. 

• En acabar la cursa, incubar el gel en la solució de tinció mantenint-lo en la foscor a 

37ºC. 
• Les bandes d’activitat ADH apareixen tenyides de blau fosc en un fons clar. 

 

Solució de tinció: 

 

-  50 ml de tampó Tris-HCl 0,05 M pH=8,5 

-  2 ml d’etanol 100% (v/v) 

-  40 mg de NAD+  

-  10 mg MTT 

-  1 mg PMS 

 

• Rentar el gel amb aigua un cop finalitzada la reacció. 

• Capturar la imatge amb el Chemi-DOC (BioRad) i quantificar la intensitat de les 

bandes amb el programa informàtic Quantity-One. 

 

 

5.3. Determinació de l’activitat histona desacetilasa de Sir2 
 

L’activitat Sir2 es va mesurar segons el mètode descrit per Gottschling i 

col·laboradors l’any 1994. L’objectiu de l’assaig és integrar en els telòmers un gen del 

qual se’n pugui valorar la seva expressió. Aquesta estarà en funció de l’activitat 

silenciadora de SIR2. 

 

Les soques UT (apartat 3.3 dels materials i mètodes) van ser utilitzades per 

preparar cultius a OD600=0,1 i mesurar el temps de duplicació en fase exponencial 

(entre OD600=0,1 i OD600=1). Aquest experiment es va realitzar amb medi: (i) SC 

complementat amb uracil (2 mg/ml) com a control positiu; (ii) SC sense uracil per 

l’estudi de l’activitat silenciadora de Sir2; i (iii) SC sense uracil i amb concentracions 

creixents d’inhibidors de Sir2. Els inhibidors utilitzats va ser 1 mM nicotinamida 

(Sinclair, 2005) i 5 µM esplitomicina (Hirao et al, 2003). 

 

 

6. MÈTODES D’ESTUDI DE L’ENVELLIMENT REPLICATIU 
 

6.1. Determinació de la vida mitjana i màxima  
 

La vida replicativa (RPLS) es defineix com el nombre de divisions que una cèl·lula 

de S. cerevisiae experimenta abans d’entrar en el procés de senescència (on deixa de 
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dividir-se) i morir. Cada divisió cel·lular es comptabilitzada com a una generació (Park 

et al, 2002). Com a promig, una cèl·lula es divideix aproximadament uns 20 vegades 

encara que determinades soques poden arribar a tenir una RPLS de 30 generacions 

(Taula 3) (Sinclair et al, 1998). 

 

La mesura de l’RPLS aprofita el fet que la divisió de les cèl·lules de llevat és 

asimètrica i que, generalment, la cèl·lula filla és de grandària menor que la cèl·lula 

progenitora. Aquesta diferència fa possible la seva identificació, separació i 

quantificació mitjançant tècniques de micromanipulació (Sinclair et al, 1998). El 

protocol utilitzat en aquest treball es va aprendre gràcies a una estància feta en el 

laboratori del Dr. Piper de la Universitat de Sheffield (UK). La determinació de la vida 

mitjana i màxima de les soques estudiades es va realitzar amb un micromanipulador 

SINGER MSM MODEL 300. Aquest aparell incorpora una càmera que facilita la 

visualització de les cèl·lules i un programa informàtic de suport pel comptatge que 

permet treballar amb 64 cèl·lules per placa. Per la determinació de la vida mitjana i la 

vida màxima de cada soca es considera vàlida la mesura de 60-80 cèl·lules verges. 

 

Les plaques es poden conservar a 4ºC durant la nit. A aquesta temperatura 

provoca una parada de la divisió cel·lular però que no afecta a la mesura de l’RPLS 

(Kennedy et al, 1994). Quan s’ha de tornar a comptar, les plaques es deixen 

prèviament durant ~90 min a 30ºC perquè les cèl·lules tornin a entrar en cicle. 

 

 Protocol:  

 

• Preparar plaques YPD 2% glucosa d’un gruix superior al normal, l’experiment té 

una durada aproximadament d’uns 15 dies i s’ha d’evitar que el medi s’assequi. 

• Sembrar en la placa les cèl·lules provinents d’un cultiu líquid en fase exponencial i 

en la posició indicada com a inòcul (Fig. 24). Es important obtenir zones amb poca 

densitat ja que això permetrà una manipulació individualitzada de les cèl·lules. 

• Deixar créixer les cèl·lules de la placa 4-6 h a 30ºC i observar el creixement. 

• Seleccionar cèl·lules en divisió i distribuir-les en files i columnes dins la graella 

imaginària de la placa (Fig. 24). 

• Incubar a 30ºC el temps corresponent a una generació (~90 min) per donar temps 

a que totes les cèl·lules comencin el procés de divisió. 

• Cal assegurar que totes les cèl·lules siguin verges i que no s’han dividit cap 

vegada. Per aconseguir-ho, separar la mare de la filla (amb l’ajuda de l’agulla) 

diferenciant-les pel mida i deixar la filla en el lloc de referència. Eliminar la cèl·lula 

mare de la zona de comptatge. A partir d’ara la cèl·lula filla serà considerada la 

cèl·lula mare de generació zero (cèl·lula verge). 

• Repetir aquest últim pas amb totes les cèl·lules. 

• Incubar a 30ºC el temps d’una generació (~ 90min). 

• Observar les cèl·lules. Les cèl·lules que hagin entrat en divisió generaran la 

primera cèl·lula filla. Aquesta es pot comptabilitzar com a 1 generació i desprès ser 

eliminada de la zona de comptatge. 
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• Incubar a 30ºC el temps d’una generació (~ 90min) i repetir l’anterior pas amb les 

generacions successives fins que totes les cèl·lules de la placa hagin deixat de 

dividir-se. 

• S’ha de tenir en compte que cap al final de l’experiment, quan les cèl·lules 

envelleixen, el temps de generació augmenta i s’ha d’allargar el temps que les 

cèl·lules s’han de deixar a l’estufa entre mesura i mesura. 

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

G

INÒCUL

 

Figura 24. Esquema d’una placa amb les cèl·lules distribuïdes per la mesura de l’RPLS. 

 

 

6.2. Aïllament de cèl·lules velles (15-20 generacions) 
 

Un cultiu en creixement exponencial de S. cerevisiae és heterogeni ja que conté 

cèl·lules de generacions diferents. Per estudiar l’envelliment replicatiu cal separar les 

cèl·lules més velles de la resta i s’ha de tenir en compte que la fracció de cèl·lules 

velles dins del cultiu és molt petita respecte al total.  

 

Agafant com a exemple una soca de vida mitjana de 20 generacions i considerant 

que una població en creixement exponencial es duplica amb cada divisió cel·lular, en 

un moment determinat, un 50% de la població total són cèl·lules que no s’han dividit 

mai (verges), un 25% s’han dividit un vegada (1 generació), un 12,5% ho han fet 

dues vegades (2 generacions), etc. Així tenim que, en un cultiu, únicament 1 de cada 

2 milions de cèl·lules haurà realitzat 20 generacions. 

 

Per aïllar aquesta petita fracció de cèl·lules de 15-20 generacions hi ha descrits 

diversos protocols (Sinclair et al, 1998a). En aquest treball es va utilitzar la selecció 

per marcatge amb biotina, una modificació posada a punt al nostre laboratori del 

protocol descrit en Sinclair et al. del marcatge amb biotina (Fig. 25) (Sinclair et al, 

1998a). Consisteix en marcar una població inicial en fase exponencial amb biotina 
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unida a un crosslinker (biotina-X-NHS o hexanoat de sulfoxucinimidil-6-(biotinamido) 

que s’uneix covalentment a les proteïnes de la paret cel·lular. Passat un temps, 

s’elimina la biotina que no s’ha enganxat i es deixa créixer el cultiu. Donat que la 

paret de les cèl·lules filles es sintetitza de novo sols presentaran marcatge les cèl·lules 

de cultiu inicial. Les cèl·lules marcades amb biotina s’aïllen de la resta amb 

estreptoavidina conjugada a esferes magnètiques. Aquestes cèl·lules són atrapades 

per un imant (Fig. 26). Amb aquest mètode, s’obté una població final enriquida en un 

90% de cèl·lules de 15-20 generacions. 

 

Marcatge de la 
paret cel·lular 
amb biotina

8-10
generacions

Unió de 
l’estreptoavidina

conjugada a esferes 
magnètiques

Separació de les 
cèl·lules velles 
amb un imant

Tinció i comptatge
de les cicatrius de 
la paret cel·lular

 

Figura 25. Esquema general del protocol d’aïllament de cèl·lules de 15-20 generacions de 

S.cerevisae (Font: Sinclair et al, 1998; Annu Rev Microbiol) 

 

 Protocol 

 

• Afegir 50 mg de biotina (Biotin-X-NHS, Calbiochem) a 60 ml d’un cultiu 

exponencial de S. cerevisiae.  

• Incubar durant 30 min. 

• Rentar tres vegades les cèl·lules amb tampó fosfat per eliminar la biotina no unida. 

• Afegir l’avidina conjugada a les esferes magnètiques (Biomag Streptavidin, 

Qiagen). 
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• Incubar durant 60 min. 

• Resuspendre les cèl·lules en 250 ml de medi YPD (2% o 0,5% glucosa). 

• Créixer les cèl·lules durant 400-450 min (~4 generacions). 

• Centrifugar les cèl·lules i resuspendre en 1 ml de medi fresc. 

• Separar les cèl·lules marcades de les no marcades amb un imant (Fig. 26). 

 

 

Figura 26. Imant utilitzat per separar les cèl·lules marcades amb biotina de la resta de cèl·lules 

del cultiu (Font: pàgina web de Qiagen). 

 

• Resuspendre en medi i repetir l’operació per augmentar l’eficiència. 

• Resuspendre les cèl·lules unides a l’imant amb 250 ml de medi fresc. 

• Deixar créixer durant 400-450 min (~4 generacions). 

• Repetir el procés tres vegades més i al final s’obtenen cèl·lules que tenen com a 

mitja entre 16 i 18 generacions. 

• Recollir les cèl·lules per centrifugació i conservar-les a -20ºC. 

• El control de població cel·lular jove d’1-2 generacions es va realitzar seguint el 

mateix protocol però deixant passar només entre el marcatge amb biotina i 

l’aïllament amb l’avidina el temps corresponent a 1-2 generacions. 

• Per determinar l’edat i la puresa de les cèl·lules aïllades, contar les cicatrius de la 

superfície de la paret després de marcar-les amb Calcofluor i visualitzant les 

cèl·lules al microscopi de fluorescència (Park et al, 2002) (apartat 7.1 de materials 

i mètodes). 

 

 

7. TÈCNIQUES DE MICROSCÒPIA 
 

7.1. Marcatge amb calcofluor 
 

El calcofluor és un compost fluorescent que s’uneix a la quitina de la paret del 

llevat marcant tota la paret, però donat que les cicatrius de gemmació son molt riques 

en quitina, aquestes es veuen especialment marcades (Park et al, 2002). 

 

 Protocol 

 

• Centrifugar les cèl·lules i resuspendre-les en 50 µl de PBS. 
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• Fixar-les amb 50 µl d’etanol (concentració final del 50%). 

• Incubar 30 min a 4ºC. 

• Centrifugar i resuspendre les cèl·lules en 100 µl d’una solució de calcofluor (30 

µg/ml en 0,9% NaCl). 

• Incubar 60 min a temperatura ambient. 

• Rentar 3 vegades amb 50 µl de 0,9% NaCl. 

• Posar en un portaobjectes i observar al microscopi de fluorescència. 

• Filtre UV (λexcitació: 330/380nm  i λemissió: 420 nm). 

 

 

7.2. Detecció de la lipofuscina 
 

La lipofuscina és una substància que s’acumula en les cèl·lules post-mitòtiques que 

es forma per l’oxidació catalitzada per metall i polimerització de proteïnes i lípids. Es 

considerada un marcador d’envelliment perquè la seva taxa d’acumulació correlaciona 

inversament amb la longevitat (Terman & Brunk, 2004). 

 

Per determinar la quantitat de lipofuscina present en l’interior de les cèl·lules de S. 

cerevisiae es van realitzar preparacions microscòpiques directament dels cultius 

crescuts amb YPD 2% glucosa o YPD 0,5% glucosa. Les imatges van ser captades al 

microscopi de fluorescència. Donat l’ampli espectre d’autofluorescència d’aquest 

agregat i per simplificar els resultats, només s’han incorporat a la tesi les imatges 

corresponents a un rang de λexcitació=450-490 nm i de λemissió=520 nm. 

 

 

7.3. Immunofluorescència  
 

Aquest mètode serveix per donar una idea de la localització subcel·lular d’una 

proteïna. L’anticòs en estudi s’acobla a un compost fluorescent, com ara la rodamina o 

la fluoresceïna, i això permet que la proteïna reconeguda per l’anticòs pugui ser 

visualitzada en l’interior cel·lular amb el microscopi òptic. Aquesta tècnica es va 

utilitzar per detectar la localització cel·lular dels factors de transcripció Fkh1 i Fkh2 en 

les soques wtp128 i 2xADH1. El fluorocrom utilitzat va ser la fluoresceïna, en concret, 

l’anticòs Alexa Fluor 488 Goat Anti-Rat IgG (Molecular Probes) amb una λexcitació=495 

nm i λemissió=519 nm i els nuclis van ser tenyits amb dihidroclorur de 4'-6-diamino-2-

fenilindol (DAPI).  

 

 Protocol 

 

• Agafar 1 ml de cèl·lules a OD600=0,5-1. 

• Afegir 100 µl de tampó PB 10x. 

• Afegir 100 µl de formaldehid al 37%. 

• Rotar en una roda durant 90 min a 4ºC. 

• Conservar totes les cèl·lules en gel fins que totes les mostres estan preparades. 

• Centrifugar les cèl·lules a 4.000 rpm durant 2 min. 
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• Rentar amb 1 ml de tampó PB. 

• Resuspendre en 250 µl de tampó SB. 

• Afegir 0,5 µl de β-mercaptoetanol i Z20T i incubar les mostres durant 30-40 min a 

37ºC fins que la majoria de les cèl·lules estiguin grises. 

• Posar les cèl·lules en gel durant 5 min. 

• Centrifugar a 4.000 rpm durant 2 min. 

• Resuspendre en 100 µl de SB. 

 

En aquest punt les mostres poden ser conservades durant tota la nit en gel. 

 

• Al dia següent, preparar 20 ml de tampó BS, dissolent el blocking reagent al 

microones i deixar-lo agitant durant 1 h a RT. 

• Tractar els portaobjectes amb 10 µl/pou de polilisina al 0,1% durant 10 min 

(centrifugar-la prèviament, per si hi ha impureses, durant 2 min a 12.000 rpm). 

• Rentar dues vegades amb 50 µl/pou amb aigua i secar a RT durant 15-20 min. 

• Col·locar les cèl·lules en els portaobjectes tractats amb polilisina (20 µl/pou, 

utilitzar una cambra humida amb PBS), deixant-ho estar durant 10 min a RT.  

• Treure el líquid aspirant-lo suaument. 

• Rentar els pous amb tampó PB (tots els rentats amb 50 µl per pou). 

• Afegir 50 µl de saponina al 0,2% en tampó PB i incubar durant 5 min a RT. 

• Rentar els pous un cop amb PBS. 

• Afegir 50 µl per pou de BS i bloquejar durant 30 min a RT. 

• Afegir 25 µl per pou d’anti-HA de rata 3F10 (1/100 en tampó BS, centrifugat a 

12.000 rpm durant 2 min per eliminar impureses). 

• Incubar durant 2 h a RT. 

• Rentar 3 vegades amb PBS. 

• Afegir 25 µl d’anticòs Alexa 488 (1/200 en tampó BS, centrifugat a 12.000 rpm 

durant 2 min per eliminar impureses). 

• Incubar 30 min a RT en la foscor. 

• Rentar 3 vegades amb PBS.  

• Afegir 25 µl per pou de DAPI a 5 µg/ml en tampó BS (centrifugat a 12.000 rpm 

durant 2 min per eliminar impureses). 

• Incubar durant 10 min en la foscor a RT. 

• Rentar dos cops amb PBS.  

• Deixar secar durant 15 min a RT en la foscor, muntar amb 3-5 µl per pou amb 

Mowiol (Calbiochem) i observar al microscopi de fluorescència. 

 

Solucions utilitzades 

 

-   PB : 0,1M KH2PO4 pH=6,5. 

-   SB : PB + 1,2 M sorbitol. 

-   PBS:  Apartat 4.1.1 dels materials i mètodes. 

-   BS: 0,5% Blocking Reagent en PBS. 

-   Z20T: 10 mg/ml zimoliasa 20T en PB + 1,2 M sorbitol. 
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8. ALTRES TÈCNIQUES DETERMINATIVES 
 

8.1. Determinació del superòxid intracel·lular  
 

Aquest mètode és una adaptació de Bindokas et al. (1996). El dihidroetidi és una 

sonda que genera etidi fluorescent quan reacciona amb el superòxid intracel·lular. A 

partir de la mesura d’aquesta fluorescència es quantificar el superòxid present en 

l’interior de les cèl·lules.  

 

 Protocol 

 

• Agafar 1ml de cultiu a OD600=0,5. 

• Centrifugar a 6.000 rpm durant 4 min i eliminar el medi. 

• Resuspendre amb 1 ml de PBS + 0,1% glucosa. 

• Afegir 5 µg/ml de dihidroetidi (Fluka) (conservada a -80ºC) a la cubeta de 

fluorescència i mesclar les cèl·lules. 

• Mesurar al fluorímetre a un λexcitació=520 nm i una λemissió=590 nm. 

• Fer el blanc amb les cèl·lules sense sonda. 

• Repetir la mesura cada 5 min durant un interval de temps de 30 min. 

 

8.2. Mesura dels TBARS 
 

La peroxidació dels lípids és una de les conseqüències del dany oxidatiu en les 

estructures cel·lulars i s’utilitza com a marcador d’estrès. Es tracta de peròxids lipídics 

derivats dels àcids grassos poliinsaturats altament inestables que es descomponen 

generant altres metabòlits tòxics com per exemple el malondialdehid (MDA) i el 4-

hidroxinonenal (4-HNE) que poden atacar proteïnes i àcids nucleics. Nombrosos 

estudis relacionen el fenomen de la peroxidació lipídica amb l’edat i per això és 

considerat un marcador d’envelliment (Spiteller, 2002; Stadtman, 2004).  

 

El grau de peroxidació lipídica es va mesurar mitjançant la detecció dels compostos 

que reaccionen amb l’àcid tiobarbitúric (TBARS) a través d’un assaig fluorimètric. És 

tracta d’un mètode molt utilitzat per la monitorització del grau de peroxidació lipídica 

d’una mostra. El principi del sistema és la capacitat del MDA per reaccionar amb l’àcid 

tiobarbitúric i produir un adducte MDA-TBA que pot ser quantificat per 

espectrofotometria o fluorimetria, sent aquesta darrera la mesura més sensible. Amb 

tot, s’ha de dir que existeix una certa controvèrsia en la literatura pel que fa a 

l’especificitat de l’assaig cap a compostos que no siguin el MDA. 

 

 Protocol 

 

• Obtenir l’extracte proteic seguint el protocol de l’apartat 4.1.1 dels materials i 

mètodes. 
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• Mesurar la concentració de proteïna, considerant que és convenient tenir un 

extracte relativament concentrat (10-20 mg/ml). 

• Agafar 800-1.200 µl de proteïna total i afegir-hi H2O destil·lada fins un volum final 

de 2 ml. 

• Afegir 0,5 ml de reactiu TBA –àcid tiobarbitúric- (0,67% TBA en 50% àcid acètic). 

• Incubar-ho a 95ºC durant 60 min. 

• Refredar a 4ºC. 

• Afegir 2,5 ml de butanol. 

• Agitar amb el vòrtex de 30-60 seg. 

• Centrifugar a 4.000 rpm durant 10 min. 

• Recollir la part superior de la separació (1,2 - 1,3 ml). 

• Mesurar la fluorescència:λexcitació=515 nm i  λemissió=546 nm. 

• Preparar un parell de blancs amb proteïna i sense TBA i un parell de blancs amb 

TBA i sense proteïna (amb 2 ml d’ H2O). 

• Es dóna el resultat amb nmols de TBARS/mg de proteïna a partir de l’extrapolació 

d’una corba patró obtinguda amb MDA. 

 

 

8.3. Determinació del ràtio NAD+/NADH 
 

Les concentracions del NAD+ i NADH intracel·lulars són massa baixes per fer una 

mesura directa, per tant, cal amplificar-les per poder-les detectar. El protocol utilitzat 

en aquest treball és una variació del mètode de reaccions cícliques del llibre 

“Bergmeyer Methods of Enzymatic Analysis”. En aquest protocol es realitzen dues 

reaccions: la reacció de ciclació i la reacció indicadora (Ashrafi et al, 2000). Per 

quantificar per separat el NAD+ o bé el NADH, el que es fa es destruir un o l’altre 

selectivament amb un tractament àcid o bàsic. Per al protocol de preparació de les 

mostres s’han seguit els descrits en Lin et al (2001) i Lin et al (2004). 

 

1. Reacció de ciclació: 

Glucosa-6-P 6-P-gluconat

Glucosa-6-P DH

NAD+ NADH

Etanol Acetaldehid

Alcohol DH
 

 

 

En aquesta reacció es forma el 6-fosfogluconat a una velocitat que és dependent 

de la concentració de NAD+ i/o NADH que hi hagi a la mostra. 



Materials i mètodes 

 113

2. Reacció indicadora: 

 

Ribulosa-5-P + CO2 + NADPH + H+

6-P-Gluconat DH

6-P-gluconat + NADP+

 
 

En aquesta segona reacció, a partir del 6-fosfogluconat format anteriorment es 

genera NADPH, que pot ser detectat espectrofotomètricament o fluorimètricament. A 

través d’una recta patró podrem determinar la quantitat de NAD+ o NADH a partir dels 

valors de NADPH obtinguts en l’experiment.  

 

 Protocol 

 

1. Determinació del NAD+: preparació de l’extracte àcid 

 

• Agafar 1 ml de cèl·lules d’un cultiu exponencial. 

• Centrifugar a 3.000 rpm durant 3 min i eliminar el sobrenedant. 

• Afegir 400 µl HCl 0,05 M. 

• Fer tres cicles de congelació - descongelació per trencar les cèl·lules. 

• Incubar les mostres a 60ºC durant 30 min per destruir el NADH. 

• Neutralitzar afegint 100 µl de Tris 0,4 M. 

• Comprovar que el pH final estigui entre 7-8 amb una tira indicadora del pH. 

• Afegir 500 µl H2O (Vf=1ml). 

• Congelar a -80ºC fins al moment de realitzar les reaccions de ciclació i indicadora. 

 

2. Determinació del NADH: preparació de l’extracte bàsic 

 

• Agafar 1 ml de cèl·lules d’un cultiu exponencial.  

• Centrifugar a 3.000 rpm durant 3 min i eliminar el sobrenedant. 

• Afegir 200 µl NaOH 0,025 M. 

• Fer tres cicles de congelació - descongelació per trencar les cèl·lules. 

• Incubar les mostres a 60ºC durant 30 min per destruir el NAD+. 

• Neutralitzar afegint  100 µl Tris-HCl 0,1M pH=8,1 + HCl 0,05 M. 

• Comprovar que el pH final estigui entre 7-8 amb una tira indicadora de pH. 

• Afegir 700 µl H2O (Vf=1ml). 

• Congelar a -80ºC fins al moment de realitzar les reaccions de ciclació i indicadora. 

 

3. Recta patró  

 

• Preparar dues rectes patrons, una amb NAD+ i l’altra amb NADH. 

 

4. Reactius de la reacció de ciclació  

 

• 100 mM Tris / 140 mM acetat potàssic pH=8,5 
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• 2,2 mM glucosa 6P 

• 55 U/ml glucosa 6P DH (de Leuconostoc mesenteroides de Sigma, específica per 

NAD+ i no per NADP+) 

• 6 mM acetaldehid 

• 4,5 U/ml ADH 

 

5. Reactius de la reacció indicadora  

 

• 20 mM Tris / 30 mM acetat d’amoni / 100 µM EDTA / 0,2 mg/ml BSA pH=7,7  

• 30 µM NADP+  

• 24 mU/ml 6 fosfogluconat DH 

 

6. Assaig  

 

• Agafar 2 µl de l’extracte àcid i bàsic. 

• Afegir 100 µl de la reacció de ciclació. 

• Incubar 90 min a 30ºC. 

• Bullir a 100ºC durant 5 min. 

• Temperar. 

• Afegir 1 ml de la reacció indicadora. 

• Incubar 30 min a temperatura ambient. 

• Mesurar la fluorescència a λexcitació: 329 nm i λemissió: 460 nm. 

• Extrapolar els resultats en la recta patró i obtenir la concentració de NAD+ i NADH. 

• Calcular el quocient NAD+/NADH. 

 

 

8.4. Determinació d’etanol en el medi 
 

La quantitat d’etanol present en el medi de cultiu es va mesurar utilitzant el kit de 

Boehringer Mannheim (Roche). El principi de l’assaig és oxidar l’etanol a acetaldehid 

en presència de NAD+ i de l’enzim alcohol deshidrogenasa (ADH). 

 

Etanol  +  NAD+ Acetaldehid  +  NADH  +   H+

ADH

 
I acoblar aquesta reacció a la següent: 

 

Acetaldehid + NAD+ + H2O                     Àcid acètic  +  NADH  +  H+

ALDH
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Per quantificar l’etanol es determina l’augment de NADH format en aquesta segona 

reacció mesurant l’absorbància a λ=340nm. 

 

 Protocol  

 

• Agafar 100 µl de cultiu. 

• Centrifugar a 6.000 rpm durant 6 min. 

• Recuperar el sobrenedant. 

S’ha de considerar que la concentració d’etanol varia molt en funció de la fase de 

creixement del cultiu. Per aquesta raó, en l’assaig es van utilitzar dilucions 1:10 del 

cultiu quan era exponencial i dilucions de 1:50-1:100 en fase diàuxica. 

• Afegir 50 µl de mostra en una cubeta amb 1,5 ml de tampó bifosfat potàssic 

(pH=9), 4 mg de NAD+ i 0,8U d’aldehid deshidrogenasa (ALDH). 

• Agitar la cubeta per barrejar la mescla. 

• Mesurar la variació de l’absorbància a  λ=340 nm durant 3 min (Abs1). 

• Afegir 25 µl de la solució amb l’ADH (4,375 U/ml) i barrejar. 

• Mesurar la variació de l’absorbància a  λ =340 nm durant 8 min (Abs2). 

• Realitzar l’assaig de control (blanc) afegint aigua en lloc de mostra. 

• La concentració d’etanol en el medi s’obté a partir del següent càlcul: 

 

∆ Absorbància = (Abs2- Abs1)mostra -  (Abs2- Abs1)blanc 

 

Concentració
d’etanol

Vfinal x MWEtanol

ε340 x   L   x   Vmostra x  2   x   1000
x  ∆Absorbància=

 

 

Vfinal = Volum final de l’assaig:  1,575 ml 

MW = Pes molecular de la substància de l’assaig (g/mol): Etanol = 46.07 

L = Pas de llum de la cubeta: 1 cm  

ε = Coeficient d’extinció molar del NADH a 340nm: 6,3 mM-1  cm-1 

Vmostra = Volum de mostra utilitzat en l’assaig: 0,050 ml 

 

El factor de 2 surt de considerar que per cada mol d’etanol oxidat es formen dos 

mols de NADH. 

 

 

8.5. Determinació del glicogen intracel·lular  
 

Aquest mètode es basa en una modificació posada a punt en el nostre laboratori  

d’un protocol descrit per Lin et al (2001) (Fig. 27). 
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 Protocol 

 

• Obtenir un extracte cel·lular en tampó Imidazol/EDTA (apartat 4.1.1 dels materials 

i mètodes). Es convenient que l’extracte estigui bastant concentrat (més de 10 

mg/ml). 

• Considerar que la normalització final es fa per quantitat de proteïna de l’extracte. 

Per tant, agafar un volum d’extracte adequat per tenir una quantitat de proteïna 

coneguda. Això depèn molt del cultiu original. Si són cèl·lules en creixement 

exponencial, es necessiten entre 200 i 500 µg de proteïna, ja que els nivells de 

glicogen són molt baixos. Si són cèl·lules en fase estacionària amb 10-30 µg de 

proteïna n’hi ha prou, ja que els valors de glicogen en aquesta fase són molt alts. 

• Agafar 3 quantitats creixents de proteïna per cada mostra, a més d’un altre punt 

sense proteïna on només hi haurà tampó (sèrie 1). 

• Fer un duplicat de cadascun dels tubs anteriors (sèrie 2). 

• Afegir 1 volum de reactiu de glicogen (50mM àcid acètic/acetat sòdic a pH=4,6/ 

0,02% BSA) en tots els tubs. 

• Afegir 10 µg/ml d’amiloglucosidasa (AG, 14U/mg, Roche) en els tubs de la sèrie 1  

• Portar tots els tubs a un volum final de 0,5 ml. 

• Incubar durant 30 min a 25ºC. 

 

 

Glicogen Glucosa
Amiloglucosidasa

Glucosa + ATP Glucosa-6-P + ADP
HK

Glucosa-6-P + NADP+
G6PDH

6P Gluconat NADPH+
 

 

 

Figura 27. Esquema de les reaccions acoblades que tenen lloc durant aquest assaig (HK: 

hexoquinasa; G6PDH: glucosa 6 P deshidrogenasa) 

 

• Afegir en tots els tubs 0,5 ml de reactiu de glucosa (100 mM Tris-HCl pH=8,1,       

2 mM MgCl2, 1 mM DTT, 1 mM ATP, 0,2 mM NADP+, 5 µg/ml G6PDH, 20 µg/ml 

HK). 

• Incubar durant 30 min a 25ºC. 

• Mesurar al fluorímetre el NADPH generat a partir del NADP+ a λexcitació= 365 nm i  

λemissió=460 nm. 

• Obtenir els valors de concentració de la glucosa extrapolant els resultats d’una 

recta patró feta amb concentracions creixents de glucosa. 

• Normalitzar els valors de concentració de glucosa amb la quantitat de mg de 

proteïna total. 
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• Restar al valor obtingut de la sèrie 1 (amb AG) el de la sèrie 2 (sense AG) per tal 

d’eliminar la glucosa present en l’extracte que no prové de la degradació del 

glicogen. 

• Expressar els resultats finals en µM glucosa/mg proteïna. 

 

 

8.6. Determinació de la quantitat de ferro intracel·lular  
 

Aquest mètode es basa la reducció i solubilització del ferro present en una mostra i 

la posterior quantificació del canvi d’absorbància que té lloc quan un agent quelant del 

ferro (batofenantrolina, BPS) s’uneix a aquest metall. Es tracta d’una modificació del 

mètode de Fish (1988) posada a punt per llevats en Tamarit et al (2006).  

 

 Protocol 

 

• Agafar 2x108 cèl·lules.  

• Rentar dues vegades amb H2O MilliQ. 

• Resuspendre el pellet amb àcid nítric al 3%. 

• Incubar a 98ºC durant 12 h. 

• Centrifugar a 6.000 rpm durant 5 min. 

• Recuperar 400µl de sobrenedant i afegir àcid ascòrbic que quedi a una 

concentració final de 6 mg/ml per reduir el Fe3+ a Fe2+. 

• Afegir acetat d’amoni d’una solució saturada per ajustar el pH a 5,4. 

• Mesurar la diferència entre l’absorbància a λ=535 nm i λ=680 nm. 

• Afegir el sulfonat de batofenantrolina (BPS) de tal forma que quedi a una 

concentració final de 34 µg/mg. 

• Mesurar la diferència entre l’absorbància a λ=535 nm i λ=680 nm. 

• En paral·lel, fer un blanc amb tots els reactius de l’assaig però sense cèl·lules per 

mesurar l’absorbància no específica. 

• La concentració final de ferro s’obté extrapolant els resultats d’una corba 

estàndard preparada amb sulfat amònic ferrós. 

• Per donar els resultats en concentració molar, el nombre i volum mig de les 

cèl·lules es va determinar utilitzant un comptador Coulter Z2 (Beckman Coulter, 

Fullerton, CA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTATS 
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1. ENVELLIMENT EN SACCHAROMYCES CEREVISIAE: DANY 

OXIDATIU EN PROTEÏNES I EFECTE DE LA RESTRICCIÓ 

CALÒRICA (RC) 



 



Resultats 

 123

1.1. En l’envelliment replicatiu es produeix un augment del dany 

oxidatiu en  proteïnes que es evitat per la RC 
 

 L’increment del dany oxidatiu en proteïnes durant l’envelliment cel·lular és un 

fenomen conegut i ben caracteritzat que ha estat descrit en molts d’organismes, 

entre ells els humans (Stadtman & Berlett, 1992; Stadtman, 2004). L’efecte dels 

radicals lliures en les proteïnes provoca una gran varietat de modificacions en 

l’estructura dels aminoàcids que poden anar des de la formació de ponts disulfur a 

l’agregació proteica. La formació de grups carbonil en les cadenes laterals dels 

aminoàcids és una d’aquestes modificacions. Els grups carbonil es poden 

derivatitzar amb dinitrofenilhidrazina (DNPH) per ser detectats amb anticossos anti-

DNP (apartat 4.7 dels materials i mètodes). Es tracta d’una metodologia senzilla 

que permet diferenciar entre aquelles proteïnes que han estat oxidades i les que 

no.  

 

En el llevat hi ha descrits dos tipus d’envelliment, el replicatiu i el cronològic. 

L’envelliment replicatiu es defineix com el nombre de cèl·lules filles que una cèl·lula 

mare verge pot generar per gemmació al llarg de la seva vida. S’ha descrit que 

durant l’envelliment replicatiu es produeix un augment de la quantitat de proteïnes 

carbonilades (Aguilaniu et al, 2003). Amb l’objectiu de conèixer la identitat 

d’aquestes proteïnes es va adoptar un abordatge proteòmic utilitzant, com a eines 

d’estudi, l’electroforesi bidimensional i el Western Blot anti-DNP. En primer lloc es 

van aïllar cèl·lules “joves” (1-2 generacions) i les cèl·lules “velles” (15-20 

generacions) mitjançant la tècnica del marcatge amb biotina (apartat 6.2 dels 

materials i mètodes). Amb aquest protocol s’obtenia una població final enriquida en 

un 80-90% de cèl·lules amb l’edat desitjada.  

 

 

 

Figura  28. Imatges de cèl·lules de S. cerevisiae obtingudes amb microscòpia electrònica 

d’escanneig: a) Cèl·lules joves (1-2 generacions); b) Cèl·lules velles (15-20 generacions). 

a 

b 

1µm 

´ 
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Les imatges d’aquestes cèl·lules es van obtenir en el servei de Microscòpia 

Electrònica de la Universitat de Lleida (Fig. 28). En elles es poden observar les 

seves característiques morfològiques prèviament descrites (apartat 4.2 de la 

introducció). Per exemple, es pot veure que les cèl·lules velles són de mida superior 

a les joves i que hi ha un gran nombre de cicatrius circulars en la seva paret 

originades en cada procés de gemmació. Per visualitzar millor aquestes cicatrius 

riques en quitina i al mateix temps comprovar l’eficiència de la tècnica, les 

poblacions cel·lulars aïllades amb cada purificació es marcaven amb calcofluor 

(apartat 7.1 dels materials i mètodes) (Fig. 29). 

 

 

Figura  29. Imatges obtingudes al microscopi de fluorescència de cèl·lules de S. cerevisiae 

marcades amb calcofluor desprès d’una purificació: a) Cèl·lules joves (1-2 generacions); b) 

Cèl·lules velles (15-20 generacions). 

 
La detecció de les proteïnes oxidades s’iniciava amb el trencament de les 

cèl·lules de les poblacions purificades i l’obtenció de l’extracte cru. A continuació es 

procedia a la separació de les proteïnes mitjançant electroforesi bidimensional. 

Aquesta 2D era transferida a membrana i es feia un Western blot anti-DNP.  

 

Els resultats dels Western blot van mostrar que durant l’envelliment replicatiu 

es produïa un augment de la carbonilació de proteïnes (Fig. 30b i 30d). Amb els 

mateixos extractes es duia a terme un altre gel 2D que era tenyit amb plata. 

Aquest gel va ser utilitzat com a control del procés així com per a la posterior 

identificació de les proteïnes oxidades. 

 

La restricció calòrica (RC) és l’única intervenció descrita fins al moment capaç 

d’incrementar la supervivència en tots els organismes estudiats des de llevats a 

mamífers (Haigis & Guarente, 2005). L’aplicació d’un règim de RC en llevat 

consisteix en disminuir el percentatge de glucosa present en el medi d’un 2% a un 

0,5% (Lin et al, 2000). Aquesta canvi promou un augment de la vida mitjana 

replicativa d’un 30% (Lin et al, 2000).  

 

Un altre objectiu era determinar quin efecte produïa la RC en l’oxidació de 

proteïnes en l’envelliment del llevat. Per dur-lo a terme, es van repetir els mateixos 

protocols anteriors però fent créixer les cèl·lules en YPD 0,5% de glucosa. És a dir, 

obtenció de les poblacions enriquides en cèl·lules joves i velles (1-2 i 15-20 

b a 
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generacions respectivament) i processament de les mostres per electroforesi 

bidimensional. Una de les 2D va ser tenyida amb plata i amb l’altra es va fer un 

Western blot anti-DNP. Al comparar la carbonilació present en les cèl·lules velles 

crescudes en YPD 2% respecte a les crescudes en YPD 0,5% es va veure que la RC 

disminuïa el dany oxidatiu en les proteïnes durant l’envelliment replicatiu (Fig. 30d-

30f). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  30. Tinció amb plata i Western blot anti-DNP de les electroforesis bidimensionals 

realitzades amb extractes de: a-b) Cèl·lules joves (1-2 generacions) en YPD 2% glucosa; c-

d) Cèl·lules velles (15-20 generacions) en YPD 2% glucosa; e-f) Cèl·lules velles (15-20 

generacions) en YPD 0,5% glucosa. 
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1.2. En l’envelliment cronològic es produeix un augment del dany 

oxidatiu en proteïnes que es evitat per la RC 
 

La longevitat cronològica es troba fortament associada a la defensa antioxidant 

de les cèl·lules. Diversos estudis demostren la importància d’enzims com la 

superòxid dismutasa en aquest procés (veure introducció). Per estudiar el dany 

provocat per les ROS i l’efecte de la RC en aquest dany en l’envelliment cronològic, 

en primer lloc es va procedir a fer un Western blot anti-DNP en electroforesi 

monodimensional. Amb aquest experiment es va detectar un augment de la 

carbonilació de proteïnes a mesura que el cultiu envellia cronològicament i, a més, 

es va descobrir que la RC evitava aquesta oxidació (Fig. 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Western blot anti-DNP amb extractes de cultius de S. cerevisiae en fase 

exponencial (Exp), fase diàuxica (1 dia) i fase estacionària (16-24 dies) en YPD 0,5% i 2% 

glucosa. 
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Figura  32. Quantificació de grups carbonil mitjançant FPLC en extractes crus de cultius 
crescuts en YPD 2% glucosa i YPD 0,5% glucosa. 
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Un Western blot, però, era una tècnica de tipus semi-quantitatiu. Per obtenir 

valors més precisos es va optar per quantificar, mitjançant cromatografia de gel 

filtració (FPLC), els grups carbonil en extractes de cultius de S. cerevisiae crescuts 

en medi YPD 2% glucosa i YPD 0,5% glucosa. Els resultats van confirmar que hi 

havia un clar augment de la formació de grups carbonil durant l’envelliment 

cronològic en les cèl·lules en medi YPD 2% de glucosa. En canvi, aquelles cèl·lules 

que havien crescut en medi YPD 0,5% glucosa presentaven uns nivells més baixos 

de carbonilació. A més, aquests valors reduïts en condicions de RC, es mantenien 

més estables al llarg de temps (Fig. 32). 

 
El següent pas va ser analitzar, des d’una perspectiva proteòmica, l’oxidació de 

proteïnes en l’envelliment cronològic. Es van utilitzar els mateixos protocols que en 

l’estudi de l’oxidació de proteïnes durant l’envelliment replicatiu. L’única diferència 

es va donar a l’hora d’obtenir els extractes, ja que les mostres es recollien en els 

dies indicats i es processaven seguint el protocol de l’apartat 4.1.2 dels materials i 

mètodes.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MW 
(KDa) 

90 
 
60 
 
 
40 
 
 
30 
 
 
20 

a  b 

c  d 

90 
 
60 
 
 
40 
 
 
30 
 
 
20 

4 pI 7 4 pI 7 



Resultats 

 128

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  33. Western blot anti-DNP de les electroforesis bidimensionals realitzades amb 

extractes cel·lulars de cultius de S. cerevisiae en YPD 2% glucosa : a) Exponencial 

(OD600=0,5); b) 1 dia; c) 2 dies; d) 3 dies; e) 7 dies; f) 16 dies; g) 24 dies; i h) 30 dies. 

 

 
L’anàlisi de les imatges dels Western blot va mostrar un increment de la 

carbonilació de proteïnes durant l’envelliment cronològic de S. cerevisiae (Fig. 33). 

Aquest dany oxidatiu era específic i s’acumulava progressivament al llarg del 

temps.  

 

Paral·lelament a cada Western blot es duia a terme un gel 2D amb els mateixos 

extractes. Aquests gels eren tenyits amb plata i van ser utilitzats com a control del 

procés així com per a la posterior identificació de les proteïnes oxidades (Fig. 34). 
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Figura  34. Tinció amb plata de les electroforesis bidimensionals fetes amb extractes 

cel·lulars de cultius de S. cerevisiae en YPD 2% glucosa: a) Fase exponencial (OD600=0,5); 

b) 1 dia; c) 3 dies; d) 16 dies; e) 24 dies; i f) 30 dies. 
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A continuació i utilitzant les mateixes tècniques, es va analitzar l’efecte de la RC 

en el dany oxidatiu durant l’envelliment cronològic. Es van utilitzar els extractes 

crus de cultius en fase estacionària avançada (30 dies) crescuts en YPD 2% i YPD 

0,5% glucosa. D’acord amb els resultats obtinguts prèviament (Fig. 31 i 32) es va 

veure de nou, però aquesta vegada amb més detall, que la RC evitava la 

carbonilació de proteïnes durant l’envelliment cronològic (Fig. 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  35. Tinció amb plata i Western blot anti-DNP d’electroforesis bidimensionals 

d’extractes de cultius de llevat en fase estacionària avançada (30 dies): a-b) YPD 2% 

glucosa; c-d) YPD 0,5% glucosa (RC). 
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1.3. Ambdós tipus d’envelliment comparteixen dianes d’oxidació  

proteica 
 

Un qüestió que continua vigent és conèixer si l’oxidació de les macromolècules 

cel·lulars durant l’envelliment és una conseqüència del mateix procés o bé hi 

participa de forma activa. Per aquest motiu, és important saber quines són les 

dianes intracel·lulars específiques de les ROS i com l’oxidació d’aquestes dianes pot 

influenciar la vida mitjana dels organismes (Balaban et al, 2005). Amb aquest 

objectiu es va procedir a la identificació per MALDI-TOF (espectrometria de masses) 

de les proteïnes que havien aparegut oxidades en ambdós tipus d’envelliment. En 

els gels tenyits amb plata, realitzats en paral·lel en els anteriors experiments, 

s’identificaven aquestes proteïnes oxidades. Aquestes eren retallades del mateix gel 

i enviades al servei de Proteòmica de la Universitat de Barcelona on eren 

identificades. Les identificacions que corresponen a l’envelliment replicatiu 

apareixen enumerades en la Figura 36 i llistades en la Taula 12.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura  36. Proteïnes oxidades durant l’envelliment replicatiu de S. cerevisiae. La imatge 

correspon a un Western blot anti-DNP d’extractes de cèl·lules de llevat de 15-20 generacions 

en YPD 2% glucosa. 
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Taula 12. Proteïnes identificades en l’envelliment replicatiu mitjançant espectrometria de 

masses (MALDI-TOF). Amb roig s’indiquen aquelles proteïnes comunes en ambdós tipus 

d’envelliment. 

 
 

ENVELLIMENT REPLICATIU 
 

Núm. Proteïnes de resistència a estrès 
  
1 Ssa1 (Família Hsp70) 
2 Ssa2 (Família Hsp70) 

3-5 Hsp60 
 

Núm. Proteïnes del metabolisme 
energètic i de la glucosa 

  
6-7 Piruvat descarboxilasa 
8-10 Enolasa 2 
11-13 Fructosa-1,6-bisfosfat aldolasa 
14-16 Alcohol deshidrogenasa I 
17-18 Gliceraldehid-3-fosfat-deshidrogenasa 

  
 
 
 

Les proteïnes identificades durant l’envelliment cronològic apareixen en la 

Figura 37 i llistades en la Taula 13. 

 

Figura  37. Proteïnes oxidades durant l’envelliment cronològic de S. cerevisiae. La imatge 

correspon a un Western blot anti-DNP d’extractes de cèl·lules en fase estacionària avançada 

(30 dies) en YPD 2% glucosa. 
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Taula 13. Proteïnes identificades en l’envelliment cronològic mitjançant espectrometria de 

masses (MALDI-TOF). Els valors 15-16 fan referència a l’ORF Ymr323wp, el 17 a l’ORF 

Yfr044cp i els 18-19 a l’ORF Ylr252wp. Amb roig s’indiquen aquelles proteïnes comunes en 

ambdós tipus d’envelliment. 

 
 

ENVELLIMENT CRONOLÒGIC 
 

Núm. Proteïnes de resistència a estrès 
  
1 Hsc82 (Família Hsp90) 
2 Hsp82 (Família Hsp90) 
3 Ssa1 (Família Hsp70) 
4 Ssa2 (Família Hsp70) 
5 Hsp60 

7-9 Catalasa T 
 

Núm. Proteïnes del metabolisme 
energètic i de la glucosa 

  
6 Trancetolasa 

10-13 Piruvat descarboxilasa 
14 ATP sintasa (subunitat β) 

20-23 Enolasa 2 
24-26 Enolasa 1 
28-30 Fructosa-1,6-bisfosfat aldolasa 
31,32 Alcohol deshidrogenasa I 
33,34 Gliceraldehid-3-fosfat-deshidrogenasa 

 
Núm. Citoesquelet 

  
27 Actina 
  

 

 

Amb aquests resultats es va observar que ambdós tipus d’envelliment 

presentaven un nombre important de proteïnes carbonilades que els hi eren 

comunes. A més, podien ser subdividides en dos grups: proteïnes de resistència a 

estrès i enzims del metabolisme energètic. En el primer grup s’incloïen les 

xaperones Ssa1 i Ssa2, de la família de les Hsp70 citosòliques, i la xaperona 

mitocondrial Hsp60. Dins el segon grup es trobaven gliceraldehid-3-fosfat 

deshidrogenasa, enolasa 2, alcohol deshidrogenasa 1, aldolasa i piruvat 

descarboxilasa.  

 

A més, a més, actina, catalasa T i les xaperones de la família de les Hsp90s 

(Hsc82 i Hsp82) apareixien com a proteïnes específicament oxidades durant 

l’envelliment cronològic. 
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1.4. L’oxidació de proteïnes durant l’envelliment és un procés 

selectiu 
 

En estudis previs s’havia observat que l’oxidació de proteïnes en situacions 

d’estrès és selectiva (Cabiscol et al, 2000). En aquest treball es va observar que 

moltes de les proteïnes oxidades es trobaven presents en grans quantitats dins la 

cèl·lula. S’havia de descartar la possibilitat que fossin únicament les proteïnes 

abundants les que es mostressin carbonilades. A més, calia incidir en el fet que el 

marcatge era específic. L’anàlisi dels gels i dels Western blot va permetre observar 

proteïnes que, tot i ser presents en quantitats elevades dins la cèl·lula, no es 

carbonilaven durant l’envelliment de llevat. Aquestes també es van identificar per 

MALDI-TOF (Fig. 38) i apareixen llistades en la Taula 14. 

 

Figura  38. Proteïnes abundants no detectades en els Western blot anti-DNP en l’envelliment 

de S. cerevisiae. La imatge correspon a la tinció amb plata d’una 2D d’un extracte de 

cèl·lules en fase estacionària avançada (24 dies) en YPD 2% glucosa. 

 

Taula 14. Proteïnes abundants que no s’oxiden durant l’envelliment de S. cerevisiae. 

Núm. Proteïna 
  
1 3-Fosfoglicerat quinasa 
2 Triosa fosfat mutasa 
3 Triosa fosfat isomerasa 
4 Hsp26 
5 Tioredoxina peroxidasa (Tsa1) 
6 Tioredoxina peroxidasa (Ahp1) 
  

1

2
3

4

5
6
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1.5. En l’envelliment cronològic, el dany oxidatiu i la RC afecten de 

forma diferent a l’activitat dels enzims carbonilats 
 

L’efecte de les ROS en l’estructura de les proteïnes produeix un dany que pot 

afectar la seva activitat biològica i provocar la pèrdua de la seva funcionalitat. A 

diferència d’altres modificacions provocades per l’estrès oxidatiu en proteïnes (com 

els derivats sulfòxid de metionines) la formació dels grups carbonil té un caràcter 

irreversible. 

 

A partir dels resultats anteriors, l’interès es va dirigir cap a l’anàlisi de l’efecte 

del dany oxidatiu en les proteïnes identificades. L’objectiu era veure si amb 

l’oxidació es produïa una pèrdua d’activitat i, en el cas que així fos, interessava 

veure com s’associava aquest pèrdua amb la viabilitat cel·lular. 

 

Totes les mesures de les activitats enzimàtiques es van realitzar amb extractes 

obtinguts de cultius crescuts en medi YPD 2% glucosa o en medi YPD 0,5% glucosa 

(RC). En els dies indicats es recollien les cèl·lules i s’obtenien els extractes crus 

segons el protocol descrit en l’apartat 4.1.1 dels materials i mètodes. L’activitat 

específica final s’indica en U/mg de proteïna total. 

 

1.5.1. Enolasa 
 

S. cerevisiae posseeix dues isoformes de l’enzim enolasa codificades pels gens 

ENO1 i ENO2. En fase exponencial i en medi ric en glucosa (YPD), les cèl·lules 

expressen principalment Eno2 que participa en la glucòlisi transformant el 2-P-

glicerat en P-enolpiruvat. En aquesta fase Eno1 gairebé no s’expressa però a partir 

de la fase diàuxica s’indueix fortament. En la fase estacionària es troben quantitats 

similars d’ambdues isoformes. 

 

Eno2 es carbonila desprès d’un tractament amb Cu, en cèl·lules ∆Sod1 i desprès 

d’un tractament amb menadiona (Shanmuganathan et al, 2004; O’Brien et al, 

2004; Cabiscol et al, 2000). Aquest tractament, a més, li causa una pèrdua de 

l’activitat del 50% (Cabiscol et al, 2000). La inactivació per oxidació d’Eno2 també 

ha estat descrita com a conseqüència d’un tractament amb H2O2 i li provoca una 

disminució de l’activitat del 70% (Shenton & Grant, 2003). 

 
En el model experimental d’aquest treball, la mesura de l’activitat enolasa va 

mostrar que els nivells d’activitat d’aquest enzim es mantenien més elevats en els 

cultius crescuts en YPD 2% respecte als que creixien en YPD 0,5% (Fig. 39). En 

ambdós casos es produïa una disminució de l’activitat simultàniament en el temps, 

al voltant dels 40-50 dies, però era més acusada en els cultius que havien crescut 

en YPD 2% glucosa. 
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Figura  39. Activitat enolasa durant l’envelliment cronològic en medi YPD 2% i YPD 0,5% 

glucosa (RC). 

 
Una observació interessant és l’estat de la carbonilació d’aquests dos enzims al 

llarg del temps. Es va veure que existien diferències pel que fa al moment en què 

començaven a oxidar-se i en el nivell d’oxidació que presentaven. Mentre que Eno2 

era un enzim que s’oxidava molt ràpidament (en els primers dies de cultiu ja 

s’observava una forta carbonilació), Eno1 no es detectava en la imatge del Western 

blot anti-DNP fins el dia 24 (Fig. 40). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura  40. Secció ampliada corresponent a les enolases de les 2D d’extractes de cèl·lules de 

cultius durant l’envelliment cronològic: (a) Tinció en plata; (b) Western blot anti-DNP.  
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1.5.2. Alcohol deshidrogenasa  
 

S. cerevisiae posseeix fins a 7 alcohol deshidrogenases codificades en el seu 

genoma. Les principals són Adh1 (codificada pel gen ADH1) i Adh2 (codificada pel 

gen ADH2). La primera s’expressa de forma constitutiva en quantitats elevades 

durant el creixement en un medi ric en glucosa i catalitza la conversió de 

l’acetaldehid a etanol en el procés de fermentació alcohòlica. La constant de 

Michaelis (Km) per l’etanol és alta (17-20 mM) cosa que és consistent amb el fet 

que l’etanol sigui el producte de la reacció (Thomson et al, 2005). L’expressió 

d’Adh2 es troba reprimida per la presència de glucosa i no es fins quan la 

concentració d’aquest sucre disminueix fortament que s’expressa ADH2 (Thomson 

et al, 2005). Aquest enzim s’encarrega d’oxidar l’etanol a acetaldehid amb 

paràmetres cinètics adaptats per aquesta funció. La Km per l’etanol de l’Adh2 és 

baixa (0,6-0,8 mM) d’acord amb el fet que l’etanol sigui el substrat (Thomson et al, 

2005). Adh1 i Adh2 són homòlegs que difereixen en 24 de 348 aminoàcids i 

ambdues es troben localitzats en el citoplasma (Thomson et al, 2005). De la resta 

d’alcohol deshidrogenases s’ha de destacar Adh3, localitzada en la mitocòndria i 

implicada en un sistema llançadora mitocondrial del NADH. S’encarrega de 

transformar l’etanol en acetaldehid per regenerar aquest NADH i transportar-lo de 

nou al citosol en condicions aeròbiques i de producció d’etanol. La susceptibilitat 

d’Adh1 al dany oxidatiu ha estat descrita desprès d’un tractament amb H2O2 (que la 

inhibeix un 70% de forma reversible) i d’un tractament amb Cu (que provoca la 

seva carbonilació) (Shenton & Grant, 2003; Shanmuganathan et al, 2004).   

 

La mesura de l’activitat Adh va mostrar que en els cultius crescuts amb RC els 

nivells d’activitat eren més elevats respecte a un medi amb 2% glucosa (Fig. 41). A 

més, en aquest medi YPD 2% es produïa una inactivació progressiva a partir del dia 

16 que no s’observava fins a dia 40 en condicions de RC. 
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Figura  41. Activitat alcohol deshidrogenasa durant l’envelliment cronològic en medi YPD 2% 

i YPD 0,5% glucosa (RC). 
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1.5.3. Gliceraldehid-3-Fosfat Deshidrogenasa  
 

La gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa (GAPDH) és un tetràmer que catalitza 

la reacció de conversió del gliceraldehid-3-fosfat a 1,3-bisfosfoglicerat amb la 

reducció del NAD+ a NADH. Tres gens, TDH1, TDH2 i TDH3, codifiquen per tres 

polipèptids relacionats però no idèntics i formen homotetràmers catalíticament 

actius amb diferents activitats específiques. Es interessant fer notar que aquests 

enzims es troben de forma activa tant en el citoplasma com en la paret cel·lular. 

Cap dels tres és essencial per la viabilitat cel·lular de forma individual, però la 

presència o bé de TDH2 o bé de TDH3 és necessària per aquesta viabilitat. La 

síntesi d’aquests tres gens no està regulada de forma coordinada. Tdh2 i Tdh3 es 

detecten en cèl·lules en fase exponencial (McAlister L & Holland, 1985a, 1985b). 

Tdh1 es sintetitza únicament quan les cèl·lules entren en fase estacionària o 

pateixen un estrès tèrmic i es coneix que la síntesi de Tdh2 es troba reprimida per 

estrès tèrmic. Per això, s’ha suggerit que la Tdh1 podria estar implicada en altres 

processos diferents a la glucòlisi. L’activitat GAPDH també es necessària durant la 

gluconeogènesi, procés mitjançant el qual la glucosa es sintetitzada a partir de 

precursors no glucídics (etanol, glicerol, peptona, etc.) (McAlister L & Holland, 

1985a, 1985b).  
 
S’ha descrit que es produeix la inactivació de GAPDH per exposició a H2O2 

(Grant et al, 1999) i que un tractament amb Cu, amb menadiona, amb H2O2 o amb 

paraquat provoca la seva carbonilació (Shanmuganathan et al, 2004; Cabiscol et al, 

2000; Costa et al, 2002; O’Brien et al, 2004).  
 

Els resultats de la mesura de l’activitat enzimàtica i el seu comportament al llarg 

del temps van ser bastant similars en ambdós tipus de medi (Fig. 42). D’altra 

banda, es va observar una disminució progressiva de l’activitat GAPDH a partir dels 

30-40 dies, coincidint amb el pic màxim d’oxidació de la proteïna. 
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Figura  42. Activitat gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa durant l’envelliment cronològic en 

medi YPD 2% i YPD 0,5% glucosa (RC). 
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1.5.4. Piruvat Descarboxilasa  
 

La piruvat descarboxilasa (PDC) és un enzim localitzat en la bifurcació entre el 

catabolisme fermentatiu i el de respiració dels sucres i catalitza el primer pas de la 

via de fermentació. S. cerevisiae conté tres gens estructurals que codifiquen per 
isoenzims de la piruvat descarboxilasa, PDC1, PDC5 i PDC6 (van Maris et al, 2004).  
La seva funció és la conversió del piruvat a acetaldehid i diòxid de carboni durant la 

fermentació alcohòlica. La majoria de l’acetaldehid produït es redueix posteriorment 

a etanol, però una petita fracció és necessària per la producció d’acetil-CoA citosòlic 

per les diverses rutes biosintètiques, com per exemple, la síntesi de lípids 

(Flikweert et al, 1997).  

 

La piruvat descarboxilasa apareix com a una de les principals proteïnes 

carbonilades desprès d’un tractament amb Cu, amb H2O2 o amb menadiona 

(Shanmuganathan et al, 2004; Cabiscol et al, 2000; Yoo & Regnier, 2004). Aquests 

dos darrers tractaments li provoquen una inactivació enzimàtica del 60 i del 80% 

respectivament (Cabiscol et al, 2000). 
 
Els resultats de la mesura de l’activitat piruvat descarboxilasa durant 

l’envelliment cronològic en medi YPD 2% i YPD 0,5% van mostrar que no existien 

diferències entre ambdós tipus de medi i que es donava una pèrdua progressiva 

d’aquesta activitat a partir dels 30-40 dies, coincidint amb el pic màxim d’oxidació 

de la proteïna (Fig. 43). 
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Figura  43. Activitat piruvat descarboxilasa durant l’envelliment cronològic en medi YPD 2% i 

YPD 0,5% glucosa (RC). 
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1.5.5. Catalasa 
 

En S. cerevisiae trobem dues catalases, Ctt1 (localitzada en el citoplasma) i 

Cta1 (localitzada en peroxisomes i mitocòndries). Ctt1 protegeix del dany oxidatiu 

provocat pel H2O2 generat principalment durant la respiració mitocondrial i que pot 

difondre fàcilment a través de les membranes cel·lulars. Cta1 s’encarrega d’eliminar 

el H2O2 format per la acil-CoA oxidasa (Pox1) en la matriu peroxisomal durant la β-

oxidació dels àcids grassos.  

 

L’evolució de l’activitat catalasa al llarg del temps va resultar ser molt diferent 

en funció del medi. En medi YPD 0,5% glucosa, l’activitat va romandre elevada fins 

als 60 dies. En canvi, en el medi amb un 2% glucosa es va constatar una 

disminució progressiva de l’activitat a partir del dia 20 (Fig. 44). 
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Figura  44. Activitat catalasa durant l’envelliment cronològic en medi YPD 2% i YPD 0,5% 

glucosa (RC). 

 
El resultat interessant a destacar és que la inactivació enzimàtica en YPD 2% és 

produïa de forma paral·lela a l’augment de carbonilació de l’enzim, detectada en el 

Western blot anti-DNP (Fig. 45). A més, ni la pèrdua d’activitat ni la carbonilació es 

podien observar en les cèl·lules que havien envellit en condicions de RC (Fig. 45).  

 

 

        
 

           
 
 

 

Figura  45. Secció corresponent a la catalasa de les electroforesis bidimensionals realitzades 

amb extractes de cultius en fase estacionària avançada (30 dies) crescuts en medi YPD 2% i 

0,5% glucosa: a) Tinció en plata; b) Western blot anti-DNP. 

30 dies YPD 2% 
 

30 dies YPD 0,5% 
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1.5.6. Superòxid dismutasa  
 

S. cerevisiae posseeix dues superòxid dismutasa: Sod1 i Sod2. Sod1 es troba 

en el citoplasma, en l’espai intermembrana de la mitocòndria, en el nucli, en els 

peroxisomes i en els lisosomes. Sod2 es troba, bàsicament, en la matriu 

mitocondrial. Totes les Sods que es coneixen necessiten un metall de transició amb 

propietats redox en el centre actiu per poder dur a terme el trencament catalític de 

l’anió superòxid. En el cas de Sod1 forma un dímer on el centre actiu de cada 

subunitat té un ió coure i un ió zinc. Sod2 forma un tetràmer on cada subunitat 

conté un únic àtom de manganès unit al centre actiu. Les reaccions que duen a 

terme no necessiten fonts externes d’equivalents redox, cosa que permet a les 

Sods realitzar la seva activitat en múltiples compartiments intracel·lulars (Culotta et 

al, 2006).  

 

La seva activitat ha estat relacionada directament amb la supervivència del 

llevat durant la fase estacionària (Longo et al, 1996, 1999a). Ambdues són 

necessàries per la supervivència en aquesta fase i la seva sobreexpressió conjunta 

augmenta la longevitat cronològica en un 30%. En canvi, la sobreexpressió per 

separat de cadascuna d’elles només provoca un lleuger augment en la longevitat 

(Fabrizio et al, 2003).  

 

Donada la importància d’aquest enzim en la supervivència de S. cerevisiae, es 

van mesurar les activitats Sod1 i Sod2 en el nostre model d’envelliment cronològic 

així com l’efecte de la RC. Els dos isoenzims presenten diferències estructurals que 

permeten mesurar l’activitat enzimàtica de cadascun d’ells de forma específica 

mitjançant mètodes espectrofotomètrics. Per obtenir la mesura separada, es va 

utilitzar un inhibidor de Sod1, el cianur sòdic (NaCN), que inhibeix el 95% de 

l’activitat Sod1 quan és afegit a l’assaig en el moment de la mesura. La quantitat 

de Sod2 es va obtenir sostraient el valor anterior a la quantitat de Sod total 

mesurada sense l’inhibidor i segons s’especifica en materials i mètodes (apartat 

5.1.6). 

 

Els resultats va mostrar que existien diferències en l’activitat Sod1 en funció del 

medi on creixien les cèl·lules. En fase exponencial, els nivells d’activitat Sod1 en 

eren iguals. Però en fase estacionària, l’activitat Sod1 és mantenia més elevada en 

medi YPD 0,5% respecte a un medi YPD 2%, amb valors de 2 a 3 vegades 

superiors (YPD 2% glucosa: 36 U/mg proteïna total - YPD 0,5% glucosa: 92 U/mg 

proteïna total) (Fig. 46). 

 

En canvi, l’activitat Sod2 en fase exponencial era més elevada en els cultius en 

YPD 0,5%. Posteriorment, en la fase diàuxica i en l’entrada en fase estacionària els 

seus nivells eren més alts en medi YPD 2% glucosa. Però, finalment, quan les 

cèl·lules entraven en fase estacionària avançada, es tornava a repetir que l’activitat 

Sod2 fos més elevada en condicions de RC. En concret, es va observar un 50% més 

d’aquesta activitat en les cèl·lules als 60 dies de cultiu (YPD 2% glucosa: 32 U/mg 

proteïna total - YPD 0,5% glucosa: 60 U/mg proteïna total) (Fig. 47).  
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Figura  46. Activitat superòxid dismutasa 1 (Cu,Zn-Sod) durant l’envelliment cronològic en 

medi YPD 2% i YPD 0,5% glucosa (RC). 
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Figura  47. Activitat superòxid dismutasa 2 (Mn-Sod2) durant l’envelliment cronològic en 

medi YPD 2% i YPD 0,5% glucosa (RC). 
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1.6. L’envelliment cronològic presenta característiques del fenotip 

de senescència que són evitades per la RC 
 

1.6.1. Increment de lipofuscina 
 

La deposició de lipofuscina dins les cèl·lules post-mitòtiques, un dels signes més 

característics de l’envelliment, es coneix des de fa més de 150 anys. La lipofuscina 

s’acumula en l’interior dels lisosomes perquè no és pot degradar i se sap que no pot 

ser eliminada de l’interior de les cèl·lules post-mitòtiques via exocitosis. Està 

formada per una mescla de substàncies d’origen bàsicament proteic (30-70%) i 

lipídic (20-50%). També conté petites quantitats de carbohidrats (fins al 7%), DNA 

i restes de metalls, especialment ferro. Un tret característic d’aquesta mescla 

insoluble és l’ampli espectre de fluorescència que posseeix i que és aprofitat com a 

base per la seva detecció al microscopi (Brunk & Terman, 2002).  

 

L’observació dels grànuls de lipofuscina es va fer amb cèl·lules obtingudes 

directament dels cultius en medi YPD 2% i YPD 0,5% glucosa. Les imatges van 

mostrar que es produïa una acumulació progressiva de lipofuscina en les cèl·lules 

en medi YPD 2% durant l’envelliment cronològic. En canvi, en condicions de RC, les 

cèl·lules tardaven més temps en acumular aquest pigment fluorescent (Fig. 48).  

 

 
 

Figura  48. Imatges capturades amb el microscopi de fluorescència de cèl·lules de llevat 

durant l’envelliment cronològic: a-c) Sense filtre; b-d) Amb filtre (λexcitació=450-490 nm i 

λemissió= 520 nm). 
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1.6.2. Increment de la peroxidació lipídica 
 

La peroxidació lipídica és una de les conseqüències del dany oxidatiu en les 

estructures cel·lulars i s’utilitza com a marcador d’estrès. Els peròxids lipídics 

derivats dels àcids grassos poliinsaturats són inestables i es descomponen generant 

altres metabòlits tòxics com ara són els hidroperòxids lipídics i els aldehids reactius 

com ara el malondialdehid (MDA) i el 4-hidroxinonenal (4-HNE). Aquests afecten un 

gran nombre d’activitats biològiques per la seva capacitat per reaccionar amb 

proteïnes i àcids nucleics. D’altra banda, la peroxidació de lípids de membrana 

interfereix directament amb la seva integritat i amb les funcions associades a ella. 

Nombrosos estudis relacionen el fenomen de la peroxidació lipídica amb l’edat i per 

això és considerat un marcador d’envelliment (Spiteller, 2002; Stadtman, 2004).  

 

La mesura de les substàncies reactives a l’àcid tiobarbitúric (TBARS) és un 

mètode àmpliament utilitzat per la monitorització del grau de peroxidació lipídica 

d’una mostra. El principi del sistema és la capacitat del MDA per reaccionar amb 

l’àcid tiobarbitúric i produir un adducte MDA-TBA que pot ser mesurat per 

espectrofotometria o fluorimetria, sent aquest darrer un mètode més sensible.  

 

La mesura dels TBARS en cèl·lules de llevat durant l’envelliment cronològic va 

mostrar que en YPD 2% glucosa es produïa un augment progressiu de la quantitat 

de TBARS amb el temps. Aquest augment arribava a ser 8 a 10 vegades més alt als 

60 dies respecte a les cèl·lules en fase exponencial. En canvi, quan les cèl·lules 

creixien en condicions de RC, els valors de peroxidació lipídica es mantenien molt 

més baixos i estables en el temps respecte als valors amb YPD 2% glucosa (Fig. 

49). 
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Figura  49. Peroxidació lipídica (TBARS) durant l’envelliment cronològic en medi YPD 2% i 
YPD 0,5% glucosa (RC). 
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1.6.3. Increment del ferro intracel·lular 
 

El manteniment de l’homeòstasi del ferro és especialment important per la 

cèl·lula degut a la seva capacitat per provocar dany generant radicals hidroxil a 

través de l’anomenada reacció de Fenton. Per exemple, es coneix que les proteïnes 

mitocondrials sofreixen dany oxidatiu, però que no totes s’afecten de la mateixa 

manera. El fet que algunes d’aquestes proteïnes posseeixin un centre Fe-S en el 

seu centre actiu afavoreix la reacció de Fenton in situ fent-les més susceptibles a al 

dany oxidatiu. Una mostra és aconitasa que s’ha descrit com a diana d’oxidació 

preferent. Aquest enzim, del cicle l’àcid tricarboxílic, conté un centre 4Fe-4S que la 

fa molt sensible a l’ió superòxid i s’ha vist que s’inactiva ràpidament en soques 

∆sod2 (Fabrizio et al, 2001, 2003; Longo et al, 1999a). La conseqüència d’aquest 

procés és l’alliberació de ferro en un ambient on l’abundància de H2O2 fa que sigui 

estimulada, encara més, la producció de OH•. 

 
La concentració de ferro present en l’interior de la cèl·lula es va mesurar 

mitjançant un protocol de reducció i solubilització del metall i la posterior 

quantificació espectrofotomètrica del canvi d’absorbància produït per la unió al 

metall d’un agent quelant específic del ferro, la batofenantrolina.  

 

Seguint el protocol especificat en els materials i mètodes, es van obtenir 

extractes crus de cèl·lules en cultiu amb medi YPD 2% i YPD 0,5% glucosa en 

diferents punts de l’envelliment cronològic. Els resultats van mostrar que les 

cèl·lules que havien crescut en YPD 2% glucosa acumulaven de 2 a 3 vegades més 

ferro que les que creixien en condicions de RC (Fig. 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  50. Concentració intracel·lular de ferro total en les cèl·lules de S. cerevisiae durant 
l’envelliment cronològic en medi YPD 2% i YPD 0,5% glucosa (RC). 
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1.6.4. Evolució de les reserves de glicogen 
  

El glicogen serveix com a reserva de glucosa. La seva acumulació s’inicia en  

condicions de limitació de nutrients, per exemple, quan les cèl·lules es troben a 

punt d’entrar la fase estacionària. El dèficit de carboni, nitrogen, fòsfor o sofre 

també actua estimulant la síntesi de glicogen (Lillie & Pringle, 1980).  

 

La mesura de la quantitat del glicogen en les cèl·lules crescudes en YPD 2% 

glucosa va confirmar que a mesura que les cèl·lules s’aproximen a la fase diàuxica 

es produeix un augment en la reserva d’aquest carbohidrat que continua fins els 

primers dies de la fase estacionària. En canvi, en les cèl·lules en RC, el pic màxim 

es produeix a les 24h de cultiu i posteriorment comença a disminuir (Fig. 51). 

Aquestes diferències mostren la divergència metabòlica existent en relació amb el 

tipus de medi. 
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Figura  51. Quantitat de glicogen present en l’interior de les cèl·lules de S. cerevisiae durant 

l’envelliment cronològic en medi YPD 2% glucosa i YPD 0,5% glucosa (RC). 

 
 

1.7. Efecte de la RC en l’envelliment cronològic 

 
Tots els resultats anteriors indicaven que la RC evitava una sèrie de 

característiques fenotípiques pròpies de l’envelliment. Per aquest motiu es va 

procedir amb l’anàlisi de la viabilitat dels cultius durant l’envelliment cronològic i 

veure quin efecte tenia la RC en la supervivència en fase estacionària.  

 

Les mesures de viabilitat es van realitzar amb cultius crescuts en YPD 2%, 

mantinguts en agitació constant a 180 rpm i a una temperatura de 30ºC. En els 

dies indicats es feien dilucions seriades 1:10 i es plaquejaven en YPD 2%.  
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L’assaig va mostrar que només un 5% de les cèl·lules es mantenien viables fins 

als 60 dies quan creixien en YPD 2%. En canvi, i durant el mateix període, un 90% 

de cèl·lules mantenien la seva viabilitat quan creixien en medi YPD 0,5% (RC) (Fig. 

52a). Amb l’objectiu de descartar la possibilitat que aquest resultat es degués 

únicament al tipus de medi utilitzat (YPD) es va valorar la viabilitat en un medi de 

cultiu sintètic (SC). Es va veure que la RC també augmentava la supervivència dels 

cultius en aquest medi (Fig. 52b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  52. Efecte de la RC en la viabilitat cel·lular durant l’envelliment cronològic: a) Medi 

YPD; b) Medi SC. 
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S’ha descrit que la RC provoca un canvi en el metabolisme energètic en la 

cèl·lula. A concentracions de glucosa elevades, l’energia s’obté a través de la 

fermentació. En canvi, una disminució de la concentració de glucosa en el medi 

provoca la síntesi d’enzims de respiració i afavoreix un tipus de metabolisme més 

oxidatiu (Lin et al, 2000). Això comporta l’activació de la síntesi d’enzims 

antioxidants. D’acord amb aquesta hipòtesi, es va observar que les cèl·lules en fase 

exponencial que havien crescut en medi YPD 0,5% eren més resistents a un 

tractament amb H2O2 que aquelles que havien crescut en medi YPD 2% (Fig. 53). 

D’aquesta manera, l’augment de viabilitat cel·lular en la fase estacionària en 

condicions de RC es podia explicar, almenys en part, per un augment de les 

defenses antioxidants. Les cèl·lules en YPD 0,5% estarien millor adaptades per fer 

front a una situació d’estrès oxidatiu i aquest fet afavoriria la seva supervivència en 

la fase estacionària.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura  53. Viabilitat de les cèl·lules de S. cerevisiae desprès d’un tractament amb 5 mM 

H2O2 durant 1h en fase exponencial i en medi YPD 2% i 0,5% glucosa (RC). 
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2. ESTUDI DE L’EFECTE DE L’OXIDACIÓ DE PROTEÏNES EN 

L’ENVELLIMENT DE S. CEREVISIAE 
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2.1. Soques amb doble dotació gènica 
 
 
2.1.1. Construcció 

 
L’interès de la següent part del treball es va centrar en l’estudi dels efectes de 

l’oxidació de proteïnes en el mateix procés d’envelliment. Amb aquesta finalitat es 

van construir diverses soques amb una còpia addicional única de gens de proteïnes 

oxidades que havien estat identificades prèviament. L’objectiu era compensar la 

pèrdua d’activitat produïda pel dany oxidatiu amb un augment d’expressió de la 

mateixa proteïna i veure quins efectes tenia això sobre l’envelliment. 

 

La quantitat de proteïnes que s’havien descrit com a oxidades durant 

l’envelliment era elevada. Per aquest motiu, inicialment es va fer una tria d’algunes 

que fossin representatives dels dos grups majoritaris identificats: proteïnes de 

resistència a estrès i enzims del metabolisme energètic. En aquesta selecció es van 

incloure els gens: HSP60, HSC82, SSA1, ADH1, ENO1 i ENO2. Es volia que l’addició 

d’aquests gens fos constitutiva i per això es va utilitzar plasmidis integratius per 

clonar-los. Els vectors de clonació utilitzats van ser Yiplac211 i Yiplac128. HSP60, 

SSA1 i ENO1 es van incorporar dins Yiplac211, mentre que HSC82, ADH1 i ENO2 es 

van incorporar dins Yiplac128. Els protocols utilitzats han estat especificats en 

l’apartat dels materials i mètodes. Les soques resultants es van anomenar afegint 

al nom del gen integrat el prefix “2x”. D’aquesta forma, es van generar les soques 

2xADH1, 2xENO1, 2xENO2, 2xHSP60, 2xHSC82 i 2xSSA1. Per analitzar si la 

integració del plasmidi provocava un canvi de les característiques fenotípiques de 

les cèl·lules també es van obtenir les soques control amb el plasmidi buit integrat i 

varen ser anomenades wtp128 i wtp211.  

 

S’ha de senyalar que en tots els experiments realitzats amb aquestes soques 

“2X” els controls corresponen a la soca CML128 amb el plasmidi buit integrat, és a 

dir, a les soques wtp128 i wtp211, depenent de quin plasmidi hagi estat utilitzat per 

integrar el gen. Per facilitar la lectura, en tot el treball exposat a partir d’aquí s’ha 

eliminat aquesta nomenclatura deixant únicament la indicació wt per ambdues 

soques malgrat que sempre han estat utilitzades les soques control corresponents. 

Únicament s’ha fet servir aquesta terminologia en l’apartat 2.1.3 dels resultats per 

comparar la soca salvatge (CML128) amb wtp128 i wtp211. 

 

Inicialment es va procedir a la comprovació de la integració gènica amb un 

Western blot per valorar la quantitat de proteïna d’interès que s’expressava en cada 

soca (apartat 4.4 dels materials i mètodes). 
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2.1.1.1. Alcohol Deshidrogenasa 1 

 
En el llevat s’han identificat fins a 7 alcohol deshidrogenases, però en fase 

exponencial i en medi YPD 2% principalment s’expressa Adh1. Un Western blot 

anti-adh va permetre determinar que l’expressió d’aquesta proteïna era major en la 

soca 2xADH1 comparada amb la soca wt (Fig. 54).  
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Figura  54. Western blot anti-ADH realitzat amb extractes de cultius en fase exponencial en 

medi YPD 2% glucosa i quantificació de les bandes. 

 

2.1.1.2. Enolasa 

 
S. cerevisiae expressa dues enolases, Eno1 i Eno2, amb un pes molecular de  

46,816 Da i 46,914 Da respectivament. En fase exponencial i en medi ric en 

glucosa les cèl·lules contenen 20 vegades més Eno2 que Eno1. Quan les cèl·lules 

entren en fase estacionària es produeix un increment de l’expressió d’Eno1 fet que 

fa que, finalment, ambdues enolases s’igualin en quantitat. Les característiques que 

es van utilitzar per determinar la seva expressió en les soques 2xENO1 i 2xENO2 

van ser el pes molecular i la quantitat relativa de cadascuna d’elles en funció de la 

fase de creixement, ja que no existeixen anticossos específics per cadascuna per 

separat. 

 

 
• Enolasa 1: 

 
L’expressió en fase exponencial d’Eno1 és molt baixa, per això es va realitzar un 

Western blot anti-enolasa amb extractes de cèl·lules en fase estacionària de 5 dies. 

En aquest experiment, la soca salvatge presenta nivells semblants d’ambdues 

enolases mentre que, en la soca 2xENO1, la quantitat d’Eno1 (banda superior de 

pes molecular lleugerament més alt) s’incrementa respecte a Eno2 (Fig. 55a). 

Aquesta imatge confirma que existeix més expressió d’ENO1 en la soca 2xENO1.  
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• Enolasa 2: 

 

En fase exponencial i en medi YPD 2% glucosa, Eno2 és una proteïna molt 

abundant. La detecció de la quantitat d’aquest enzim mitjançant Western blot anti-

enolasa va mostrar que la soca 2xENO2 posseïa un major nivell d’expressió 

d’aquesta proteïna respecte a la soca control (Fig. 55b). 

 

 
 

 

Figura  55. Western blot anti-enolasa realitzat amb extractes de cultius en YPD 2% glucosa i 

quantificació de les bandes: a) Fase estacionària (5 dies); b) Fase exponencial.  

 
 
 

 

2.1.1.3. Hsc82 

 
En el llevat hi ha dues xaperones de la família de les Hsp90, Hsc82 i Hsp82, 

codificades pels gens HSC82 i HSP82, respectivament. El primer s’expressa de 

forma constitutiva a nivells elevats i s’indueix lleugerament en condicions d’estrès 

tèrmic, en canvi, HSP82 és induït fortament per calor i per diversos tipus d’ estrès. 

En les cèl·lules d’un cultiu en fase exponencial i en un medi ric en glucosa 

s’expressa majoritàriament HSC82, mentre que HSP82 s’indueix posteriorment 

durant l’entrada en fase diàuxica. 
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Es va realitzar un Western blot anti-hsp90 a partir d’extractes de cultius en fase 

exponencial en YPD 2% per comprovar la integració de l’HSC82 (Fig.56). La imatge 

va demostrar que la soca 2xHSC82 presentava uns nivells més elevats de proteïna 

Hsp90, confirmant la integració del gen. 
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Figura  56. Western blot anti-hsp90 realitzats amb extractes de cultius en fase exponencial 

en medi YPD 2% glucosa i quantificació de les bandes. 

 
 

2.1.1.4. Hsp60 

 
Hsp60 és una xaperona mitocondrial necessària en el plegament de polipèptids 

precursors i en el muntatge de complexes proteics. També s’encarrega de prevenir 

l’agregació i actua en el replegament proteic desprès d’un estrès tèrmic.  

 

Per confirmar la integració del gen HSP60 es va realitzar un Western blot anti-

hsp60 i es va veure que en la soca 2xHSP60 s’incrementava l’expressió d’aquesta 

xaperona mitocondrial (Fig.57).  
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Figura  57. Western blot anti-hsp60 realitzat amb extractes de cultius en fase exponencial en 
medi YPD 2% glucosa i quantificació de les bandes. 
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2.1.1.5. Ssa1 

 
Ssa1 juntament amb Ssa2, Ssa3 i Ssa4 constitueix una subfamília de xaperones 

citosòliques pertanyent a la família de les Hsp70. Les Hsp70 són un gran grup de 

proteïnes conservades evolutivament de bacteris a humans i que originàriament es 

van classificar en base a la seva inducció per estrès tèrmic i per la mida al voltant 

dels 70 KDa. Els 4 gens de la subfamília SSA es troben estretament relacionats. 

Ssa1 comparteix un 99%, 84% i un 85% d’identitat amb Ssa2, Ssa3 i Ssa4 

respectivament. 

 

En condicions normals de creixement els nivells basals de Ssa1 són significatius, 

però durant l’entrada en fase diàuxica o desprès d’un estrès tèrmic, la seva 

transcripció és troba estimulada. En canvi, Ssa2 s’expressa igual a qualsevol 

temperatura. L’expressió de Ssa3 i Ssa4 gairebé és inexistent a temperatura 

normal de creixement, però augmenta considerablement davant un estrès tèrmic 

(Wegele et al, 2003). 

 

Per valorar l’augment de l’expressió de Ssa1 en el mutant 2xSSA1 es va dur a 

terme un Western blot anti-ssa amb extractes de cèl·lules sotmeses a un estrès 

tèrmic de 37ºC durant 45 min (Fig. 58). Els resultat va mostrar que la integració 

del gen SSA1 havia estat correcta ja que malgrat que l’anticòs reconeix les 4 Ssa 

del llevat, s’ha de considerar que la quantitat de Ssa2 és constant a qualsevol 

temperatura i que la inducció de Ssa3 i Ssa4 és produeix per igual tant en la soca 

salvatge com en la soca 2xSSA1. Per tant, un augment en el senyal de la banda 

anti-ssa es podia atribuir a una major expressió de Ssa1.  
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Figura  58. Western blot anti-ssa realitzat amb extractes de cultius en fase exponencial i 

sotmesos a un estrès tèrmic (37ºC – 45 min) en medi YPD 2% glucosa i quantificació de les 

bandes. 
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2.1.2. Estudi del fenotip de les soques amb doble dotació gènica 
 

2.1.2.1. La integració no afecta el temps de generació 

 
En primer lloc es va analitzar si el fet d’haver modificat les característiques de la 

soca salvatge produïa algun efecte en el creixement de les diverses soques 

construïdes en medi YPD 2% glucosa. Els valors dels temps de generació de les 

diverses soques van resultar ser molt similars (Fig. 59), indicant que la manipulació 

feta no afectava significativament al creixement cel·lular en fase exponencial.  

 

 

SOCA 
TEMPS DE 

GENERACIÓ 

CML128 112 

Wtp128 114 

2xADH1 119 

2xENO2 108 

2xHSC82 121 

Wtp211 119 

2xENO1 114 

2xHSP60 126 

2xSSA1 122 

 
Figura  59. Temps de generació de les soques CML128, wtp128, 2xADH1, 2xENO2, 2xHSC82, 

wtp211, 2xENO1, 2xHSP60 i 2xSSA1 en medi YPD 2% glucosa. 

 

2.1.2.2. Resistència a estrès oxidatiu  

 
Nombrosos estudis mostren la importància de les defenses antioxidants en 

l’envelliment de S. cerevisiae (veure introducció). En la primera part dels resultats 

d’aquest treball s’havia vist que l’augment d’aquestes defenses antioxidants en fase 

exponencial era important per l’increment de la longevitat observat en condicions 

de RC. Per aquest motiu, una primera avaluació de les característiques de les 

soques construïdes va ser mesurar la viabilitat quan eren sotmeses a un agent 

oxidant. Totes les soques “2x” van ser tractades amb 3 i 4 mM H2O2 durant 1 hora 

en agitació constant i a 30ºC. A continuació es van plaquejar dilucions seriades 

(1:10) d’aquests cultius en una placa d’agar amb YPD 2% glucosa. 
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2.1.2.3. La manipulació derivada de la integració gènica no modifica la 
resistència a l’estrès oxidatiu en les soques control 

 
En primer lloc es va analitzar si la manipulació derivada del procés d’integració 

gènica modificava la capacitat de resistència a estrès en les soques control. La 

viabilitat observada desprès del tractament oxidant va indicar que no hi havia 

diferències entre la soca salvatge (CML128) i les dues soques que duien el plasmidi 

buit integrat (soques control, wtp128 i wtp211) (Fig. 60).  

 

 

 

Figura  60. Viabilitat de la soca salvatge (CML128) i de les dues soques amb el plasmidi buit 

integrat (wtp128 i wtp211) desprès d’un tractament amb H2O2 (3-4mM). 

 
 

2.1.2.4. Diferències en la resistència a estrès oxidatiu en les soques 2x 

 
Un cop confirmat que la manipulació genètica no afectava a la resistència a 

estrès oxidatiu en les soques control es va procedir a realitzar el mateix tractament 

amb les soques “2x”.  

 

Els resultats van mostrar que no totes les soques responien igual a estrès per 

H2O2. La soca 2xHSP60 va resultar ser més resistent al tractament oxidant (Fig. 

61). Aquest fet coincidia amb dades obtingudes en estudis previs del grup, on 

s’havia demostrat que la sobreexpressió d’Hsp60 (amb valors d’expressió de 

proteïna unes 5 vegades més respecte els normals) incrementa la resistència a 

H2O2 (Cabiscol et al, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  61. Viabilitat cel·lular desprès d’un tractament amb H2O2 (3-4mM) de la soca 

2xHSP60. 
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En les altres dues soques amb una còpia addicional de gens de xaperones el 

resultat va ser diferent. Les cèl·lules de la soca 2xSSA1 van mostrar-se més 

sensibles al tractament oxidant (Fig. 62a) i les cèl·lules de la soca 2xHSC82 van 

resultar tenir la mateixa capacitat de resistència que la soca control (Fig. 62b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  62. Viabilitat cel·lular desprès d’un tractament amb H2O2  (3-4 mM) de les soques 

“2x”: a) 2xSSA1; b) 2xHSC82. 

 
En les soques amb una còpia addicional d’enzims del metabolisme de la glucosa 

els resultats tampoc no van ser homogenis. La soca 2xENO1 i la soca 2xENO2 van 

mostrar la mateixa resistència que la soca control (Fig. 63a-63b). En canvi, la soca 

2xADH1 va resultar ser més resistent a un tractament amb H2O2 (Fig. 63b). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura  63. Viabilitat cel·lular desprès d’un tractament amb H2O2 (3-4 mM) de les soques 

“2x”: a) 2xENO1; b) 2xENO2 i 2xADH1. 
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Amb aquests resultats s’estava veient que l’activitat de determinades proteïnes 

identificades com a dianes d’oxidació durant l’envelliment, podia modificar la 

capacitat de resposta de la cèl·lula a un estrès oxidatiu. La idea inicial era veure si, 

compensant la pèrdua d’activitat d’aquestes proteïnes produïda per l’oxidació amb 

una major expressió de les mateixes, el procés d’envelliment es veia afectat. 

Donada la relació entre resistència a estrès oxidatiu i envelliment, es va aprofundir 

en l’estudi de l’increment de la resistència al tractament oxidant en aquestes 

soques i la seva relació amb la longevitat.  

 

 

2.2. La soca 2xADH1 presenta una major longevitat que és 

depenent de Sir2 
 

De les dues soques identificades com a més resistents, 2xADH1 i 2xHSP60, es 

va seleccionar 2xADH1 per continuar amb el treball. La raó és que Adh1 és una 

alcohol deshidrogenasa que necessita NADH per dur a terme la seva activitat. Com 

s’ha descrit anteriorment, una proteïna molt important en la regulació de 

l’envelliment replicatiu de llevat és Sir2. La regulació de l’activitat Sir2 es troba sota 

control del ràtio NAD+/NADH. Per aquest motiu, va semblar interessant saber si 

l’increment d’activitat Adh1 modificava aquest ràtio i com això podia afectar a 

l’envelliment de S. cerevisiae. 

 
2.2.1. Major activitat alcohol deshidrogenasa  
 

Prèviament, s’havia vist que la soca 2xADH1 expressava més quantitat d’Adh 

que la soca control (Fig. 54), però per avaluar si aquest increment d’expressió es 

corresponia amb un augment de l’activitat es va dur a terme un zimograma. Es van 

utilitzar extractes crus de cèl·lules crescudes en YPD 2% en fase exponencial. 

L’activitat es va detectar segons s’especifica en els materials i mètodes (apartat 

5.2.2) i la imatge del gel va ser quantificada. Amb aquest experiment es va 

observar un increment del 50% de l’activitat Adh1 en la soca 2xADH1 respecte a la 

soca control (Fig. 64a-b). 

Figura  64. a) Zimograma de l’activitat Adh1 en les cèl·lules en cultiu de les soques wt i 

2XADH1 en fase exponencial en YPD 2% glucosa;  b) Quantificació de les bandes. 
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2.2.2. Increment del ràtio NAD+/NADH  
 
El NAD+ participa en nombrosos processos biològics, incloent la regulació del 

metabolisme energètic, la reparació del DNA i la transcripció (Lin & Guarente, 

2003). A més de servir com a coenzim, el NAD+ és utilitzat com a substrat. Entre 

els enzims que utilitzen NAD+ com a substrat s’inclouen algunes NAD+-dependent 

DNA lligases, NAD+-dependent oxidoreductases, poli(ADP) ribosa polimerases 

(PARP) i la família de NAD+-dependent histones desacetilases Sir2 (Lin & Guarente, 

2003). 

 

Alguns autors expliquen l’augment de l’RPLS en condicions de RC per un 

increment del ràtio NAD+/NADH que induiria un augment de l’activitat NAD+-

depenent de Sir2 (Lin et al, 2002). L’Adh1 és responsable de l’oxidació del NADH a 

NAD+ i per veure si l’augment de la seva expressió afectava les concentracions 

d’aquests nucleòtids es va mesurar el ràtio NAD+/NADH en l’interior de la soca 

control i en la soca 2xADH1. La mesura es va fer amb extractes de cultius en fase 

exponencial en medi YPD 2% glucosa (Fig. 65). Els resultats van mostrar que en la 

soca 2xADH1 es produïa un augment del ràtio NAD+/NADH d’un 20% (1,96 vs. 

2,38) respecte a la soca control.  
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Figura  65.  Ràtio NAD+/NADH en extractes crus de cèl·lules en cultiu en fase exponencial i 

en YPD 2% glucosa. Per l’anàlisi estadístic és va utilitzar el test t-student (*p=0,041). 

 
  
2.2.3. Augment de la longevitat replicativa  
 

L’augment del ràtio NAD+/NADH que s’havia demostrat experimentalment podia 

afectar l’envelliment replicatiu. Per aquest motiu es va procedir a la mesura de 

l’RPLS (Replicative Life Span). L’RPLS és el nombre de cèl·lules filles que una 

cèl·lula verge de llevat pot generar al llarg de la seva vida abans que entri en el 

període de senescència. Per les seves característiques s’utilitza com a model 

d’estudi de l’envelliment de teixits mitòticament actius.  

 

 *
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Un experiment de càlcul de l’RPLS implica quantificar el nombre de cèl·lules 

filles generat per una cèl·lula verge. Es considera que aquest experiment genera 

uns resultats vàlids quan el nombre de cèl·lules verges mesurades en l’assaig es 

troba entre 60-80 (Piper, 2006). En aquest experiment es van comptar 84 cèl·lules 

per la soca control i 86 per la soca 2xADH1. Desprès es va elaborar un gràfic de 

supervivència (Fig. 66) i per obtenir la vida mitjana replicativa (RPLS) es va 

extrapolar del mateix gràfic el nombre de generacions on la meitat de les cèl·lules 

encara es mantenien viables.  

 

En la soca salvatge el valor de l’RPLS va ser de 20 generacions i en la soca 

2xADH1 de 26 generacions. Aquests resultats indicaven que en la soca 2xADH1 hi 

havia un increment del 30% en l’RPLS. Si es té en compte que una soca amb una 

única còpia addicional de SIR2 incrementa l’RPLS del llevat en un 30-40% 

(Kaeberlein et al, 1999; Bitterman et al, 2003) o que en condicions de RC és del 

30% (Lin et al, 2002), l’increment observat amb la còpia addicional d’ADH1 era 

realment important.  
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Figura  66. Gràfic de supervivència de les soques wt i 2XADH1 amb una RPLS de 20 i 26 

generacions, respectivament, en medi YPD 2% glucosa. 
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2.2.4. Augment de l’activitat i quantitat de Sir2 
 

L’augment de l’RPLS en la soca 2xADH1 indicava que era possible que 

l’increment del ràtio NAD+/NADH estès afectant l’activitat de Sir2 però calia 

confirmar aquesta hipòtesi experimentalment. Amb aquest objectiu, es va procedir 

a la construcció de soques en les quals es podia determinar l’activitat Sir2 de forma 

indirecta a través del càlcul del temps de generació. Aquestes soques es van 

anomenar GRB2401UT (wt-UT) i GRB2402UT (2xADH1-UT). La metodologia 

utilitzada s’explica detalladament en l’apartat 3.3 dels materials i mètodes. El 

principi teòric d’aquest experiment consisteix en integrar el gen URA3 en la regió 

telomèrica del cromosoma VII, de tal forma que la seva expressió quedi sota 

control de Sir2. En aquestes cèl·lules, una major activitat Sir2 es tradueix en més 

silenciament en el DNA telomèric i menys transcripció del gen URA3. Això significa 

que com més activitat Sir2 hi hagi s’observarà menys expressió del gen URA3 en 

les soques UT i, per tant, es produirà un creixement més lent en un medi on no hi 

hagi uracil (Fig. 67).  

 

Telòmer Cromosoma VII Telòmer

Inhibidor de Sir2p
unit a Sir2

Silenciament URA3

Expressió URA3

Telòmer Cromosoma VII Telòmer

Sir2 actiu

Sir2 inactiu

Creixement lent

Creixement normal

 

Figura  67. Representació gràfica de la regulació de l’expressió d’URA3 efectuada per Sir2 en 

l’assaig de silenciament telomèric. 

 
 

Amb les soques wt-UT i 2xADH1-UT es van realitzar diverses corbes de 

creixement. Com a control positiu, es van fer créixer les cèl·lules en medi 

complementat amb les auxotròfies necessàries i s’hi va incloure uracil (URA+). Per 

veure l’activitat silenciadora de Sir2 es va utilitzar medi sintètic sense uracil (URA-), 

però complementat amb la resta d’auxotròfies de les soques. 
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Amb els resultats d’aquestes corbes es va veure que no hi havia diferències en 

els temps de generació entre ambdues soques quan creixien en medi URA+ (wt-UT: 

122 min vs. 2xADH1: 124 min) (Fig. 68). En canvi, quan les cèl·lules creixien en un 

medi URA-, la soca 2xADH1-UT presentava un temps de generació més elevat que 

la soca wt-UT (wt-UT: 196min vs. 2xADH1-UT: 238min) (Fig. 68). Aquesta 

diferència estava indicant que la soca 2xADH1-UT tenia problemes per créixer i 

tardava més en dividir-se. Seguint els principis de l’assaig, això significava que hi 

havia una major activitat silenciadora en el locus URA3 i confirmava que hi havia 

una major activitat Sir2 en la soca 2xADH1.  

Figura  68. Temps de generació de les soques wt-UT i 2xADH1-UT en diverses condicions de 

cultiu: a) URA+: medi SC complementat amb uracil; b) URA-: medi SC sense uracil; c) 1mM 

NAM: medi SC sense uracil amb 1mM de nicotinamida; d) 5µM esplitomicina: medi SC sense 

uracil amb 5µM esplitomicina. Per l’anàlisi estadístic es va utilitzar un test t-student 

(*p=0,0096). 

 

Per veure si la diferència en el temps de generació era deguda a l’activitat 

específica de Sir2 es va analitzar que succeïa quan s’afegien al medi dos inhibidors 

d’aquest enzim, esplitomicina (Bedalov et al, 2001) i nicotinamida (NAM) 

(Bitterman et al, 2003). Hipotèticament, la inhibició de Sir2 havia de provocar una 

pèrdua del silenciament telomèric i una major expressió del gen URA3. Aquest fet 

facilitaria el creixement en medi URA- en les dues soques. 

 

Els resultats de les corbes de creixement van indicar que l’addició al medi de 

cultiu d’un inhibidor de Sir2, bé 5 µM esplitomicina o bé 1mM NAM, feia 

desaparèixer les diferències en els temps de generació (Fig. 68). Aquestes dades 

confirmaven que Sir2 era el responsable de les divergències en la velocitat de 

creixement entre les soques wt-UT i 2xADH1-UT en medi URA-.   

 

Posteriorment, es va realitzar un Western blot anti-Sir2 amb extractes de cultius 

en fase exponencial per analitzar la quantitat de proteïna present en aquestes 

soques. Es va veure que en la soca 2xADH1 hi havia un increment del 20% en la 

quantitat de proteïna Sir2 respecte a la soca salvatge (Fig. 69). 

 

0

50

100

150

200

250

300

URA + URA - 1mM NAM 5µm Splitomicinate
m

p
s 

d
e
 g

e
n
e
ra

ci
ó
 (

m
in

u
ts

)

wt-UT 2XADH1-UT

  URA +   URA -    URA – 
+ 1mM NAM 

  URA – 
+ 5µM esplitomicina 

*



Resultats 

 164

0

25

50

75

100

125

150

wt p128 2xADH1

q
u
a
n
ti
ta

t 
d
e
 S

ir
2
p
 (

%
)

 
 
  
 
 
 
 

 

Figura  69. a) Western blot anti-Sir2 amb extractes de cultius en fase exponencials en medi 

YPD 2% glucosa de les soques wt i 2xADH1. b) Quantificació de les bandes.  Per l’anàlisi 

estadístic es va utilitzar un test t-student (*p=0,0026). 

 

Aquest darrer resultat assenyalava que les diferències detectades en l’activitat 

de Sir2 no només eren atribuïbles a un augment del ràtio NAD+/NADH sinó també a 

un augment de la quantitat de proteïna Sir2. Ambdós fenòmens, molt 

possiblement, estaven exercint un efecte additiu en l’activitat silenciadora de la 

sirtuïna.  

 

2.2.5. Increment de longevitat cronològica  
 

L’envelliment cronològic en S. cerevisiae, o capacitat d’un cultiu de mantenir la 

seva viabilitat al llarg del temps, s’ha proposat com a model d’estudi de 

l’envelliment en teixits post-mitòtics de mamífers. Existeix una estreta relació entre 

aquest tipus d’envelliment i la capacitat de defensa antioxidant d’una cèl·lula (veure 

introducció). El fet que la soca 2xADH1 presentés una major resistència a estrès 

oxidatiu va fer pensar que era possible que aquesta característica afectés a la 

longevitat de la soca 2xADH1. 

 

Es va valorar la viabilitat dels cultius en l’envelliment cronològic seguint els 

mateixos protocols que en l’apartat 1.7 dels resultats. El creixement en placa va 

mostrar que la viabilitat de les cèl·lules es mantenia igual en les dues soques fins 

als 30 dies. A partir d’aquí, la soca control començava a perdre capacitat de 

supervivència. En canvi, en la soca 2xADH1 no es detectava una disminució de la 

viabilitat fins als 40 dies (Fig. 70). Les diferències van resultar ser més accentuades 

quan les cèl·lules van arribar als 70 dies de cultiu. En aquest punt, la soca 2xADH1 

apareixia amb una viabilitat, d’aproximadament d’un ordre de magnitud, més gran 

que la soca control.  

 

Aquests resultats estaven d’acord amb la resistència a estrès per H2O2 ja 

descrita (apartat 2.2.8 dels resultats) i amb el fet que en la longevitat cronològica 

és important un forta defensa antioxidant.  
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Figura  70. Viabilitat de les soques wt i 2xADH1 als 3, 15, 26, 30, 40 i 70 dies en medi YPD 

2% glucosa. 

D’altra banda, s’ha vist que un augment de la capacitat de resistència a estrès 

tèrmic està relacionat amb la longevitat en algunes soques de llevat (veure 

introducció). Amb concordança amb això, quan es va mesurar la resistència a 

estrès tèrmic (45ºC durant 1h) es va veure que la soca 2xADH1 era més resistent a 

aquest tipus d’estrès (Fig. 71). 

 
 
 

 

Figura  71. Viabilitat de les soques wt i 2xADH1 desprès d’un tractament durant 1h a 45ºC. 

 

El creixement en un medi de cultiu amb una font de carboni no fermentable fa 

que l’activitat Adh1 no sigui necessària i que la seva expressió estigui reprimida 

(Gancedo, 1998). Aquest fet es va utilitzar com un control negatiu per veure si 

realment la resistència a estrès oxidatiu observada era deguda a la còpia addicional 

d’Adh1. Es va realitzar un tractament oxidant amb les mateixes soques però 

crescudes amb glicerol com a font de carboni (Fig. 72). En aquest medi l’energia 

s’obté de la respiració, fet que implica un augment de l’activitat de la cadena de 

transport electrònic i un increment de producció de ROS. Per protegir-se’n, la 

cèl·lula indueix defenses antioxidants. El tractament dels cultius amb 50 mM H2O2 

va indicar que no hi havia diferències en la resistència a estrès entre ambdues 

soques i que la diferència de fenotip era deguda a una major activitat d’Adh1.  

 

 

 

 

Figura  72. Viabilitat de les soques wt i 2xADH1 desprès d’un tractament amb 50 mM H2O2  

durant 1h en medi YPG. 
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2.2.6. Augment de l’activitat d’enzims antioxidants  
 

La inducció de l’activitat dels enzims antioxidants constitueix el principal 

mecanisme de defensa front estrès oxidatiu en S. cerevisiae (veure introducció). 

Per analitzar si aquest era el motiu de l’increment de resistència al tractament amb 

H2O2 observat en la soca 2xADH1 es va procedir amb la mesura dels principals 

enzims antioxidants de llevat. 

 

En primer lloc es va quantificar l’activitat catalasa mesurant la capacitat de 

degradació del H2O2 per part de l’extracte cel·lular segons ha estat descrit en 

l’apartat 5.1.1 dels materials i mètodes. Es va veure que l’activitat catalasa en la 

soca 2xADH1 era aproximadament un 40% més elevada respecte a la soca control 

en medi YPD 2% glucosa (Fig.73). La detecció de la quantitat de catalasa amb 

Western blot no va ser possible perquè els anticossos comercials no reconeixen 

l’enzim del llevat amb suficient fiabilitat.  
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Figura  73. Activitat catalasa realitzada amb extractes de cultius en fase exponencial en YPD 

2% de les soques wt i 2xADH. Per l’anàlisi estadístic es va utilitzar un test t-student 

(*p=0,032). 

 

A continuació es va mesurar l’activitat superòxid dismutasa mitjançant 

zimograma o detecció de l’activitat en gel (apartat 5.2.1 dels materials i mètodes). 

Com ja s’ha descrit, en S. cerevisiae trobem Sod1 (principalment localitzada en el 

citoplasma) i Sod2 (principalment localitzada en la mitocòndria). Els dos isoenzims 

posseeixen un pes molecular diferent i aquesta característica fa que durant la cursa 

electroforètica les dues bandes migrin a diferent velocitat i siguin fàcilment 

diferenciables.  

 

Els resultats obtinguts van mostrar que en la soca 2xADH1 es produïa un 

increment de l’activitat Sod1 del 30% (Fig. 74a) i de l’activitat Sod2 en un 50% 

respecte a la soca salvatge respectivament (Fig. 74b).  

 

Amb aquests increments de l’activitat del principals enzims antioxidants del 

llevat es podia explicar, almenys en part, la major resistència a diversos tipus 

d’estrès. A més, com es descriu en la introducció, existeix un efecte de protecció 

entrecreuada degut a l’activació de diversos factors de transcripció, com ara Skn7, 

* 
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Hsf1 i Msn2,4, en resposta a estrès (Martinez-Pastor, 1996; Schmitt 1996; Raitt et 

al, 2000). Aquest fenomen explicaria la major resistència tant a estrès oxidatiu com 

a estrès tèrmic.  
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Figura  74 . Quantificació informàtica del zimograma amb l’activitat superòxid dismutasa 

realitzat amb extractes crus en fase exponencial de les soques wt i 2xADH1: a) Sod1; b) 

Sod2. Per l’anàlisi estadístic es va utilitzar un test t-student (*p=0,0017; **p=0,0013). 

 
2.2.7. No es produeix un estrès per etanol 

 
Una possible explicació per l’augment de la resistència a estrès era pensar que 

un increment de l’activitat alcohol deshidrogenasa havia provocat un augment de la 

producció d’etanol. L’excés d’aquest compost seria secretat a l’exterior de les 

cèl·lules, acumulant-se i provocant un estrès per etanol. Per analitzar-ho, es va 

procedir a mesurar la quantitat d’etanol present en el medi de cultiu de les soques 

wt i 2xADH1 en diferents moments del seu creixement. Els resultats van mostrar 

que no existien diferències en la quantitat d’etanol excretat al medi entre ambdues 

soques. Aquesta observació indicava que l’augment de la resistència a estrès 

oxidatiu no era causat pel desenvolupament de mecanismes de resistència a estrès 

per etanol (Fig. 75).  
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Figura 75. Concentració de l’etanol excretat al medi per les soques wt i 2xADH1. 

b) a * 

0

25

50

75

100

125

150

175

wt 2xADH1

%
 a

ct
iv

it
at

 S
O

D
2

** b 



Resultats 

 168

Per acabar de descartar la possibilitat d’un estrès per etanol es van quantificar 

diverses xaperones que s’indueixen sota aquest tipus d’estrès mitjançant Western 

blot (Piper, 1995; Alexandre et al, 2001). La quantificació de les bandes va 

permetre detectar que no existia un inducció d’aquestes xaperones en la soca 

2xADH1 quan eren comparades amb la soca salvatge (Fig. 76).  

 

 
 

 
 

Figura  76. Anàlisi de l’expressió de xaperones en les soques wt i 2xADH1 en medi YPD 2% 
durant la fase exponencial: a) Western blot; b) gràfic amb la quantificació de les bandes. 

 
2.2.8. La concentració de ferro intracel·lular no es veu afectada 
 

Anteriorment s’ha descrit la importància del manteniment de l’homeòstasi del 

ferro intracel·lular (apartat 1.6.4 dels resultats). Un excés de ferro pot provocar un 

augment de la quantitat de ROS que condueixi a una situació d’estrès oxidatiu. Per 

veure si era el que succeïa en aquesta soca 2xADH1 es va mesurar la concentració 

d’aquest metall. Els resultats van mostrar que no existien diferències en la 

concentració de ferro intracel·lular total durant les diverses fases de l’envelliment 

cronològic. Aquesta informació va permetre descartar la hipòtesi que fos el ferro el 

causant de l’estrès oxidatiu en 2xADH1 (Fig. 77).  
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Figura  77. Concentració intracel·lular de ferro total en l’envelliment de les soques wt i 

2xADH1. 
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2.2.9. Increment del superòxid intracel·lular  
 

Una altra possibilitat per explicar la inducció de les defenses antioxidants en 

2xADH1 era un increment de la producció endògena de ROS. Per analitzar aquesta 

possibilitat es va mesurar la quantitat de superòxid intracel·lular utilitzant una 

sonda específica, la dihidroetidina, que quan reacciona amb l’O2•- genera 

fluorescència. 

 

Es va veure que en la soca 2xADH1 hi havia un increment de la quantitat de 

O2•- de fins a 4 vegades més respecte a la soca control en medi en fase 

exponencial en YPD 2% glucosa (Fig.78a). Això indicava que en aquestes 

condicions hi havia una situació d’estrès endogen i que les cèl·lules 2xADH1, molt 

probablement, hi responien amb la inducció d’enzims antioxidants. També es va 

mesurar la quantitat de O2•- intracel·lular en wt i 2xADH1 en fase exponencial i en 

medi YPG. Com s’observa en la Figura 78b, les diferències en aquest medi van 

desaparèixer (Fig.78b) ja que les dues rectes presentaven el mateix pendent. 

Aquest fet assenyalava a l’activitat Adh1 com a la causa de les diferències 

observades en medi YPD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  78. Quantificació del superòxid intracel·lular per fluorescència (dihidroetidi) en cultius 

en fase exponencial de les soques wt i 2xADH1: a) YPD 2% glucosa; b) YPG. 
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2.2.10. Augment de la taxa de respiració mitocondrial 
 
Un augment de l’activitat de la cadena de transport electrònic pot provocar un 

increment de la producció de ROS. Per veure si l’augment de ROS intracel·lular era 

provocat per un increment de la taxa de respiració es va mesurar el consum 

d’oxigen de les cèl·lules cultivades en medi YPD 2% glucosa durant la fase 

exponencial. Aquest paràmetre ha estat utilitzat com una mesura de l’activitat 

respiratòria (Lin et al, 2000) i es pot dur a terme mitjançant l’ús d’un elèctrode de 

Clark. Es va observar que la soca 2xADH1 presentava un augment en el consum 

d’oxigen d’un 25% respecte a la soca salvatge (Fig. 79).  

 

Figura  79. Consum d’oxigen en fase exponencial en medi YPD 2% glucosa de les soques wt i 

2xADH1. Per l’anàlisi estadístic es va utilitzar un test t-student (*p=0,0062). 

  
Com que el nombre de mitocòndries presents en l’interior cel·lular pot afectar al 

consum d’oxigen, es va analitzar la quantitat de diverses proteïnes mitocondrials 

mitjançant Western blot com a mesura indirecta del nombre de mitocòndries. Les 

proteïnes analitzades van ser aconitasa, α-cetoglutarat deshidrogenasa, porina de 

la membrana mitocondrial externa i Hsp60.  

 

 
 
 
 

 
 
 

Figura  80. a) Western blot α-porina, α-alfa-KGDH, α–aconitasa, α–hsp60 amb extractes de 

cultius en fase exponencial en YPD 2% de les soques wt i 2xADH1; b) gràfic de la 

quantificació de les bandes. 
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Exceptuant Hsp60, on es va observar un lleuger increment del 15% d’expressió 

en la soca 2xADH1, en la resta no s’hi va veure cap diferència entre la soca 

salvatge i la soca 2xADH1 (Fig. 80). Aquests resultats van permetre descartar la 

possibilitat que un nombre més elevat de mitocòndries fos el responsable de 

l’augment del consum d’oxigen.  

 

 

2.2.11. Sir2 i la relació amb l’estrès oxidatiu 
 

En cèl·lules de mamífers s’ha relacionat l’activitat dels homòlegs de Sir2 amb la 

resistència a estrès oxidatiu (Brunet et al, 2004; Giannakou & Patridge, 2004). Hi 

ha set membres de la família de Sir2 en mamífers, del qual SIRT1 és l’ortòleg de 

Sir2 de llevat (Giannakou & Patridge, 2004). 

 

 Sembla ser que sota condicions d’estrès, SIRT1 s’associaria a membres de la 

família dels forkhead transcription factors (FOXOs) desacetilant-los. Això promouria 

el canvi de la seva activitat pro-apoptòtica cap a una inducció de la parada del cicle 

cel·lular i de la supervivència, permetent que hi hagués més temps perquè les 

cèl·lules poguessin reparar el dany al DNA i eliminar l’excés de radicals lliures. 

Aquest canvi es faria a través de la regulació de l’expressió dels gens induïts pels 

FOXOs com ara són Sod mitocondrial (MnSOD), catalasa i GADD45, implicada en la 

reparació del DNA (Brunet et al, 2004; Giannakou & Patridge, 2004). 

 

S’havia vist que la soca 2xADH1 mostrava una major resistència a estrès 

oxidatiu i que a més també presentava un augment de la quantitat de proteïna 

Sir2. Malgrat que en la bibliografia hi ha poc descrit sobre la regulació de 

l’expressió d’aquest gen en llevat, en base al que es coneix en eucariotes superiors 

va sorgir la hipòtesi que aquests dos fenòmens poguessin estar relacionats. Per 

veure si era així, es van tractar les cèl·lules en fase exponencial de la soca wt i de 

la soca 2xADH1 amb diferents concentracions de H2O2. Desprès d’1h de tractament, 

es van obtenir els extractes i es va analitzar la quantitat de Sir2 amb anticossos 

anti-Sir2 mitjançant Western blot. Els resultats van mostrar que, en ambdues 

soques, un tractament oxidant amb H2O2 provocava un increment dels nivells de 

Sir2 de fins a un 40-50% i en relació directa a la concentració de H2O2 utilitzada en 

l’assaig (Fig. 81). 

 

Les dades obtingudes feien possible pensar que Sir2 podia estar implicat en la 

resposta a estrès oxidatiu observada en la soca 2xADH1. Per respondre a aquesta 

qüestió es va delecionar el gen SIR2 en les soques wt i 2xADH1. Les dues soques 

es van tractar amb 3 mM H2O2 durant 1h i es va mesurar la seva viabilitat (Fig. 

82a). Es va observar que les diferències en la capacitat de resistència a estrès entre 

les dues soques desapareixien.  
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Figura  81. Cultius en YPD 2% glucosa en fase exponencial de les soques wt i 2xADH1 van 

ser tractats 1 h amb concentracions creixents de H2O2 (2 i 4 mM). Passat aquest temps, es 

van obtenir els extractes proteics i es va dur a terme el Western blot anti-Sir2. La imatge va 

ser quantificada i els resultats s’expressen amb % de quantitat de proteïna respecte la soca 

wt sense tractar. L’anàlisi estadístic es va fer amb un test d’anàlisi de la variança (ANOVA). 

Els nivells de Sir2 eren significativament superiors (p<0,001) en 2xADH1 respecte a la soca 
wt (a 0-2 i 4 mM de H2O2). Els resultats també mostren un increment lineal significatiu 

(p<0,001) en els nivells de Sir2 desprès del tractament oxidant en ambdues soques. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura  82. a) Tractament amb 3 mM H2O2 de les soques wt∆sir2 i 2xADH1∆sir2 durant 1h a 
30ºC. Es van plaquejar dilucions seriades (1:10) en YPD 2%. La imatge es va capturar a les 

48h de creixement a 30ºC; b) Activitat catalasa de les soques wt∆sir2 i 2xADH1∆sir2 

realitzada amb extractes de cèl·lules en fase exponencial en medi YPD 2%.  

0

1

2

3

wt ∆sir2 2XADH1
∆sir2

U
/m

g
 p

ro
te

ïn
a 

to
ta

l 

b 

a
wt 
∆sir2 

 

2xADH1 
∆sir2 

Control 
 
3 mM H2O2 

 

Control 
 
3 mM H2O2 

0

50

100

150

200

0 2 4

N
iv

e
lls

 d
e
 S

ir
2
 (

%
)

wt 2xADH1

α-Sir2 

wt 2xADH1 wt 2xADH1 wt 2xADH1 

H2O2 (mM) 



Resultats 

 173

D’acord amb la hipòtesi plantejada en l’anterior experiment es va veure que no 

hi havia diferències en l’activitat catalasa entre wt∆sir2 i 2xADH1∆sir2 en fase 

exponencial en YPD 2% (Fig.82b). Aquests resultats estaven confirmant que en la 

soca 2xADH1 l’augment de la capacitat antioxidant (i per tant, la major capacitat de 

supervivència en fase estacionària) era un procés depenent de Sir2. 
 

 

 

2.2.12. Estudi de la relació de Sir2 amb els forkhead transcription 
factors en llevat 

 
 

En eucariotes superiors s’ha descrit una connexió entre l’activitat de les 

sirtuïnes i la resposta a estrès. En canvi, aquesta relació no ha estat caracteritzada, 

fins al moment, en llevat. S’ha vist que SIRT1 (homòleg en mamífers de Sir2 de 

llevat) promou la supervivència de les cèl·lules pancreàtiques durant estrès oxidatiu 

(Kitamura et al, 2005). En cèl·lules estressades, el factor de transcripció FOXO1 es 

trasllada cap al nucli i activa altres factors de transcripció cel·lulars que 

proporcionen una major capacitat de resistència a estrès. S’ha suggerit que SIRT1 

desacetila FOXO1 en el nucli activant-lo i que és aquest fet el que dota a la cèl·lula 

d’una major capacitat de resistència a estrès. Aquest mecanisme és similar al que 

s’ha descrit en C. elegans. En el cuc, sir-2.1 (l’homòleg de Sir2 en nematodes) 

funciona com a coactivador de la proteïna DAF-16 unint-se a ella desprès que 

aquesta es traslladi cap al nucli desprès d’un estrès tèrmic o oxidatiu (Berdichevsky 

et al, 2006). DAF-16 pertany a la mateixa família de FOXO1, l’anomenada família 

dels forkhead transcription factors. Altres autors també han descrit que SIRT1 

s’uneix i regula els forkhead transcription factors tant positiva com negativament 

(Brunet et al, 2004; Motta et al, 2004).  

 

 La implicació de les proteïnes forkhead i de les sirtuïnes en la resposta a estrès 

oxidatiu en eucariotes superiors va fer pensar en una hipotètica conservació 

funcional d’aquests factors de transcripció en S. cerevisiae. Era possible que les 

proteïnes forkhead homòlogues del llevat poguessin estar implicades en la 

regulació de la resposta estrès relacionada amb l’activitat de Sir2. Per aquest motiu 

es va començar una línia d’estudi amb aquestes proteïnes. En S. cerevisiae hi ha 

quatre membres de la família dels forkhead transcription factors, FKH1, FKH2, 

HML1 i FHL1. A grans trets, la seva funció està relacionada amb el control de la 

progressió del cicle cel·lular i en el creixement pseudo-hifal. A favor de la hipòtesi 

suggerida, un estudi fet l’any 2004 aportava dades on la proteïna Fkh2 es trobava 

implicada en la resposta estrès oxidatiu en llevat (Shapira et al, 2004). 

  

 Inicialment es van seleccionar els dos fkhs amb major grau d’homologia amb 

els d’eucariotes superiors: FKH1 i FKH2. A diferència del que té lloc en eucariotes 

superiors, en S. cerevisiae aquests factors de transcripció es troben localitzats en 

el nucli (Pic et al, 2000). El marcatge amb la seqüència HA va permetre confirmar 

aquesta ubicació mitjançant immunofluorescència (Fig. 83a-b). I es va veure que 
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un tractament oxidant amb H2O2 no va exercia cap efecte en la localització 

d’aquestes proteïnes en l’interior del nucli tant en la soca salvatge com en la soca 

2xADH1 (Fig. 83c-d). Aquest fet indicava que si aquests factors intervenien en la 

resposta a estrès no era via relocalització cel·lular.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. a) Imatges al microscopi de fluorescència dels factors de transcripció FKH1 i FKH2 

amb marcatge HA (color vermell) en les soques wt i 2xADH1. En blau, tinció nuclear amb 

DAPI. a) wt amb Fkh1-HA; b) 2xADH1 amb Fkh1-HA; c) wt amb Fkh2-HA; d) 2xADH1 amb 

Fkh2-HA.  

 
 
 

En eucariotes superiors també ha estat descrita una interacció física entre les 

sirtuïnes i els factors de transcripció. Si en les soques wt i 2xADH1 es produïa 

aquesta interacció es podria veure mitjançant una coimmunoprecipitació. Es va 

procedir amb aquest protocol, descrit en l’apartat 4.6 dels materials i mètodes, 
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a 
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amb les soques amb FKH1-HA. Els resultats, encara que preliminars, van mostrar 

que no existia una interacció directa entre Sir2 i Fkh1 (Fig. 84).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  84. Coimmunoprecipitació (Co-IP) amb extractes proteics de les soques wt-FKH1 i 

2xADH1-FKH1 que expressen la proteïna Fkh1 amb marcatge HA : a) IP amb α-HA i Western 

blot α-sir; b) IP sense anticòs (control negatiu) i Western blot α-sir2; c) IP amb α-sir2 i 

Western blot α-HA; d) IP sense anticòs (control negatiu) i Western blot α-HA (E: extracte 

sense precipitar; IP: coimmunoprecipitació; S1: sobrenedant resultant del procés). 
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IV. DISCUSSIÓ 
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1 Durant l’envelliment replicatiu i cronològic de S. cerevisiae es 

produeix un augment del dany oxidatiu en proteïnes específiques  
 

 

L’augment progressiu del dany oxidatiu en les macromolècules biològiques lligat al 

procés d’envelliment és un fenomen descrit en nombrosos organismes (Stadtman & 

Berlett, 1997, 1998; Levine, 2002). En S. cerevisiae diversos estudis mostren que 

durant l’envelliment replicatiu i cronològic es produeix un augment de la quantitat de 

ROS intracel·lulars que provoquen dany oxidatiu en les proteïnes (Longo et al, 1999; 

Aguilaniu et al, 2003). La formació de grups carbonil és acceptada com a un bon 

marcador d’aquest tipus de dany ja que els seus nivells en proteïnes són diversos 

ordres de magnitud superiors a qualsevol altre tipus d’oxidació en aminoàcids 

(Stadtman & Berlett, 1997, 1998; Levine, 2002). La derivatització de grups carbonil 

amb DNPH és un mètode àmpliament utilitzat per la detecció de proteïnes que han 

estat oxidades per les ROS (Stadtman & Berlett, 1997, 1998; Cabiscol et al, 2000). 

Utilitzant aquesta tècnica i mitjançant una aproximació proteòmica, en aquest treball 

s’ha descrit que el dany oxidatiu en proteïnes és específic i s’han identificat quines són 

les proteïnes oxidades en ambdós tipus d’envelliment.  

 

Els resultats posen de manifest que les proteïnes modificades oxidativament 

durant l’envelliment cronològic són molt similars a les trobades en l’envelliment 

replicatiu (Fig. 36-37). Ambdós tipus d’envelliment comparteixen com a dianes 

d’oxidació diverses proteïnes del metabolisme energètic de la glucosa. En concret, es 

tracta de fructosa-1,6-bisfosfat aldolasa, gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa, 

enolasa 2, alcohol deshidrogenasa 1 i piruvat descarboxilasa (Taules 12-13). La 

mesura de l’activitat enzimàtica d’aquests enzims durant l’envelliment cronològic 

mostra que es produeix una disminució al llarg del temps d’aquesta activitat en cultius 

en un medi ric en glucosa. D’acord amb aquestes dades, moltes d’aquestes proteïnes 

s’havien identificat en estudis previs com a dianes d’oxidació en condicions d’estrès 

oxidatiu en llevats, per exemple, mitjançant un tractament amb H2O2 o amb 

menadiona (Cabiscol et al, 2002; Costa et al, 2002; Grant et al, 1999, 2003), un 

tractament amb Cu (Shanmuganathan et al, 2004) o soques ∆sod1 (O’Brien et al, 

2004). En alguns casos, la modificació oxidativa havia comportat una pèrdua de 

l’activitat enzimàtica (Cabiscol et al, 2002; Shenton & Grant, 2003). Probablement, 

l’augment de la carbonilació detectat en aquestes proteïnes del metabolisme energètic 

de la glucosa durant l’envelliment cronològic sigui una causa important per la seva 

inactivació.  

 

De totes formes, malgrat que el dany oxidatiu en una proteïna pot resultar en la 

pèrdua de la seva funció, no té perquè representar un efecte deleteri per tota la 

cèl·lula. Per exemple, en condicions d’estrès oxidatiu, la disminució de la via glucolítica 

produïda per la inactivació dels enzims clau, pot afavorir que la glucosa vagi cap a la 

via de les pentoses fosfat per generar NADPH necessari en la resposta antioxidant i 

que actuarà a favor l’augment de la viabilitat cel·lular (apartat 2.2.6 de la introducció). 

D’altra banda, la disminució de la via glucolítica estaria d’acord amb un increment de 

. 
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la gluconeogènesi i de les vies d’emmagatzematge d’energia observats durant 

l’envelliment replicatiu de llevat (Lin et al, 2001). S’ha descrit que la disminució de la 

glucòlisi augmenta la longevitat en diversos organismes (Guarente & Kenyon, 2000). 

Per tant, la disminució de l’activitat d’aquests enzims en els cultius amb elevades 

concentracions de glucosa actuaria a favor de la prolongació de la vida en aquestes 

cèl·lules sotmeses a una situació d’estrès com ara és la fase estacionària.  

 

A banda d’una major susceptibilitat dels enzims glucolítics a l’oxidació durant 

l’envelliment, en aquest estudi es posa de manifest un altre fenomen, la modificació 

oxidativa diferencial de dos isoenzims. En la Figura 39 s’observa com Enolasa 2, enzim 

glucolític que s’expressa en fase exponencial, apareix com una de les primeres 

proteïnes que s’oxiden durant l’envelliment cronològic. En canvi, en la mateixa figura, 

veiem com enolasa 1 que s’expressa en l’entrada en fase diàuxica i en fase 

estacionària i que a més participa en la gluconeogènesi, mostra una forta resistència a 

l’oxidació. L’enzim enolasa va ser descrit inicialment com a una heat shock protein en 

llevat perquè comparteix un cert grau d’homologia amb DnaK (de la família de les 

Hsp70 d’E. coli). S’ha vist que la DnaK es troba associada amb RNasa E en un complex 

ribonucleolític essencial per al processament i degradació de l’RNA i que s’ha 

anomenat degradosoma d’RNA (Py el al, 1996). També s’ha vist que RNasa E s’associa 

amb d’altres proteïnes, entre elles l’enolasa. Que hi fa l’enolasa en aquesta estructura 

és una qüestió per resoldre. Recentment s’ha descrit que l’enolasa juga un paper en el 

manteniment de l’estabilitat de l’mRNA en resposta a estrès metabòlic (Morita et al, 

2004). També s’ha vist que en resposta a una exposició a H2O2 augmenta la 

degradació de l’rRNA 16S en la mitocòndria (Borras et al, 2003). En aquesta situació, 

les proteïnes implicades en degradosoma d’RNA, com ara l’enolasa, podrien ser 

oxidades preferencialment com a conseqüència de les ROS generades per ions 

metàl·lics associats amb l’RNA. La implicació de les enolases de llevat en processos 

similars podria explicar l’oxidació diferencial d’ambdues enolases. 

 

Interessant és, també, el fet que l’alcohol deshidrogenasa 2, induïda fortament 

durant la fase diàuxica, no aparegui com a una proteïna carbonilada. En aquesta línia, 

també triosa-fosfat isomerasa, proteïna abundant en fase exponencial, resulta ser 

altament resistent a la carbonilació al llarg de l’envelliment (Fig. 38, Taula 14). És 

possible que la protecció d’aquesta proteïna al dany oxidatiu pugui permetre la 

conversió del gliceraldehid-3-fosfat (que s’acumula com a resultat de la inactivació de 

la gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa) en dihidroxiacetona fosfat. Aquesta protecció 

podria actuar juntament amb la inducció de l’expressió de la triosa-fosfat isomerasa 

descrita desprès d’un tractament amb H2O2 (Magherini et al, 2007). L’augment dels 

nivells de dihidroxiacetona fosfat anirien a favor de la producció de NADPH en el cicle 

del glicerol, que també se sap que s’indueix per H2O2  (Lee et al, 1999). Si tots aquests 

fenòmens són una modificació adaptativa a les condicions estressants produïdes en 

llevat a mesura que envelleix és una qüestió en la qual caldria aprofundir. 

 

Altres proteïnes que s’oxiden en ambdós tipus d’envelliment són les xaperones 

Hsp60, Ssa1 i Ssa2 (de la família de les hsp70 citosòliques). A més, en l’envelliment 
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cronològic, s’oxida específicament Hsc82 i Hsp82 (de la família de les Hsp90) (Fig. 36-

37, Taula 12-13). En condicions cel·lulars normals (on representen entre el 5 i el 10% 

del total de proteïna), les heat shock proteins (Hsps) són proteïnes altament 

conservades que duen a terme funcions com ara la translocació, el plegament i el 

muntatge de proteïnes (Ros & Cabiscol, 2006). En condicions d’estrès (tèrmic, 

oxidatiu, privació de nutrients,..) són sobreexpressades. En aquestes condicions, on 

els nivells d’ATP disminueixen, les xaperones s’uneixen a les proteïnes danyades per 

evitar la seva agregació. Finalitzada la situació d’estrès i restablerts els nivells d’ATP, 

s’encarreguen de tornar a plegar les proteïnes substrat. Si el dany és massa greu, les 

proteïnes que han estat modificades són marcades per a la seva degradació (Dougan 

et al, 2002; Hartl & Hayer-Hartl, 2002). Les xaperones poden ser agrupades en les 

següents famílies: Hsp100/Clp, Hsp90, Hsp70, Hsp60 i small Hsp (sHsp). Les 

modificacions oxidatives descrites fins al moment indiquen que les tant les Hsp70 com 

les Hsp90 poden ser carbonilades desprès d’un tractament amb H2O2 (Nardai et al, 

2000). D’altra banda, s’ha vist que un tractament amb menadiona o amb H2O2 provoca 

una forta carbonilació en la xaperona Hsp60 de llevats (Cabiscol et al, 2000). S’ha 

descrit que un nivell baix d’aquesta xaperona provoca un augment dels nivells de ferro 

lliure degut a la manca d’un plegament correcte de les proteïnes, especialment 

rellevant quan són afectades proteïnes amb centres Fe-S (Cabiscol et al, 2000). La 

pèrdua de la seva funció provocada per una modificació oxidativa (com es ara la 

presència de grups carbonil) deixaria la cèl·lula en una situació compromesa enfront a 

situacions estressants en que les necessités per protegir-se i s’afectaria la 

supervivència cel·lular. Aquesta assumpció es basa en el fet que mutants d’Hsp60 

mitocondrial són inviables (Reading et al, 1989) i que l’augment de l’expressió 

d’Hsp60 confereix una major resistència a estrès oxidatiu (Cabiscol et al, 2002). Una 

atractiva hipòtesi és la participació d’aquesta xaperona en l’estructura dels nucleoids 

d’mtDNA perquè suggereix que el manteniment de la seva activitat podria exercir una 

funció important en l’estabilitat de l’mtDNA. L’mtDNA codifica per algunes de les 

proteïnes de la cadena de transport electrònic. Mutacions en l’mtDNA poden privar a la 

cèl·lula d’energia i correlacionen amb el procés d’envelliment (Kujoth et al, 2007). 

Aquesta relació fa pensar en el fet que la funció d’Hsp60 podria ser rellevant dins 

aquest sistema. D’altra banda, mutacions en Hsc82 resulten en una disminució de la 

vida mitjana cronològica (Harris et al, 2001). El perquè aquestes xaperones són 

especialment susceptibles a l’oxidació és una qüestió sense resoldre fins al moment. 

És possible que al interaccionar amb proteïnes oxidades (per exemple, amb 

hidroperòxids proteics) resultin elles mateixes afectades. En general, els estudis sobre 

els mecanismes de protecció al dany oxidatiu s’han centrat en la inducció d’enzims 

que destrueixen les ROS. Malgrat que aquests sistemes defensa poden activar-se 

ràpidament, la protecció que confereixen mai no és completa i el dany provocat pot 

ser irreversible. D’aquesta forma, no seria sorprenent que un sistema addicional de 

defensa amb la participació de les xaperones també hagi evolucionat. S’ha descrit que 

determinades xaperones en E. coli són més susceptibles que d’altres al dany provocat 

per l’oxidació catalitzada per metall (Echave et al, 2002). Si durant l’evolució moltes 

proteïnes han adquirit múltiples funcions, no és exagerat pensar que aquestes 
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xaperones podrien haver ampliat la seva funció des de la prevenció a la 

desnaturalització i l’agregació de proteïnes fins a la protecció contra el dany oxidatiu.  

 

Altres proteïnes carbonilades identificades en l’envelliment cronològic van ser 

actina i catalasa (Fig. 37, Taula 13). L’actina, juntament amb els microtúbuls i els 

filaments intermedis, forma part del citoesquelet. El citoesquelet és l’estructura 

implicada en el manteniment de la forma de les cèl·lules, en el moviment cel·lular, en 

la replicació cel·lular, en la diferenciació cel·lular i en l’apoptosi. L’oxidació específica 

de l’actina ha estat descrita desprès d’un tractament amb diamida (Lind et al, 2002) i 

en diverses patologies neurodegeneratives (Collard et al, 1995; Aksenov, 2001). El 

que no es coneix és si les modificacions oxidatives poden alterar la dinàmica de 

l’actina. S’ha descrit, però, que la disminució en aquesta dinàmica de l’actina pot 

provocar la despolarització de la membrana mitocondrial i l’augment de la producció 

de ROS mitocondrials que porta a la mort cel·lular. En canvi, l’increment de la 

dinàmica de l’actina pot arribar a augmentar la vida mitjana fins a un 65% en llevat 

(Gourlay et al, 2004). Aquestes dades suggereixen un nexe d’unió entre l’estabilitat de 

l’actina i l’envelliment. És possible que la carbonilació de l’actina afecti la seva 

dinàmica i conseqüentment la longevitat cel·lular. A més, la seva oxidació podria 

explicar, en part, perquè cèl·lules en fase estacionària avançada posseeixen una vida 

mitjana replicativa menor que les cèl·lules en fase exponencial (Ashrafi et al, 1999) ja 

que el citoesquelet d’actina seria necessari per a una correcta segregació de les 

proteïnes oxidades durant la citocinesi (Aguilaniu et al, 2003). S’ha descrit que durant 

l’envelliment replicatiu de llevat es produeix una distribució asimètrica de les proteïnes 

carbonilades de tal forma que les cèl·lules mare retenen les proteïnes danyades 

oxidativament i eviten que vagin a les filles  (Aguilaniu et al, 2003). Aquesta habilitat 

disminuiria amb l’edat replicativa de les cèl·lules. Segons els autors, Sir2 estaria 

implicat en aquest procés ja que es descriu que les cèl·lules ∆sir2 resulten ser 

defectuoses en la segregació de les proteïnes oxidades durant la citocinesi (Aguilaniu 

et al, 2003). A més, es descriu una relació entre l’actina i Sir2 ja que l’anàlisi de la 

distribució espacial de l’actina durant la citocinesi és atípica en una soca ∆sir2 i la 

inhibició del muntatge de l’actina amb latrunculina A anul·la l’habilitat de les cèl·lules 

mare de retenir les proteïnes oxidades (Aguilaniu et al, 2003). Aquestes dades 

suggereixen que el citoesquelet d’actina és necessari per una correcta segregació de 

les proteïnes oxidades (Aguilaniu et al, 2003) i per tant, afegeixen un altre nexe d’unió 

entre l’estabilitat de l’actina i l’envelliment.  

 

La identificació de l’enzim catalasa com a proteïna carbonilada de forma específica 

durant l’envelliment cronològic apareix com a un resultat important. L’augment del 

grau d’oxidació d’aquesta proteïna coincideix amb la pèrdua progressiva de la seva 

activitat enzimàtica (Fig. 45). La inactivació podria ser el resultat d’una reacció 

anòmala entre el H2O2 i el ferro del seu centre catalític. De fet, en assajos in vitro s’ha 

descrit que la presència d’un excés de H2O2 pot provocar la inactivació irreversible 

d’aquest enzim (Lardinois, 1995). La conseqüència de la inactivació seria la pèrdua de 

la seva funció, bàsica en la protecció contra l’estrès per H2O2. Aquest succés 

accentuaria encara més la situació d’estrès oxidatiu present en l’interior de la cèl·lula. 
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De fet, una soca ∆ctt1∆cta1 és hipersensible a H2O2 en fase estacionària i tant els 

mutants simples com el doble són incapaços de desenvolupar una resposta adaptativa 

a estrès per H2O2 (Izawa et al, 1996). A més, és possible que el ferro del centre 

catalític s’alliberés i provoqués un augment de la quantitat de ferro lliure intracel·lular 

provocant un estrès addicional.  

 

En l’envelliment cronològic, els canvis metabòlics que tenen lloc durant la fase 

diàuxica estimulen una inducció de les defenses front estrès. Com a resultat, les 

cèl·lules en fase estacionària són molt resistents a diversos tipus d’estrès, incloent-hi 

l’estrès oxidatiu. Malgrat aquestes defenses, s’ha detectat un dany que s’acumula amb 

el temps. És possible que l’augment de dany oxidatiu en les cèl·lules velles sigui una 

conseqüència de l’augment de la quantitat de ferro intracel·lular descrita en la fase 

estacionària (Fig. 50). El ferro és un metall de transició imprescindible en les reaccions 

redox, però aquesta propietat el fa potencialment tòxic i és un factor important en la 

generació de ROS i grups carbonil en situacions d’estrès oxidatiu (Stadtman & Levine, 

2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Esquema que il·lustra els mecanismes de formació de la lipofuscina (Font: Brunk & 
Terman, 2002; Free Radic Biol Med). 

 

La raó de l’acumulació de ferro durant la fase estacionària la trobem en el sistema 

lisosomal de degradació de proteïnes. Aquest sistema (juntament amb les proteases i 

el proteosoma) és important en l’eliminació de les molècules oxidades. Moltes 

d’aquestes esdevenen indigeribles com a resultat d’una modificació oxidativa i es 

coneix que l’agregació (provocada per l’entrecreuament a través d’aldehids) té lloc 

principalment durant la degradació autofagocítica en l’interior dels lisosomes (Brunk & 

Terman, 2002). Un dels principals substrats en l’interior dels lisosomes són les 

mitocòndries, riques en proteïnes amb centres Fe-S. La degradació de 

metal·loproteïnes que contenen ferro, com ara citocrom i ferritina, dóna lloc a 
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l’alliberament de ferro. Els lisosomes tenen un pH baix i són rics en substàncies 

reductores, com ara la cisteïna. El ferro, en la seva forma fèrrica, podria ser reduït 

parcialment a la forma ferrosa. Paral·lelament, el H2O2, que difon lliurement en els 

lisosomes, podria patir un trencament homolític amb la conseqüent formació del 

radical hidroxil, és a dir, s’afavoriria la reacció de Fenton en els lisosomes. Aquest 

fenomen posteriorment induiria reaccions de peroxidació i formació de material no 

degradable de macromolècules en procés de degradació. Aquest material és 

l’anomenada lipofuscina o pigment de l’edat (Fig. 85) (Brunk & Terman, 2002). La 

lipofuscina és una substància que s’acumula en les cèl·lules post-mitòtiques i es 

considerada un marcador d’envelliment perquè la seva taxa d’acumulació correlaciona 

inversament amb la longevitat (Terman & Brunk, 2004). També s’ha descrit que un 

augment progressiu de la deposició de lipofuscina disminueix l’adaptabilitat cel·lular i 

promou el desenvolupament de patologies relacionades amb l’edat, com ara les 

malalties neurodegeneratives (Terman & Brunk, 2004). 

 

En aquest treball es descriu que durant l’envelliment cronològic no només 

s’acumula ferro sinó també lipofuscina (Fig. 48). Com que el ferro acumulat en la 

lipofuscina no es troba disponible per les cèl·lules, aquesta situació podria ser valorada 

per la cèl·lula com una reducció de la concentració intracel·lular del metall i el sistema 

de transport del ferro podria ser induït per promoure l’entrada de més ferro. La 

conseqüència seria un augment de la quantitat de ferro intracel·lular que estimularia 

la producció de ROS que provocarien més dany en les macromolècules cel·lulars.  

 

 

2 La RC disminueix el dany oxidatiu en proteïnes durant 

l’envelliment de S. cerevisiae i afavoreix un augment de la 

longevitat cronològica 
 

La RC és l’única intervenció coneguda que promou la longevitat en tots els éssers 

vius estudiats, des de llevats a mamífers (Guarente & Picard, 2005). Nombrosos 

estudis descriuen una disminució del dany oxidatiu en les macromolècules biològiques 

d’organismes sotmesos a RC (Gredilla & Barja, 2005). En aquest treball es mostra 

com en l’envelliment cronològic i replicatiu del llevat existeixen clares diferències entre 

el dany oxidatiu en proteïnes de cèl·lules crescudes en un medi amb una elevada 

concentració de glucosa (2%) i en un medi en condicions de RC (0,5% glucosa) (Fig. 

30-35).  

 

En referència a la longevitat, les dades mostren que les cèl·lules que han crescut 

en RC (0,5% glucosa) presenten un increment de la viabilitat cronològica respecte a 

les cèl·lules crescudes en 2% glucosa (Fig. 52). Si es compara amb un medi amb 

elevada concentració de glucosa, en condicions de RC la principal variació metabòlica 

que es produeix és la transformació del metabolisme energètic predominant, que 

passa de fermentació a respiració. L’augment en l’activitat mitocondrial que aquest 

tipus de metabolisme provoca estimularia la formació de ROS i per tant induiria la 

producció de defenses antioxidants. Aquest estrès suau podria promoure una millor 

. 
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adaptació a les ROS en les cèl·lules en RC, que explicaria la disminució del dany 

oxidatiu observat (tant en l’envelliment replicatiu com en el cronològic). D’acord amb 

això, la resistència a H2O2 és més elevada en cèl·lules crescudes en 0,5% glucosa 

respecte a les crescudes en 2% glucosa (Fig. 53).  

 

D’altra banda, en l’envelliment replicatiu, la reducció del dany oxidatiu observat en 

cèl·lules velles de 15-20 generacions crescudes en 0,5% glucosa ha estat 

especialment significativa en les Hsps. Aquesta disminució del dany oxidatiu podria 

treballar sinèrgicament amb Sir2 (regulat pel ràtio NAD+/NADH) per allargar la vida 

mitjana del llevat (Lin et al, 2002). En aquest article, els autors defensen que el 

metabolisme respiratori augmenta el ràtio NAD+/NADH i afavoreix l’activitat de Sir2 

(Lin et al, 2002) però no atribueixen els efectes de la RC observats a una inducció de 

les defenses antioxidants. Aquesta afirmació es basa en la valoració de la resistència a 

estrès de dos cultius líquids crescuts separament, un amb YPD 2% glucosa i l’altre 

amb YPD 0,5% glucosa i que són sembrats posteriorment en plaques d’agar amb YPD 

2% glucosa amb el H2O2. Dues consideracions s’haurien de fer al respecte. La primera, 

el H2O2 és un compost altament inestable i que es degrada amb facilitat, per això, 

desprès de dos dies de creixement en placa es difícil avaluar quina quantitat d’aquest 

compost hi queda i per tant, quin és l’efecte real sobre el creixement que exerceix 

l’agent oxidant. La segona, que el tractament amb H2O2 es faci en la placa amb YPD 

2% i no en els cultius previs podria modificar la capacitat de resistència a estrès en les 

cèl·lules crescudes en medi líquid YPD 0,5%. En canviar de medi (de líquid a placa) 

aquestes haurien d’adaptar-se a dues noves condicions, el canvi de metabolisme que 

implica el nou medi (passar de 0,5% a 2% glucosa) i la presència del H2O2. 

 

En el model utilitzat en aquest estudi, els resultats indiquen que la RC actua a 

través de la inducció de les defenses antioxidants (Fig. 53). Actualment, existeix un 

intens debat científic entre les teories que intenten explicar com actua la RC. Hi ha qui 

defensa la idea que la RC actua disminuint la producció de ROS (Gredilla & Barja, 

2005) i qui creu que la RC actua estimulant els mecanismes de defensa i reparació a 

dany oxidatiu i/o augmentant l’activitat d’eliminació de les molècules afectades pel 

dany oxidatiu (Sinclair, 2005).  

 

En general, però, nombrosos estudis descriuen com en condicions de RC s’observa 

un menor dany oxidatiu en les macromolècules cel·lulars (Gredilla & Barja, 2005, 

Sinclair, 2005). En animals sotmesos a RC s’han descrit nivells inferiors de peroxidació 

lipídica, de pèrdua de la fluïdesa de membrana i de dany oxidatiu tant en proteïnes 

com en DNA respecte als controls alimentats ad libitum (Sinclair, 2005; Gredilla & 

Barja, 2005). D’acord amb aquestes dades, en aquest treball es descriu que durant 

l’envelliment cronològic de S. cerevisiae la RC disminueix els nivells de marcadors 

d’envelliment com ara la mateixa oxidació de proteïnes, els TBARS i la lipofuscina així 

com l’acumulació de ferro (Fig. 30-35-48-49-50). L’esclariment de com la RC evita 

l’acumulació de ferro i lipofuscina seria crucial per comprendre l’envelliment de les 

cèl·lules post-mitòtiques.  
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 Un resultat important descrit en aquesta tesi fa referència a l’evolució diferent que 

presenta l’activitat catalasa durant la fase estacionària en cèl·lules crescudes en RC. 

En aquestes condicions no s’observa inactivació de l’enzim, fet que contrasta amb la 

forta inactivació vista en les cèl·lules en YPD 2% glucosa. Els resultats obtinguts 

semblen avalar la hipòtesi que el manteniment de l’activitat catalasa en les cèl·lules en 

RC seria important per la conservació de la seva viabilitat al llarg del temps. Però, s’ha 

publicat que mutacions en el gen CTT1 de S. cerevisiae tenen un baix impacte en la 

viabilitat cel·lular en fase estacionària (Longo et al, 1996) i que la sobreexpressió 

d’aquest enzim no té efectes en la longevitat cronològica (Fabrizio et al, 2003). 

Aquesta aparent contradicció amb els resultats exposats aquí pot ser atribuïda a les 

diferències en les condicions dels cultius. Encara que en els nostres experiments les 

cèl·lules varen ser inoculades en medi ric i mantingudes sense cap canvi, en d’altres 

estudis (Longo et al, 1996; Fabrizio et al, 2003) les cèl·lules s’havien fet créixer en 

medi sintètic definit i després eren canviades a aigua a l’inici de la fase estacionària. 

Això podria implicar un mecanisme de supervivència diferent que fes que la catalasa 

fos menys important per la supervivència cronològica. Una altra possibilitat és 

l’alteració de la regulació dels gens antioxidants en una soca deficient en catalasa. Per 

exemple, s’ha descrit que la sobreexpressió de SOD2 augmenta l’activitat de Sod1 i 

catalasa com a conseqüència de la producció de ROS (Harris et al, 2003).  

 

Per un altre costat, els resultats aportats aquí mostren que les cèl·lules crescudes 

en condicions de RC presenten uns nivells d’activitat Sod1 i Sod2 més alts (3 i 2 

vegades respectivament) comparats amb les cèl·lules en YPD 2% glucosa (Fig. 46-47). 

Aquesta inducció aniria d’acord amb el que es coneix, ja que SOD1 i SOD2 són 

essencials per la supervivència en fase estacionària, especialment la forma citosòlica 

(Sod1) (Longo et al, 1996; Fabrizio et al, 2003).  

 

En síntesi, en aquest treball s’evidencia que els dos models d’envelliment poden 

ser explicats, almenys en part, pels canvis fisiològics provocats pel dany oxidatiu a 

proteïnes específiques produïts per la situació d’estrès existent en l’interior de la 

cèl·lula. L’èxit de la RC en augmentar la longevitat pot ser atribuït a una millor 

adaptació de les cèl·lules joves per fer front a l’augment de l’estrès durant el procés 

d’envelliment. Aquest fet mantindria funcionals les xaperones, la catalasa i les SODs a 

mesura que les cèl·lules envelleixen. 

 

En general, sembla ser que existeixen mecanismes de regulació de la longevitat 

conservats al llarg de l’evolució. A favor d’això, en llevats, nemàtodes i mosques, les 

vies parcialment conservades de la glucosa i la insulina/IGF-like disminueixen 

l’expressió d’enzims antioxidants i de xaperones, redueixen l’acumulació de glicogen o 

greix i augmenten el creixement. En canvi, les mutacions que disminueixen l’activitat 

d’aquestes vies sembla que augmentin la longevitat simulant una situació de RC o 

formes més severes de privació de nutrients. En llevats i nematodes, la inducció de 

gens de resistència a estrès es necessària per l’extensió de la longevitat. En suport de 

l’ús de S. cerevisiae com a model senzill d’estudi de l’envelliment, s’ha vist que en 

ratolí, l’hormona IGF-1 activa vies de transducció de la senyal anàlogues a vies de 
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regulació de la longevitat d’eucariotes inferiors (Fig. 86) (Longo & Finch, 2003; Vijg & 

Suh, 2005; Kenyon, 2005). 

 

 
 

Figura 86. Mecanismes de regulació de la longevitat en diversos organismes (Font: Longo & 

Finch, 2003; Science). 

 

 

3 L’augment de l’expressió d’Adh1 augmenta la longevitat replicativa 

i cronològica de S. cerevisiae i aquest efecte és dependent de la 

proteïna Sir2 
 

Un dels objectius del treball era conèixer si la carbonilació de proteïnes podia ser 

una causa d’envelliment cel·lular o bé, senzillament, havia de ser considerada com a 

un marcador diagnòstic de deterioració associat amb l’edat. Amb la construcció de 

soques amb doble dotació gènica dels gens de diverses dianes d’oxidació es va voler 

respondre a aquesta pregunta. L’objectiu de l’augment de l’expressió d’aquestes 

proteïnes era compensar una possible pèrdua de l’activitat (provocada per la 

carbonilació) durant l’envelliment i analitzar els efectes que això tenia en aquest 

procés. 

 

El primer experiment amb les noves soques va ser un tractament amb un agent 

oxidant. En la primera part d’aquest estudi s’havia detectat un augment del dany 

oxidatiu en proteïnes i que la RC evitava aquest dany. El mecanisme mitjançant el 

qual actuava era a través d’una inducció de les defenses antioxidants. Per tant, existia 

una relació entre la capacitat de resistència a estrès i la longevitat.  

 

El cribatge inicial va mostrar que el H2O2 no exercia el mateix efecte en totes les 

soques. Només les soques 2xHSP60 i 2xADH1 van mostrar-se més resistents al 

tractament oxidant. Com ja s’ha descrit anteriorment, l’augment de l’expressió 

d’Hsp60 confereix a les cèl·lules una major capacitat de resistència a estrès (Cabiscol 

et al, 2002). Però més interessant era que una soca amb un increment de l’activitat 

. 
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Adh1 fos més resistent. Aquest interès no era només per la manca de relació aparent 

d’aquest fenotip amb la funció d’Adh1 com a enzim, sinó pel fet que aquesta proteïna 

utilitza NADH com a coenzim regenerant NAD+. L’increment en un 60% de l’activitat 

alcohol deshidrogenasa dins la cèl·lula podia afectar el ràtio NAD+/NADH. I aquest 

ràtio regula l’activitat de Sir2, una histona desacetilasa clau en el control de 

l’envelliment replicatiu. 

 

En les cèl·lules 2xADH1, l’augment moderat de l’activitat Sod1, Sod2 i catalasa va 

explicar la major resistència a estrès oxidatiu d’aquesta soca (Fig. 73-74). A més, la 

soca 2xADH1 també va resultar ser més resistent a un tractament d’estrès tèrmic 

(Fig. 71). Es possible que aquest fenotip sigui degut a l’efecte de protecció 

entrecreuada provocat per l’activació de diversos factors de transcripció en resposta a 

estrès, com ara Skn7, Hsf1 i Msn2,4 (Martinez-Pastor MT, 1996; Schmitt AP 1996; 

Raitt et al, 2000).  

 

La supervivència en fase estacionària d’un cultiu de S. cerevisiae va unida a la 

capacitat de defensa antioxidant de la cèl·lula (Longo et al, 1996; Fabrizio & Longo, 

2003). Si bé és cert que els experiments presentats en aquest treball han estat 

obtinguts a partir de cultius en fase exponencial, s’ha descrit que les cèl·lules 

adaptades a un medi on l’energia s’obté de la respiració són més resistents a estrès 

oxidatiu i mostren un augment de la longevitat cronològica (MacLean et al, 2001; 

Piper, 2006). D’acord amb això, la soca 2xADH1 va mostrar un increment en la 

longevitat cronològica respecte a la soca control (Fig. 70). A més, s’ha descrit que la 

sobreexpressió conjunta de SOD1 i SOD2 augmenta en un 30% la supervivència 

cronològica (Longo et al, 1999a; Fabrizio et al, 2001). També s’ha provat que la 

sobreexpressió de SOD2 augmenta la longevitat cronològica (Harris et al, 2003). 

Malgrat que en aquell estudi l’augment de l’activitat Sod2 tenia uns efectes deleteris 

en l’envelliment replicatiu això no es va veure en la soca 2xADH1. Possiblement, en la 

soca 2xADH1 es produeix un increment de l’activitat dels diversos enzims antioxidants 

de forma equilibrada. Aquest equilibri moderat contrasta amb l’augment de fins a 10 

vegades d’activitat Sod2 descrit en l’anterior estudi (Harris et al, 2003) i que havia 

provocat que les cèl·lules tinguessin problemes en la segregació mitocondrial i una 

vida mitjana replicativa disminuïda respecte a la soca control.  

 

L’augment de la quantitat de superòxid intracel·lular en 2xADH1 va confirmar que 

en aquesta soca existia una situació d’estrès endogen (Fig. 78). Com ja s’ha descrit en 

aquesta discussió, els nivells de ferro intracel·lular constitueixen un bon marcador 

d’estrès oxidatiu. Però la mesura de la quantitat de ferro intracel·lular no va mostrar 

cap diferència entre la soca 2xADH1 i la soca salvatge (Fig. 77) i es van haver de 

buscar altres explicacions. Una possibilitat era pensar que a conseqüència de 

l’augment d’expressió d’Adh1 les cèl·lules estaven produint uns nivells d’etanol 

superiors als normals i que al ser secretats al medi provocaven un estrès per etanol. 

L’estrès per etanol és de tipus ambiental i inhibeix el creixement cel·lular i la viabilitat, 

afectant diferents sistemes de transport i inhibint l’activitat d’enzims glucolítics 

(Alexandre et al, 2001). Entre les respostes desenvolupades pel llevat enfront a 
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aquest tipus d’estrès s’ha descrit que es dóna una inducció de la síntesi de xaperones i 

de trehalosa (Piper, 1995; Alexandre et al, 2001). En concret, sembla ser que es 

produeix un augment d’Hsp12, Hsp26, Hsp70 (Ssas) i Hsp104. Els resultats van 

indicar què no hi havia diferències en la quantitat d’etanol secretat al medi de la soca 

2xADH1 respecte al de la soca salvatge (Fig. 75). La mesura de l’expressió de 

xaperones tampoc va mostrar cap variació (Fig. 76). Aquestes dades van permetre 

descartar la possibilitat d’un estrès provocat per un augment de l’etanol en el medi.  

 

Una altra explicació podia venir a través del sistema llançadora etanol/acetaldehid. 

Dins la cèl·lula el NAD+ és convertit a NADH en la majoria de reaccions catabòliques, 

incloent la glucòlisi i el cicle de Krebs. Per mantenir un estat redox intracel·lular, el 

NADH necessita ser reoxidat constantment. Existeixen diversos mecanismes de 

reoxidació del NADH dins la cèl·lula: i) fermentació alcohòlica; ii) producció de glicerol; 

iii) respiració de NADH citosòlic a través de les NADH deshidrogenases de la 

membrana mitocondrial externa; iv) respiració del NADH citosòlic a través del sistema 

llançadora glicerol-3-fosfat; i v) oxidació del NADH intramitocondrial a través de NADH 

deshidrogenases mitocondrials. Aquesta darrera reoxidació es realitza de forma 

compartimertizada perquè la membrana mitocondrial interna és impermeable al NAD+ 

i al NADH. Per aquest motiu, en la cèl·lula existeixen sistemes per transferir 

equivalents redox permeables a través d’aquesta membrana (Bakker et al, 2001; Lin 

& Guarente, 2003). En general, s’assumeix que l’etanol i l’acetaldehid difonen 

lliurement a través de les membranes biològiques i per tant, amb aquest sistema, no 

és necessari que hi hagi transportadors per l’intercanvi net de NADH mitocondrial i 

NAD+ citosòlic (Bakker et al, 2001). D’aquesta forma, part de l’etanol produït en la 

fermentació de la glucosa podria difondre a través de la membrana mitocondrial. En la 

matriu, alcohol deshidrogenasa 3 (Adh3) convertiria l’etanol en acetaldehid, reduint el 

NAD+ a NADH. Aquest NADH podria ser oxidat a NAD+ en la cadena de transport 

electrònic (Fig. 87). 

 

Com a conseqüència de l’augment de l’activitat Adh1, és possible que un lleuger 

increment local de l’etanol estimulés aquest sistema llançadora. Això promouria un 

augment de l’activitat de la cadena de transport electrònic. La mesura del consum 

d’oxigen en les cèl·lules 2xADH1 mostra un increment del 20% respecte a la soca 

salvatge indicant que hi ha una major activitat de la cadena de transport electrònic en 

la soca 2xADH1. Aquest fet podria provocar un augment de la producció de ROS 

(d’acord amb els nivells de superòxid intracel·lular detectats en 2xADH1). 

 

Una explicació alternativa, encara que similar, vindria donada pel consum d’etanol 

a través d’altres deshidrogenases mitocondrials. Aquests enzims produeixen acetat a 

partir de l’etanol amb la generació, al mateix temps, de NADH en l’interior de la 

mitocòndria (Bakker et al, 2001). Com s’ha descrit anteriorment, aquest NADH 

incrementaria l’activitat de la cadena de transport electrònic i, probablement, la 

generació de ROS. 
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Figura 87. Sistema llançadora mitocondrial del NAD+/NADH (Font: Lin & Guarente, 2003; Curr 
Opin Cell Biol). 

 

El ràtio NAD+/NADH regula l’activitat Sir2 en llevat. Com es descriu en la 

introducció, els efectes de la RC (0,5% glucosa) en l’RPLS estan mitjançats, almenys 

en gran part, per un augment de l’activitat Sir2. El canvi de metabolisme provocat per 

la RC (de fermentació a respiració) indueix un augment del ràtio NAD+/NADH que 

activa Sir2. L’augment de l’activitat Sir2 retarda la formació dels ERCs i evita els 

efectes nocius que l’acumulació d’aquests cercles d’rDNA provoquen en la cèl·lula 

(Sinclair & Guarente, 1997; Kaeberlein et al, 1999). D’acord amb això, la l’augment de 

l’expressió de Sir2 promou un augment de la longevitat replicativa en S. cerevisiae 

(Kaeberlein et al, 1999).   

 

En aquest treball es mostra que la soca 2xADH1 presenta un increment del 30% 

de la seva RPLS respecte a la soca salvatge (26 i 20 generacions, respectivament) 

(Fig. 66), un valor similar al que es produeix per efecte de la RC.  A més, la mesura 

del ràtio NAD+/NADH mostra uns nivells més elevats en 2xADH1 (Fig. 65) i un 

augment de l’activitat de Sir2 en aquesta soca respecte a la soca salvatge (Fig. 68). 

La mesura s’ha realitzat amb un assaig de silenciament en els telòmers del gen URA3 

(Bedalov et al, 2001). En concret, més activitat Sir2 suposa un major silenciament 

d’URA3, per tant, més problemes per créixer en un medi sense uracil i com a 

conseqüència un major temps de generació. Concretament, 2xADH1 creix un 20% 

més lenta que la soca salvatge. Aquestes diferències en el temps de generació 

desapareixen quan al medi s’hi afegeixen dos inhibidors específics de Sir2, 

nicotinamida (Bitterman et al, 2002) i esplitomicina (Bedalov et al, 2001) confirmant 

l’especifitat de l’assaig (Fig. 68). 

 

Malgrat que en S. cerevisiae existeix una extensa bibliografia sobre la regulació de 

l’activitat de Sir2, fins al moment molt poc ha estat descrit sobre la regulació de la 
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seva expressió. En aquest treball, però, es mostra un increment del 20-25% en la 

quantitat de proteïna Sir2 present en la soca 2xADH1 respecte a la soca salvatge (Fig. 

69). Aquest resultat s’ha de tenir en compte a l’hora de valorar l’augment de l’activitat 

Sir2 i, juntament amb l’augment del ràtio NAD+/NADH, considerar que els dos factors 

poden exercir efectes additius en l’activitat histona desacetilasa de Sir2.  

 

El metabolisme del NAD+ es troba subjecte a canvis relacionats amb l’estrès i molt 

possiblement aquests canvis regulen l’activitat de les sirtuïnes. Per exemple, els 

nivells de proteïna i els nivells de transcripció de la nicotinamidasa PNC1 (Fig. 19) 

augmenten en resposta a estrès salí, a la privació d’aminoàcids i en condicions de RC 

(Anderson et al, 2003). A més, la sobreexpressió de PNC1 augmenta el silenciament i 

promou la longevitat (Anderson et al, 2003). En aquesta línia, el fet que en la soca 

2xADH1 hi hagi un augment dels nivells de proteïna Sir2 i també una situació d’estrès 

oxidatiu, juntament amb una major capacitat de resistència a un tractament oxidant, 

fa pensar en una possible relació entre l’estrès oxidatiu i la regulació de l’expressió de 

Sir2. A favor d’aquesta hipòtesi es mostra com un tractament amb H2O2 incrementa 

els nivells de proteïna Sir2 en ambdues soques de forma significativa (Fig. 81). Per 

tant, és possible l’existència d’un fenomen causa-efecte. Si els nivells més elevats de 

Sir2 en la soca 2xADH1 es deuen a un augment de l’estabilització de l’mRNA o a un 

increment de l’expressió gènica és una qüestió que necessita ser estudiada. No s’ha 

descrit que els nivells de Sir2 augmentin en llevat en condicions de RC, però existeix 

discussió respecte a l’efecte que exerceix la RC en l’expressió de Sir2 en eucariotes 

superiors. Els nivells d’mRNA de Sir2 en Drosophila augmenten en condicions de RC 

(Rogina et al, 2002) i el mateix succeeix en rates (Cohen et al, 2004). En canvi, la 

privació de nutrients no sembla afectar els nivells de proteïna Sirt1 (l’ortòleg de Sir2 

en mamífers) en ratolins (Guarente & Picard, 2005).  

 

Un altre punt a favor de la connexió entre la resposta a estrès oxidatiu i Sir2 s’obté 

amb les soques wt∆sir2 i 2xADH1∆sir2. Les diferències inicials en resistència a estrès 

desapareixen al delecionar SIR2 (Fig. 82a). A més, també desapareixen les diferències 

entre ambdues soques pel que fa a l’activitat catalasa (Fig. 82b). En S. cerevisiae 

l’adaptació a estrès per H2O2 correlaciona amb una ràpida inducció de l’anomenat 

estimuló del H2O2 que comprèn diversos centenars de proteïnes així com la repressió 

de moltes altres (Godon et al, 1998). Aquesta adaptació es troba organitzada per 

l’acció de diversos reguladors transcripcionals com ara Msn2/Msn4 (Hasan et al, 

2002), Yap1 i Skn7 (Kuge & Jones, 1994; Krems et al, 1996). Fins al moment, no s’ha 

descrit cap connexió entre Sir2 i l’activitat dels homòlegs en llevat dels forkhead 

transcription factors. En canvi, en cèl·lules de mamífer, la proteïna Sirt1 interacciona i 

desacetila aquests forkhead transcription factors (FOXO) (Van der Horst et al, 2004; 

Brunet et al, 2004). Aquests factors (FOXO) entren en el nucli en condicions d’estrès. 

Com a conseqüència d’aquesta entrada s’activen una sèrie de gens diana que tenen 

funcions importants en la resposta cel·lular a estrès oxidatiu com ara SOD1, SOD2 i 

catalasa (Kops et al, 2002; Nemoto & Finkel, 2002; Giannakou & Partridge, 2004). En 

el genoma de S. cerevisiae s’han trobat quatre factors de la família dels forkhead 

transcription factors (FKH1, FKH2, FHL1 i HCM1). D’aquestes proteïnes, s’ha descrit 
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que Fkh2 podria estar implicada no només en la regulació del cicle cel·lular sinó en la 

resposta a estrès oxidatiu (Shapira et al, 2004). És possible que l’augment de 

l’activitat de Sir2 observada estimulés la desacetilació d’aquests factors i el resultat 

fos l’activació de gens amb funcions importants en la detoxificació cel·lular de les ROS, 

com ara catalasa i superòxid dismutasa. Els estudis preliminars mostrats en aquest 

treball semblen indicar que almenys Fkh1 no interacciona amb Sir2 en les cèl·lules de 

llevat (Fig. 84). Això no descarta que algun dels altres tres factors de la mateixa 

família ho faci. O inclús que ho siguin altres factors de transcripció fora d’aquesta 

família els que interaccionen amb Sir2. Amb tot, per validar aquesta hipòtesi faran 

falta més estudis.  

 

Els resultats que fan referència a l’augment de la vida mitjana replicativa i 

l’augment de la vida cronològica semblen estar en contradicció amb observacions 

realitzades en un altre estudi (Longo et al, 2005b). S’havia descrit que la deleció de 

SIR2 augmentava la resistència a estrès i es concloïa que els efectes de SIR2 en 

l’envelliment cronològic eren oposats als que tenia en l’envelliment replicatiu. Entre 

d’altres, una de les conseqüències de la deleció de SIR2 era un augment important en 

la freqüència de mutació. Aquests problemes podrien haver activat una via de 

resistència a estrès que induís les clares diferències en els perfils d’expressió gènica 

observats en la soca ∆sir2 i wt (Longo et al, 2005b). De fet, en el present treball es 

confirma un augment moderat de la resistència a estrès en la fase exponencial si es 

comparen les soques ∆sir2 amb la soca salvatge. Però això no té, necessàriament, que 

significar que SIR2 redueix la resistència a estrès. De fet, s’ha descrit que una soca 

2xSIR2 és més resistent a estrès tèrmic (Anderson et al, 2002). Probablement, 

l’augment de la resistència a estrès observat tant en cèl·lules ∆sir2 com en les 2xSIR2 

pot ser la conseqüència de l’activació de vies diferents.  

 

Respecte a la relació entre les modificacions oxidatives i l’envelliment, sembla clar 

que el dany oxidatiu a Adh1 contribueix al fenotip d’envelliment. S’ha descrit que Adh1 

i d’Adh2 són el resultat de la duplicació al llarg de l’evolució d’un ancestre comú. 

Aquest ancestre fabricava, però no acumulava, etanol dins la cèl·lula de llevat i la 

funció seria presumiblement la mateixa que la lactat deshidrogenasa en mamífers 

durant la glucòlisi anaeròbica: regenerar el NAD+ perquè la gliceraldehid-3-fosfat 

deshidrogenasa i per tant la glucòlisi pugui funcionar (Thomson et al, 2005). Els 

comportaments cinètics de l’enzim precursor semblen ser més semblants als d’Adh1 

que no pas als d’Adh2. Aquestes dades recolzen la importància del manteniment de 

l’activitat Adh1 en el control dels nivells i del ràtio NAD+/NADH. 

 

Encara que els resultats presentats aquí han estat obtinguts amb un augment de 

l’expressió d’ADH1, es podria pensar que la disminució de l’activitat de qualsevol altre 

enzim que participi en l’equilibri NAD+/NADH afectaria a l’envelliment cel·lular. Amb 

tot, caldria tenir en compte la funció de l’enzim i la seva quantitat relativa en l’interior 

cel·lular. Adh1 és un enzim molt abundant mentre que d’altres podrien no ser-ho tant. 

Addicionalment, l’augment dels nivells de Sir2 observats en la soca 2xADH1 com a 
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conseqüència d’un estrès oxidatiu endogen o d’un estrès oxidatiu exogen amb H2O2 

obre un nou camp d’investigació respecte a la regulació de Sir2 en llevat. 

 

De moment, perquè certes proteïnes s’afecten per l’estrès oxidatiu i d’altres no, 

continua sent una qüestió sense resoldre. En aquest treball s’ha vist que l’estrès 

oxidatiu no afecta a totes les proteïnes per igual. Altres estudis mostren que algunes 

proteïnes poden sofrir diversos tipus de modificacions oxidatives simultàniament. 

Inclús s’ha descrit que un aminoàcid en concret en un posició particular pot ser 

modificat de diverses formes (revisat en Cabiscol & Ros, 2006). Possiblement sigui 

una conseqüència de la seva estructura. Es podria pensar que la presència de grups 

altament reactius que són necessaris per la seva activitat catalítica (en el cas dels 

enzims) podrien ser més propensos a la modificació. A més, els metalls de transició 

units a proteïnes són font de radicals lliures que ataquen els aminoàcids més propers. 

Una possibilitat és creure que la presència d’aquests grups podria haver evolucionat 

per afavorir la inactivació de proteïnes principalment en dos propòsits: per preservar 

la seva integritat (per exemple, una modificació reversible) o per evitar una funció no 

desitjada (per exemple, la disminució del flux glucolític per afavorir la via de les 

pentoses fosfat) (Cabiscol & Ros, 2006). En qualsevol cas, s’ha de creure que el 

principal objectiu és mantenir la viabilitat cel·lular. 
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Dels estudis realitzats en aquest treball se’n poden extreure les següents 

conclusions: 

 

- Durant l’envelliment cronològic i replicatiu de S. cerevisiae es produeix un 

increment del dany oxidatiu en proteïnes. En ambdós tipus d’envelliment, es tracta 

d’un dany oxidatiu amb caràcter específic i afecta, principalment, a proteïnes de 

resistència a estrès i enzims del metabolisme energètic de la glucosa. 

 

- En restricció calòrica, les cèl·lules en fase exponencial presenten una inducció 

dels sistemes antioxidants. Aquest fet implica una millor adaptació a la situació 

d’estrès que es genera en l’envelliment.  

 

- En restricció calòrica s’observa una disminució del dany oxidatiu en proteïnes. És 

important destacar, en aquestes condicions, el manteniment de l’activitat catalasa que 

juga un paper rellevant en l’augment de la supervivència en fase estacionària.  

 

- Durant l’envelliment cronològic es produeix un augment de la concentració de 

ferro intracel·lular, un increment de la formació de grànuls de lipofuscina i un augment 

de la peroxidació lipídica. La restricció calòrica disminueix els valors d’aquests 

paràmetres afavorint l’augment de la viabilitat cel·lular.  

 

- L’augment de l’activitat d’Adh1 en la soca 2xADH1 li confereix una major 

capacitat de resistència a estrès oxidatiu. En aquestes cèl·lules es produeix un 

increment de l’activitat de la cadena de transport electrònic i un augment del 

superòxid intracel·lular que poden explicar una inducció dels sistemes antioxidants de 

la cèl·lula i la major longevitat cronològica observada.  

 

- L’augment del ràtio NAD+/NADH i l’increment de la proteïna Sir2 actuen 

sinèrgicament en la soca 2xADH1 promovent un augment de l’activitat Sir2 i com a 

conseqüència un increment de la vida mitjana replicativa. 

 

- Les diferències en la capacitat de resistència a estrès observades entre la soca 

2xADH1 i la soca salvatge desapareixen quan es deleciona SIR2. Aquest fet indica que 

Sir2 es troba implicat en la resposta a estrès en llevats.  

 

- L’oxidació de proteïnes com Adh1 durant l’envelliment no és un marcador 

d’aquest procés sino que contribueix activament en el desenvolupament del fenotip 

senescent. 

 

- La inducció de la proteïna Sir2 per estrès oxidatiu és dosi dependent. Aquest fet 

posa de manifest la importància d’explorar la regulació de l’expressió de Sir2 en 

llevats.  
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Oxidative modifications of cellular components have
been described as one of the main contributions to aged
phenotype. In Saccharomyces cerevisiae, two distinct
life spans can be considered, replicative and chronolog-
ical. The relationship between both aging models is still
not clear despite suggestions that these phenomena
may be related. In this work, we show that replicative
and chronological-aged yeast cells are affected by an
oxidative stress situation demonstrated by increased
protein carbonylation when compared with young
cells. The data on the identification of these oxida-
tively modified proteins gives clues to better under-
stand cellular dysfunction that occurs during aging.
Strikingly, although in both aging models metabolic
differences are important, major targets are almost the
same. Common targets include stress resistance pro-
teins (Hsp60 and Hsp70) and enzymes involved in glu-
cose metabolism such as enolase, glyceraldehydes-3-P
dehydrogenase, fructose-1,6-biphosphate aldolase,
pyruvate decarboxylase, and alcohol dehydrogenase.
In both aging models, calorie restriction results in de-
creased damage to these proteins. In addition, chrono-
logical-aged cells grown under glucose restriction dis-
played lowered levels of lipid peroxidation product
lipofuscin. Intracellular iron concentration is kept al-
most unchanged, whereas in non-restricted cells, the
values increase up 4–5 times. The pro-oxidant effects
of such increased iron concentration would account
for the damage observed. Also, calorie-restricted cells
show undamaged catalase, which clearly appears car-
bonylated in cells grown at a high glucose concentra-
tion. These results may explain lengthening of the vi-
ability of chronological-aged cells and could have an
important role in replicative life span extension by
calorie restriction.

Reactive oxygen species (ROS)1 generated by aerobic me-
tabolism cause oxidative damage to cell components such as
proteins, DNA, and lipids. Such damage will lead to altered

structure and loss of biological function (1, 2). Superoxide
anions cause the release of iron-sulfur clusters of several
enzymes leading to its inactivation (3). The hydroxyl radical
generated by H2O2 and transition metals, such as iron or
copper, or by radiolysis is involved in protein backbone frag-
mentation or modification of amino acid side chains (1).
There are increasing evidence that accumulation of these
dysfunctional molecules in the cell over a lifetime contributes
to the aging phenotype (4, 5). In this context, the pioneering
studies of Stadtman and co-workers (6, 7) describe that oxi-
datively modified proteins (measured as protein carbonyla-
tion) accumulate as a function of cell age in human erythro-
cytes and fibroblasts. Moreover, protein damage in
premature aging diseases such as progeria and Werner’s
syndrome was much higher than in age-matched normal
individuals (7). Oxidative modification of proteins has also
been associated to aging-related pathologies such as Alzhei-
mer’s disease (8). Using a proteomic approach, the identifi-
cation of specific damaged proteins provided new insights
into mechanisms of this neurodegenerative disease (9–11).

In yeast cells, two types of aging have been described, chro-
nological and replicative. Chronological aging refers to the
ability of stationary cultures to maintain viability over time.
Investigations on this field have been used as a valuable model
to study oxidative damage and aging of post-mitotic tissues of
higher organisms (2, 13, 14). The damaged cell components
cannot be diluted in these non-dividing cells. Consistently, the
systems that get rid of these damaged components or prevent
such damage will contribute to an increased chronological life
span. Stationary phase cells become more resistant to heat and
oxidative stresses, and overexpression of Sod1 and Sod2 ex-
tends life span by 30%. The metabolism of these cells tends to
accumulate glycogen and trehalose, and the cell wall thickens
(15). Respiration is the main source of energy obtained from
previously stored nutrients.

Cell division in budding yeast cells occurs a finite number
of times. As cells grow old, they accumulate bud scars, in-
crease their size, and become unfertile and the nucleolus
fragments. At the metabolic level, glucose metabolism shifts
from glycolysis toward gluconeogenesis, which depends on
the function of snf1, a kinase involved in cellular-adaptive
responses to glucose deprivation (reviewed in Ref. 16). The
regulation of this replicative aging points toward the Sir2
protein, a class III histone deacetylase that consumes NAD�

and suppresses rDNA recombination (17). Such recombina-
tion leads to the formation of extrachromosomal rDNA cir-
cles, which accumulate in old cells and are involved in cell
death (18).

Calorie restriction is one of the models that has been proven
to extend life span from yeast to mammals (19, 20). Lengthen-
ing of yeast life span was described by limiting the available
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glucose (0.5%) in a sir2-dependent manner or by reducing the
activity of glucose-sensing cyclic AMP-dependent kinase (21,
22). Cultures with limited glucose showed increased respira-
tion compared with 2% glucose. Interestingly, overexpression
of transcription factor Hap4, which triggers the expression of
genes involved in aerobic respiration, also extended life span
even in 2% glucose (22). Because under aerobic respiration the
NAD�/NADH ratio differs with respect to fermenting condi-
tions, changes in this ratio would regulate Sir2 activity under
calorie restriction (22, 23).

Aging studies in budding yeast have reported recently that
(i) carbonylated proteins accumulate with replicative age and
(ii) oxidized proteins are not inherited by daughter cells (24). In
this work, we have identified oxidatively damaged proteins
produced as the yeast cell age as well as other markers such as
lipofuscin accumulation, iron concentration, and lipid peroxi-
dation. The effect of calorie restriction on these parameters has
also been analyzed. A survey of enzyme activities of the main
protein targets indicated that oxidative modification of catalase
can play an important role on the cell viability in chronological
aging.

EXPERIMENTAL PROCEDURES

Organisms and Culture Conditions—The strain used throughout
this work was Saccharomyces cerevisiae CML128 (25). Yeast cells were
grown in rich YPD medium (1% yeast extract, 2% peptone, 2% glucose)
or under calorie restriction (YPD medium with 0.5% glucose) by incu-
bation in a rotary shaker at 30 °C. Cell viability was compared by
spreading serial dilutions of the cultures in YPD plates with solid
medium and incubation at 30 °C for 3 days. When indicated, cell growth
were performed in synthetic medium either with 2 or 0.5% glucose and
supplemented with amino acids, adenine and uracil, as described pre-
viously (26).

Isolation of Replicative Old Mother Cells—Old cells (16–18-genera-
tion-old) were purified by a modification of the biotin-streptavidin mag-
netic sorting procedure (27). 60 ml of exponentially growing cells to an
A600 of 0.5–0.6 (�6–12 � 108 cell) were labeled with 50 mg of biotin for
30 min. After several washes with phosphate-buffered saline to remove
unbound biotin, streptavidin-coated paramagnetic iron beads (Qiagen)
were added. Cells were incubated for 60 min and resuspended in 250 ml
of the corresponding YPD medium (normal or calorie-restricted). Cell
growth was allowed for �400–450 min (four generations). At this time,
cells were centrifuged, resuspended in the respective medium, and
sorted in a magnet. Unbound cells were removed, and the sorting
procedure was repeated once. After purification, cells were resuspended
in fresh medium (250 ml) and allowed to grow for four generations. The
entire procedure was repeated twice, resulting in 16–18-generation-old
cells. In the last sorting separation, the purification step was repeated
three times. At the end, cells were collected by centrifugation and stored
at �20 °C. In our hands and compared with published procedures, (i)
more cells could be isolated in each experiment, (ii) final recovery was
better, and (iii) the amount of medium needed was reduced. To deter-

mine age and purity, bud scars were counted after labeling with fluo-
rescent brightener (Calcofluor) followed by fluorescent microscopy vi-
sualization as described previously (27).

Preparation of Cell Extracts—Cells isolated by the sorting proce-
dure were resuspended in 100 mM Tris-HCl buffer, pH 7.5, plus 10 mM

dithiothreitol and treated with zymoliase at 30 °C for 90 min to digest
the cell wall. A concentrated solution of SDS previously heated at
95 °C was added (final SDS concentration: 6%) and incubated for 5
min at 95 °C. Cell extracts were obtained after centrifugation to
remove cell debris and magnetic beads. Protein concentration was
determined by the Micro Dc Bio-Rad kit. Protein carbonyl groups
were derivatized with dinitrophenylhydrazine as published previ-
ously (28). In the case of chronological aging, cell extracts were
prepared as described previously (29). Protein concentration was
determined by the Bradford method, and protein was derivatized
with dinitrophenylhydrazine as before.

Two-dimensional Gel Electrophoresis and Western Blot Analysis—
Protein from cell extracts was precipitated with acetone (at room tem-
perature to minimize SDS precipitation), rinsed three-times in acetone,
and resuspended in rehydration buffer (9 M urea, 4% CHAPS, 50 mM

dithiothreitol, 0.5% immobilized pH gradient buffer (Amersham Bio-
sciences), and traces of bromphenol blue) at a final concentration of 2–4
mg/ml. Isoelectric focusing (10–30 �g of protein) was performed in
immobilized pH gradient strips. Second dimension SDS-PAGE was
performed on 11% acrylamide gels followed by anti-dinitrophenyl West-
ern blot (30). Parallel gels were silver-stained to visualize total protein
and were used for protein identification. Proteins were identified by
fingerprint mass spectrometry.

Analyses—Total cellular iron was determined under reducing condi-
tions with bathophenanthroline sulfonate as chelator (29). Detection of
thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) was carried out by
means of a fluorimetric assay (31). Lipofuscin was detected by its broad
spectrum of autofluorescence, but to simplify the figure, only one bar-
rier filter image is shown (�ex 450–490; �em 520 nm). Quantification of
protein carbonyl content of crude extracts was performed by high pres-
sure liquid chromatography after dinitrophenylhydrazine derivatiza-
tion (28). Values are given in nmol/mg protein. Resistance to H2O2 was
tested on cells grown either on 2% glucose or 0.5% glucose. At the
middle of exponential phase (A600 0.5), 5 mM H2O2 was added to the
culture. After a 1-h treatment, viability was measured by plating serial
dilutions (1:5) on YPD plates.

Enzyme Activities—The following cell extracts were broken using
glass beads and assayed as described in the respective references:
alcohol dehydrogenase and enolase (32), pyruvate decarboxylase (33),
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (34), catalase, and super-
oxide dismutase (SOD) (35). To determine Mn-SOD activity, 1 mM

NaCN, which inhibits 95% of the CuZn-SOD activity, was added to the
reaction mixture (36). CuZn-SOD activity was obtained by subtracting
Mn-SOD activity from the total activity.

RESULTS

Calorie Restriction Prevents Protein Oxidative Damage Re-
sulting from Replicative Aging—One of the most studied mark-
ers resulting from oxidative stress is protein carbonyl forma-
tion (30, 37–39). Although protein damage produced under

FIG. 1. Protein oxidation under replicative aging and the effect of calorie restriction. Identification of major targets is shown.
2-generation-old (Young) and 16/18-generation-old (Old) yeast cells grown either with 2 or 0.5% glucose were purified as described under
“Experimental Procedures,” and cell extracts were obtained. Proteins were separated by two-dimensional electrophoresis, and anti-dinitrophenyl
Western blot was performed. Major damaged proteins from old cells grown in 2% glucose were identified by mass spectrometry (Table I).
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replicative aging in yeast was already described (24), identifi-
cation of major oxidized proteins has not yet been performed.
Crude extracts from purified populations of young (1–2-gener-
ation-old) and old (16–18-generation-old) cells were derivatized
with dinitrophenylhydrazine. Proteins were submitted to two-
dimensional electrophoresis followed by Western blot anti-di-
nitrophenyl. The results shown in Fig. 1 indicated that there
was an increased level of protein damage in old cells compared
with young ones. Oxidized proteins were identified by mass
spectrometry (Table I). Main targets involved glycolytic en-
zymes and stress resistance proteins like Ssa1 and Ssa2
(Hsp70 proteins) and the mitochondrial Hsp60. Damage to
these proteins was clearly reduced in old cells isolated from
cultures grown under calorie restriction (Fig. 1). This result is
consistent with the role of calorie restriction extending repli-
cative life span in yeast.

Calorie Restriction Prevents Protein Oxidative Damage Re-
sulting from Chronological Aging—Non-replicative aging,
measured as the ability of stationary cultures to maintain
viability over time, has been extensively related to oxidative
stress (16). However, as for replicative aging, identification of
oxidized proteins under chronological aging has not been per-
formed. Western blot anti-dinitrophenyl of two-dimensional
gels from cells grown for several weeks in YPD showed an
increase in protein carbonylation (Fig. 2, A and B). Peptide
fingerprinting mass spectrometry allowed identification of
main oxidized proteins (Table I). It is worth noting that repli-
cative and chronological-aged cells shared most of the oxidized
proteins. Hsp70 and the mitochondrial Hsp60 were common
targets, but Hsp90s (both the inducible Hsp82 and the consti-
tutive Hsc82) and catalase T were only present as damaged
proteins under chronological aging. Also, the enzymes from the
glycolytic and the energy metabolism pathways became highly
oxidized in both models.

Enolase 1 is highly induced after the diauxic shift and pres-
ent in equally amounts along the stationary phase compared
with enolase 2. This isoenzyme was more prone to oxidation
than enolase 1, which could only be detected after day 23 (Fig.
2A). It is also interesting to observe that several major spots

were clearly resistant to oxidation (Fig. 2C). Those spots are
indicated in the legend of Fig. 2. Calorie restriction also pre-
vented oxidative damage on budding aging (Fig. 2D). A time
course of protein oxidation was quantitated by high pressure
liquid chromatography (Fig. 2E). A clear increase was observed
in cells grown at high glucose concentration; meanwhile, cells
grown with 0.5% glucose showed lower and stable levels of
protein carbonyls.

Calorie Restriction Prevents Several Phenotypic Characteris-
tics of Aging and Increases Chronological Life Span—In addi-
tion to protein oxidation, we analyzed several phenotypic traits
(iron, lipofuscin, and TBARS) on chronological-aged yeast
grown either on 2 or 0.5% glucose. Iron is one of the main
agents involved in oxidative damage, which through the Fen-
ton reaction produces the highly reactive hydroxyl radical. As
shown in Fig. 3A, there was a 4–5-times increase of iron accu-
mulation in cells grown on 2% glucose. In these cells, lipofuscin
accumulation, which has been known for many years as a
hallmark of aging in higher organisms (40), also was clearly
visible (Fig. 3B). Its broad fluorescent spectrum has been de-
scribed as indicative of this insoluble mixture of lipids, pro-
teins, and nucleic acids, which present additionally high con-
centrations of metals, especially iron (40). Lipid peroxidation
measured as TBARS showed a straight increase over time in
cells grown on 2% glucose, reaching (after 40 days) values 8–10
times higher than those observed in exponentially growing
cells (Fig. 3C). These aging markers were greatly reduced un-
der calorie restriction (Fig. 3, A–C).

The results described above are in agreement with the dif-
ferences in cell viability observed over the stationary phase
(Fig. 3D). Under our conditions, �5% of the cells remained
viable when grown in YPD with 2% glucose after 60 days in
culture. After the same period, �90% of the cells were viable
when cultured in YPD with 0.5% glucose. Calorie restriction
also increased survival when synthetic medium was used in-
stead of YPD (Fig. 3E). The increase in viability could be
explained by an improved resistance to oxidative stress. In-
creased respiration on low glucose would trigger the synthesis
of antioxidant systems. In agreement with this assumption, the

TABLE I
Identification of major oxidized proteins in both replicative and chronologically aged cells

Replicative Chronological

Spot numbera Proteinb Spot numberc Proteinb

Stress resistance proteins
1 Ssa1 (Hsp70 family) 1 Hsc82 (Hsp90 family)
2 Ssa2 (Hsp70 family) 2 Hsp82 (Hsp90 family)

3–5 Hsp60 3 Ssa1 (Hsp70 family)
4 Ssa2 (Hsp70 family)
5 Hsp60

7–9 Catalase T

Glucose and energy metabolism
6–7 Pyruvate decarboxilase 6 Transketolase
8–10 Enolase 2 10–13 Pyruvate decarboxilase

11–13 Fructose-1,6-bisphosphate
aldolase

14 ATP synthase (� subunit)

14–16 Alcohol dehydrogenase I 20–23 Enolase 2
17–18 Glyceraldehyde-3-phosphate

dehydrogenase
24–26 Enolase 1

28–30 Fructose-1,6-bisphosphate aldolase
31, 32 Alcohol dehydrogenase I
33, 34 Glyceraldehyde-3-phosphate

dehydrogenase

Cytoskeleton
27 Actin

a Spot number refers to two-dimensional gels obtained from replicatively aged cells (Fig. 1).
b Proteins were identified by fingerprint mass spectrometry. Proteins identified in both types of aging are in boldface type.
c Spot number refers to two-dimensional gels obtained from chronologically aged cells (Fig. 2). Spots 15–16 refer to ORF Ymr 323wp, spot 17

refers to ORF Yfr044cp, and spots 18–19 refer to ORF Ylr252wp.
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results shown in Fig. 3F indicated that calorie-restricted cells
presented higher resistance to H2O2.

Enzyme Activities Are Differentially Affected by Aging and
Calorie Restriction—The relevance of protein oxidation in en-
zyme activity could give a clue of its role in cell viability. The
activity of the main oxidatively damaged enzymes was com-
pared among cells cultured on 2 or 0.5% glucose from exponen-
tial to late stationary phase (60 days). As is shown in Fig. 4, the
evolution of catalase activity was clearly different among cells
grown on 2 and 0.5% glucose. While the activity remained high
in 0.5% glucose, a progressive decrease starting around day 20
was observed in the 2% glucose. Interestingly, this inactivation
was concomitant with its carbonylation (Fig. 4). The difference
observed in catalase activity prompted us to study SOD, an-
other antioxidant enzyme, especially relevant in stationary
phase (41). There was a well known increase in both cytosolic
and mitochondrial SOD activities during the diauxic shift. In
stationary phase, a greater decrease was observed in cells
grown in 2% glucose compared with 0.5% glucose. These differ-
ences were maintained until day 60 (36 versus 92 units/mg in
CuZn-SOD and 36 versus 68 units/mg in Mn-SOD) (Fig. 4).

Activities of the glycolytic enzymes showed a decrease
starting around day 30, reaching a minimum level at day 60,
in accordance with maximum protein oxidation. During this
period, no differences in protein levels, measured by Western
blot, were found (data not shown). The lack of correlation
between increase in protein carbonylation and maintenance
of enzyme activities at the beginning of stationary phase may
be explained by synthesis of isoenzymes with different phys-
iological functions to those present in exponential phase.
However, no relevant differences between restricted versus
non-restricted cells were observed at the end of the stationary
phase (Fig. 4).

DISCUSSION

The results described in this paper showed that oxidative
damage found in both replicative and chronological-aged yeast
presented clear differences between cells grown on 2% and cells
grown on 0.5% glucose. In chronological aging, the metabolic
change occurring along the diauxic shift triggered a huge in-
duction of stress defenses. As a result, cells in stationary phase
are highly resistant to several stresses including oxidative
stress (42, 43). Nevertheless, there is a ROS increase observed
in old cells grown at high glucose concentration. ROS formation
may be a consequence of the iron accumulation throughout the
stationary phase. Iron is a transition metal essential in redox
reactions, but this property makes it potentially toxic. Lipofus-
cin, which contains high amounts of this metal, also accumu-
lates in this phase. This often called age pigment is an intraly-
sosomal, insoluble polymeric substance primarily composed of
cross-linked protein residues and lipids and is formed because
of iron-catalyzed oxidative processes (40). Because iron accu-
mulated in lipofuscin is not available for the cells, this situation
could be sensed as an intracellular metal depletion and iron
transport system would be induced to promote entrance of iron.
Consequently, ROS generation will increase and damage to all
cellular macromolecules will occur.

Protein carbonyl detection as a measure of oxidative damage
revealed that two important groups of proteins became modi-
fied in this situation: 1) enzymes of the glycolytic pathway and
2) molecular chaperones. Interestingly, these targets were al-
ready identified as oxidatively modified proteins by treatment
of yeast cells with H2O2 (30). Under such stress, major targets
such as enolase and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogen-
ase were highly inactivated because of oxidative modification.
Beside the susceptibility of glycolytic enzymes to oxidation

FIG. 2. Protein oxidation under chronological aging and the effect of calorie restriction. Identification of major targets is shown. A and
B, anti-dinitrophenyl Western blots from two-dimensional gels obtained from cells grown in YPD (2% glucose) at different days of culture
(exponential (Exp.), 7, 16, 23, and 30 days (d.)). Eno2 and Eno1 are indicated in A by a closed and open arrowhead, respectively. Spot numbers
indicated in B are major target proteins identified by mass spectrometry (Table I). C, silver stain of two-dimensional gel obtained from 30-day-old
cells. Several major unoxidized spots indicated by letters were identified by mass spectrometry as Hsp26 (a), thioredoxin peroxidase (b), thioredoxin
peroxidase (c), triose-phosphate isomerase (d), phosphoglycerate mutase (e), and 3-phosphoglycerate kinase (f). D, anti-dinitrophenyl Western blot
from two-dimensional gel obtained from cells grown for 30 days under calorie restriction (YPD with 0.5% glucose). E, protein carbonyl content
(measured by high pressure liquid chromatography) from cells grown at the indicated days on 2% glucose (closed symbols) and 0.5% glucose (open
symbols).
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during aging, an interesting observation is the different oxida-
tive modification of enolase isoenzymes. Although enolase 2
involved in glycolytic flux appears to be one of the first oxidized
proteins, enolase 1 expressed in the post-diauxic shift and
involved in gluconeogenesis showed a marked resistance to
oxidation. Whether this means that an evolutionary adaptation
to stressing conditions occurs in yeast cells as they age (24, 44)
will deserve future investigations.

It has been described that replicative aged cells show markers
of oxidative stress (24, 44). The results presented here obtained

from a proteomic analysis revealed that oxidatively modified
proteins in replicative aged cells were, interestingly, highly sim-
ilar to those we found in chronological aging. Five enzymes of the
glycolytic pathway were oxidatively damaged. How can such a
modification be interpreted with respect to life span? An inacti-
vation of glycolytic enzymes will lead to the impairment of glu-
cose utilization, which correlates with the enhancement of the
gluconeogenic and energy storage pathways observed during rep-
licative aging (45). In addition, reducing glycolysis has proved to
increase longevity in several organisms (46). Therefore, de-

FIG. 3. Effect of chronological aging and calorie restriction on several parameters. Cells were grown either on 2 or 0.5% glucose for
several days, and different parameters were measured. A, iron concentration in cells grown with 2% glucose (closed symbols) or 0.5% glucose (open
symbols). B, autofluorescence of lipofuscin granules observed using a fluorescent microscope as described under “Experimental Procedures.” C,
TBARS in cells grown with 2% glucose (closed symbols) or 0.5% glucose (open symbols). D and E, survival of cells grown on YPD (D) and synthetic
media (E) at the indicated days of culture. In both cases (D and E), viability was measured by plating serial dilutions (1:10) on YPD plates. F,
resistance to 5 mM H2O2 treatment. Viability was measured by plating serial dilutions (1:5) on YPD plates.

FIG. 4. Effect of chronological aging on enzyme activities: the role of calorie restriction. Cells were grown either with 2% (closed
symbols) or 0.5% glucose (open symbols) for several days, and enzyme activities were measured. They were given as �mol min�1 mg�1. CAT,
catalase; mSOD, mitochondrial Mn-SOD; cSOD, cytosolic CuZn-SOD; ADH, alcohol dehydrogenase; ENO, enolase; GADPH, glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase; and PDC, pyruvate decarboxylase. Protein stain and carbonylation of catalase at day 30 are also shown.
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creased activity of these enzymes on high glucose cultures would
act in favor of life span lengthening.

Molecular chaperones are involved on protein translocation,
folding, and assembly, and their expression is induced in sev-
eral stresses (47). Our results showed that Hsp60, Hsp70s, and
Hsp90s became carbonylated under replicative and/or chrono-
logical aging. It is reasonable to assume that such modifica-
tions would alter their chaperone activity, thus affecting cell
survival. This assumption is based on the fact that mutants of
mitochondrial Hsp60 are not viable (48) and that increased
expression of Hsp60 confers a higher resistance to oxidative
stress (29). Also, mutations on Hsc82 results in a decrease of
chronological life span (49).

Our results also showed that, in chronological aging, actin
appeared as a carbonylated protein. Aguilaniu et al. (24)
propose that actin skeleton is required for proper segregation
of oxidized proteins during cytokinesis. This hypothesis is
based on both the inhibition of actin assembly by latrunculin
A and the atypical spatial distribution of actin in a �sir2
mutant. In each case, retention of oxidized proteins by
mother cells was abolished. Based on these results, oxidative
modification of actin provides some clues to explain why
replicative life span decreased after passage through the
stationary phase (50).

Calorie restriction has been described to extend life span in
several organisms (19), including replicative life span in yeast
(21). With respect to high glucose, the main metabolic change
is a shift from fermentation to respiration. The increase in
mitochondrial activity then would trigger the formation of
ROS, and consequently, antioxidant defenses would be in-
duced. Such mild stress may promote a better adaptation to
ROS, explaining the decreased oxidative damage observed in
calorie-restricted aged cells (both replicative and chronolog-
ical). Consistently, resistance to H2O2 was higher in cells
grown on 0.5% glucose with respect to those grown on 2%
glucose. In replicative aging, the reduction of protein damage
observed in 18-generation-old yeast grown on 0.5% glucose
was especially relevant for Hsps (Fig. 1). This reduced oxida-
tive damage may work synergically with Sir2p, which is
regulated by NAD�/NADH levels, to lengthen life span (22).
Respiratory metabolism increases this ratio and thus favors
Sir2p activity.

Chronological life span was also increased on calorie-re-
stricted cells. Additionally, markers of aging such as protein
oxidation, TBARS, and lipofuscin as well as iron accumulation
were also reduced in these cells. Elucidation of how calorie
restriction prevents iron and lipofuscin accumulation could be
crucial for understanding the aging of post-mitotic cells. One of
the important results described in this paper refers to the
different evolution of catalase activity in stationary phase in
calorie-restricted versus non-restricted cells (see Fig. 4). The
oxidative inactivation observed could be the result of an anom-
alous reaction between H2O2 and iron in the catalytic center. In
fact, irreversible inactivation in the presence of an excess of
H2O2 has been described in in vitro assays (51). Maintenance of
catalase activity in calorie-restricted cells may account for the
higher viability observed (Fig. 3). Nevertheless, it has been
reported that mutations in ctt1 of S. cerevisiae have a small
effect on cell viability in stationary phase (41). This apparent
contradiction can be attributed to differences in culture condi-
tions. Although in our experiments cells were inoculated in rich
medium and cultured without any change, cells were pre-
grown in synthetic-defined medium and replaced by water at
the initial stationary phase as described by Longo et al. (41).
This could imply a different metabolism, making catalase ac-
tivity less important. Alternatively, one might consider the

altered regulation of antioxidant genes in catalase-deficient
cells. It has been reported that overexpression of SOD2 in-
creased SOD1 and catalase activities as a consequence of H2O2

production (52). It has been demonstrated that SOD1 and
SOD2 are essential for stationary phase survival, especially the
cytosolic isoenzyme (12, 41). In accordance with the increased
life span of calorie-restricted cells, higher levels of cytosolic
SOD activity were found in cells at late stationary phase com-
pared with non-restricted ones.

The results described in this paper provide evidence that
both aging models can be explained, at least in part, by phys-
iological changes triggered by oxidative damage to specific pro-
teins produced by a stress situation inside the cell. The success
of calorie restriction slowing down aging may be attributed to a
better preparation of young cells to cope with increased stress
situation. This would keep molecular chaperones catalase and
SOD functional as the cells grow old.
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Alcohol dehydrogenase 1 (ADH1) catalyze the conversion of acetaldehyde to ethanol regenerating 

NAD
+
. In S. cerevisiae, ADH1 is oxidatively modified during aging and, consequently, its activity 

becomes reduced. To analyze whether maintaining this activity is advantageous for the cell, a yeast 

strain with an extra copy of ADH1 gene (2xADH1) was constructed and the effects on chronological 

and replicative aging were analyzed. The strain showed increased survival in stationary phase 

(chronological aging) due to induction of antioxidant enzymes such as catalase and superoxide 

dismutases.  In addition, 2xADH1 cells display increased activity of Sir2p, a NAD
+
-dependent histone 

deacetylase, due to a higher NAD
+
/NADH ratio. As a consequence, a 30% extension in replicative life-

span was observed. Taken together, these results suggest that the maintenance of enzymes 

participating in NAD
+
/NADH balancing would be an important factor for chronological and 

replicative life-span parameters. 
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INTRODUCTION

One of the features of aging in S. cerevisiae, as well as in other organisms, is the oxidative 

modification of specific protein targets, whose functions become impaired by such modification. A mild 

oxidation contributes to mark the protein for degradation (Stadtman and Oliver, 1991) while strong oxidation 

could promote protein aggregation, making them unavailable for proteasome degradation (Grune et al.,

2004). The accumulation of these modified proteins in a cell contributes to aging phenotype (Harman 1981; 

Stadtman, 1992; Stadtman and Levine, 2000; Levine, 2002; Nyström, 2005). In yeast, replicative aging 

refers to the number of cell divisions occurring in a mother yeast cell (Sinclair, 2002). Chronological aging 

refers to the ability of cells maintaining viability on stationary phase (Herman, 2002).  

During the last decade investigations on aging have uncovered physiological and molecular mechanisms 

involved in this process as well as providing some clues towards understanding life-span lengthening 

(Bordone and Guarente, 2005). Calorie restriction is one of the mechanisms that have been consistently 

proven to extend life-span from yeast to mammals (Sohal and Weindruch, 1996). In yeast, replicative life-

span increases by shifting the cells from 2% to 0.5% glucose (calorie restriction) (Lin et al., 2002; Lin et al.,

2004). One of the key molecules is the silent information regulator 2 (Sir2p), a class III NAD+-depending 

histone deacetylase, which is involved in several physiological important functions such as silencing 

telomeres and rDNA, maintaining genome integrity and aging (Bitterman et al., 2004). Strains having an 

extra copy of the SIR2 gene extend life-span by 40% while deletion of SIR2 shortens life-span by 50% 

(Kaeberlein et al., 1999). Under calorie restriction, the oxygen consumption increases, thus raising the 

NAD+/NADH ratio by lowering the NADH. Since NADH has been described as a Sir2p inhibitor, calorie 

restriction results in higher Sir2p activity (Lin et al., 2002, Lin and Guarente, 2003) contributing to life-span 

extension. Nevertheless, the importance of such ratio on activating Sir2p has been questioned (Anderson et 

al.,2003; Kaeberlein, 2004; Grubisha et al., 2005). 

Chronological aging in yeast has been used as a valuable model to study oxidative damage and aging 

of post-mitotic tissues of higher organisms (Sinclair, 2002; MacLean et al., 2001). In post-diauxic cultures, 

respiration is the main source of energy of the yeast cell. It is obtained from previously stored nutrients such 

as glycogen and trehalose.  The cell wall thickens and cells become more resistant to heat and oxidative 

stresses. Chronological life-span extension is highly dependent on stress resistance (Fabrizio et al., 2001) and 

has been observed under calorie restriction (Fabrizio et al., 2004; Reverter-Branchat et al., 2004) and in cells 

overexpressing  SOD2 (Harris, 2003).

Replicative and chronological aging show markers of oxidative stress and selective oxidative 

modification of proteins. These major protein targets were identified as enzymes of glucose and energy 

metabolism as well as stress resistance and cytoskeleton proteins (Reverter-Branchat et al., 2004). Such 

oxidative damage to proteins and other stress markers became reduced in cells cultured under calorie 

restriction.
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In this context, one could ask whether the impairment of a given protein function caused by such 

modifications  i) actively contribute to aging phenotype, ii) they are merely a consequence of the aging 

process or iii) such modifications have been evolutively favored (for instance, impairment of glycolytic flux 

to favor pentose phosphate pathway under stress conditions). Whichever the case, one might think that 

preserving cell viability would be the main goal. With the aim to get some insight related to the first 

question, we prepared strains overproducing one of these target proteins and analyze the impact of such extra 

dose on life-span. In other words, is the additional activity of the particular protein advantageous or 

detrimental for cell life-span? 

We previously described that one of the oxidatively modified targets was alcohol dehydrogenase 1 

(Adh1) (Reverter-Branchat et al., 2004). This is an enzyme involved in glucose metabolism in S. cerevisiae

which catalyses the conversion of acetaldehyde to ethanol by a concomitant conversion of NADH into 

NAD+, thus contributing to balancing the levels of the oxidized cofactor. By loosing its function, the steady-

state of NAD+/NADH levels would vary. Such variation would affect the activity of Sir2p, thus affecting 

life-span. For these reasons we focused our investigation on cells having an extra dose of the dehydrogenase. 

The results presented in this paper provide evidence that this strain shows extended replicative and 

chronological life-span. Mild stress responses in combination with an increased activity of Sir2p are the main 

traits responsible for the life-span lengthening observed.  
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METHODS

Organisms and Culture Conditions. Strains used in this work are listed in Table 1. Saccharomyces

cerevisiae CML128 (MATa ura3-52 his4 leu2-3,112 trp1) was used as a parental wild-type strain (Gallego 

et al., 1997). The strain GRB2402 carried a second copy of the ADH1 gene in the genome. This strain was 

constructed by integrating the pTB106 plasmid in the chromosome at the LEU2 locus after ClaI- mediated 

linearization of the plasmid. The plasmid pTB106 was constructed as follows: the ADH1 gene product was 

obtained using the oligos ADH1F: GACACCCGGGTTCAATTCATTTGGGTGTGC and ADH1R: 

GACAGAATTCCTGAAGGCTAGGCTGTGGA to be subsequently cloned into EcoRI and SmaI sites of the 

Yiplac128 vector. The strain GRB2401 was obtained upon integrating the empty Yiplac128 vector in 

CML128. Deletion of SIR2 gene was obtained by replacing the ORF with kanMX cassette system using 

p43965, a pUG26 derived vector (from the Euroscarf collection), digested with NotI. Strains GRB2401UT 

and GRB2402UT were constructed by transformation with plasmid pADH4UCA-IV (a kind gift of D. 

Gottschling) in GRB2401 and GRB2402 backgrounds, respectively. Plasmid pADH4UCA-IV, containing 

the URA3 reporter gene, was digested wtih SalI and EcoRI prior to transformation, and was integrated into 

the subtelomeric region of chromosome VII as described previously (Gottschling et al., 1990)

Yeast cells were grown aerobically at 30°C in rich YPD medium (1% yeast extract, 2% peptone, 2% 

glucose) or in YPG medium (1% yeast extract, 2% peptone, 3% glycerol) by incubation in a rotary shaker at 

30°C. Glucose synthetic medium (SC) contained 2% glucose, 0.67% yeast nitrogen base (Difco w/o AA), the 

required auxotrophic supplements plus drop-out mixture (Kaiser et al., 1994).  

Western Blot Analysis. Cell extracts were obtained as described (Rodriguez-Manzaneque et al., 1999), 

separated in SDS-polyacrylamide gels and transferred to polyvinylidene difluoride membranes. The 

following antibodies were used: anti-ADH (1:400,000 dilution from Chemicon), anti-aconitase (1:2,000 

dilution, a gift from R. Lill, Marburg, Germany), anti- -ketoglutarate dehydrogenase (1:5,000 dilution, 

raised in rabbit as described (Cabiscol et al., 2002), anti-mitochondrial porine (1:1,000 dilution, from 

Molecular Probes), Anti-Ssa (1:600 dilution, from EAC), anti-Ssb (1:600 dilution, from EAC), anti-Hsp104 

(1:5,000 dilution, from StressGen), anti-Hsc90 (1: 10,000 dilution, a gift of S. Lindquist, Cambridge, 

Massachusetts), and anti-Hsp60 (1:8,000 dilution, from StressGen). The secondary antibodies conjugated to 

horseradish peroxidase were used as follows: goat anti-mouse antibody (1:2,500 dilution from Pierce), 

donkey anti-rabbit antibody (1:12,500 dilution, from Amersham) and rabbit anti goat antibody (1:25,000 

dilution, from Pierce).  

Enzyme activities. Cell extracts were obtained using glass beads. Catalase activity was measured as 

described (Jakubowski et al., 2000). Superoxide dismutases (SOD1 and SOD2) and Adh activity were 
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assayed by chromogenic staining (zymogram) as described in the following references: SOD (Luk and 

Culotta, 2001) and Adh (Williamson et al., 1980). 

Life-span determinations. To measure chronological life-span, exponential cells (2x107 cells/ml) incubated 

in YPD medium were considered initial time (day 0). To determine the age-dependent mortality, cell 

viability at different days of growth was compared by spreading serial dilutions (1:10) of the cultures in solid 

YPD plates and incubation at 30°C for 3 days. Replicative life-span determinations were performed by 

micromanipulation as described (Smith and Boeke, 1997; Sinclair and Guarente, 1997) using a Singer MSM 

system 300 micromanipulator. Life-span analyses were carried out on YPD plates twice independently with 

60 cells per strain per experiment. Cells that never budded were excluded from analysis. 

Silencing assay. Telomeric URA3 reporter strains GRB2401UT (WT-UT) and GRB2402UT (2xADH1-UT) 

were assayed for Sir2p silencing activity. Cells were grown at 30ºC in SC medium plus uracil (20 µg/ml) to 

2x107 cells/ml. Cells were centrifuged, washed and diluted one tenth in SC medium lacking uracil with or 

without Sir2p inhibitors splitomicin at 5 M or nicotinamide (NAM) at 1 mM. Growth was measured and 

duplication-time was calculated after 1h adaptation period. 

Analysis. Ethanol concentration was analyzed enzymatically in cell-free culture media obtained at different 

times of growth, from exponential to diauxic phase (2 days) using the Ethanol UV test (Roche Diagnostics). 

Resistance to H2O2 or heat shock was tested on cells grown on YPD or YPG. At the middle of exponential 

phase (2x107 cells/ml), cells were either changed to 45ºC or treated with H2O2, at the indicated concentration. 

After a 1-h treatment, viability was measured by plating serial dilutions (1:10) on YPD plates. Levels of 

NAD+ and NADH were measured as described (Ashrafi et al., 2000). Total cellular iron was determined 

under reducing conditions with bathophenanthroline sulfonate as chelator (Tamarit et al., 2006). Superoxide 

ion levels were measured in a spectrofluorophotometer (RF-5000, Shimadzu). Exponentially growing cells 

were washed in water and resuspended in phosphate-buffered saline plus 0.1% glycerol and 5 g/ml the 

superoxide specific probe dihydroethidium (DHE) (Fluka) (Aguilaniu et al., 2003). The rate of oxidation of 

DHE was calculated from the rate of increase in fluorescence for 30 min (excitation 520 nm, emission 590 

nm). Oxygen consumption was measured in a Clark detector as described (Brown and Cooper, 1995). In 

brief, oxygen uptake was measured in a 4-ml stirred chamber (100 rpm) using an YSI 53 biological oxygen 

monitor (Yellow Springs Instruments) following the manufacturer's directions. A volume containing 1x107

cells grown in YPD were harvested at mid exponential phase, washed, resuspended in fresh YPD medium 

and tested for oxygen consumption. Results shown represent the mean ±SE of 3 experimental trials. 
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RESULTS

Cells with an extra copy of ADH1 display chronological life-span extension 

During aging, oxidation (and inactivation) of a given protein could be either deleterious or protective for the 

cell. In a previous work (Reverter-Branchat et al., 2004) our group demonstrated that several glycolytic 

enzymes (Adh1, enolase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, pyruvate decarboxylase and fructose-

1,6-bisphosphate aldolase) were oxidatively damaged during yeast aging (both chronological and 

replicative). In order to investigate the effect of an increased amount of given protein in the aging process 

and stress resistance, we constructed a strain carrying an extra copy of the ADH1 gene. When cells with an 

extra copy of ADH1 were cultured in YPD media effectively expressed 70% more Adh1p (Fig. 1A) and, 

accordingly, the activity was increased by a 60% (Fig. 1B) compared to the WT strain carrying the empty 

plasmid. The introduction the extra copy did not affect the duplication time, which was of 90 min in both 

strains.

To measure the effect of such extra dose on aging, chronological life-span was determined. 

Chronological life-span in S. cerevisiae is defined as the time cells in stationary phase culture remain viable, 

and has been proposed as a model for the aging of post-mitotic tissues in mammals. Resistance to oxidative 

stress plays a preponderant role to increase survival in stationary phase (Harris et al., 2005). Viability of WT 

and 2xADH1 strain was monitored for 70 days. As shown in Fig. 1C, survival declined after day 30 for wild-

type cells while such decline was not observed until day 40 for the 2xADH1 strain.

In order to explain the extended viability on stationary phase, resistance to oxidative stress was 

analyzed in both strains. WT and 2xADH1 cells were grown in YPD, challenged with several H2O2

concentrations for 1h and viability assays performed. Fig. 1D indicates that 2xADH1 strain is clearly more 

resistant than WT.  Additionally, cell survival after heat-stress (45ºC for 1 h) was also increased in that strain 

(Fig. 1E).

 Growth in a respiring carbon source such as glycerol (YPG media) can be used as an internal control 

since the activity of ADH1p as a fermentative enzyme is dispensable. When both strains were grown in 

YPG, no differences were observed when the cultures were challenged with H2O2, indicating that the 

different phenotype was due to the increased Adh activity (not shown).  

Antioxidant enzymes are induced in 2xADH1 cells 

We next measured the level of enzymes mainly involved in oxidative stress resistance (Fig. 2A). Catalase 

activity was 40% higher in cells 2xADH1 compared to WT when grown in YPD. SOD1 (cytosolic, Cu-Zn-

dependent) and SOD2 (mitochondrial, Mn-dependent) activities measured in these strains were also 30 and 

50% higher, respectively. These results could explain the increased resistance to both, oxidative and heat 

stresses because it is well known the cross-protection effect mediated by several stress transcription factors 

(Martinez-Pastor et al., 1996; Schmitt and McEntee, 1996).  
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An endogenous oxidative stress would be the explanation for the increased antioxidant capacity 

observed in 2xADH1 cells. Thus, we measured the steady state levels of superoxide anions inside the cells. 

As shown in Fig. 2B, the rate of oxidation of DHE, a superoxide-specific probe, was increased by 4-fold in 

2xADH1 cells. Such differences were abrogated when cells were grown in YPG media (not shown).  

The fact that the catalytic activity of Adh1p generates ethanol opened the possibility that these cells 

carrying an extra dose of ADH1 were under ethanol stress (Piper, 1995). In this context, it has been described 

that translocation of Msn2p to the nucleus upon environmental ethanol stress triggers the expression of 

resistance genes (Van Voorst et al., 2006). As shown in Fig. 3A, ethanol concentrations present in the culture 

media from exponential to diauxic phase were the same in both strains. In addition, quantification by western 

blot of several heat shock proteins, known to be induced during an ethanol stress (Piper, 1995), showed no 

differences (Fig. 3B).  

Mitochondria are the primary site of ROS generation, thus, either an increased activity or number of 

mitochondria could be the origin of the stress. Oxygen consumption has been used as a measure of 

respiratory chain activity and can be checked by using a Clark electrode. As shown in Fig. 4A, a 25% 

increase in oxygen consumption was observed in 2xADH1 compared to the WT strain. 

Since the number of mitochondria could affect the oxygen consumption, we analyzed the amount of 

several mitochondrial proteins as an indirect measure of number of mitochondria. Although a slight increase 

(around 15%) in mitochondrial Hsp60 was detected, no differences were observed in aconitase, -

ketoglutarate dehydrogenase and the mitochondrial outer membrane porine when compared with the 

amounts present in wild-type cells (Fig. 4B). These results ruled out the possibility that an increased number 

of mitochondria were responsible for increased oxygen consumption 

Strains carrying an extra ADH1 copy show extended replicative life-span and increased Sir2 activity 

 Replicative life-span has been defined as the number of buds generated by a dividing individual mother. The 

increased activity of Adh1p in 2xADH1 cells would vary the NAD+/NADH ratio. This ratio has been 

demonstrated to have effects on Sir2p activity and, consequently, on replicative life-span. The mean and 

maximum life-span can be quantified by micromanipulation experiments. As shown in Fig. 5A, mean life-

span increased 30% in the 2xADH1 cells compared to WT (20 generations for WT and 26 for 2xADH1

cells).

As shown in Fig. 5B, the NAD+/NADH ratio in the 2xADH1 strain were increased by a 20% 

compared to those found in WT cells grown in YPD. Consistently, cells grown in YPG showed a two-fold 

increase in the NAD+/NADH ratio with respect to YPD-grown cells but no differences were observed 

between both strains (not shown). To analyze whether a 20% increase in NAD+/NADH ratio could affect 

Sir2p activity, we constructed the strains GRB2401UT (WT-UT) and GRB2402UT (2xADH1-UT). They 

have the URA3 reporter gene integrated into the subtelomeric region of chromosome VII-L thus allowing for 

efficient determination of Sir2p-dependent telomeric silencing (Aparicio and Gottschling, 1994). Because 

Ura3p is required for uracil biosynthesis, the more silenced telomeric URA3 gene –higher Sir2p activity- the 
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slower the growth in medium lacking uracil. Fig. 5C shows that duplication time of WT-UT and 2xADH1-

UT grown on SC medium were 196 and 238 min, respectively. To demonstrate that such difference in 

duplication time was Sir2p-dependent, addition of two well known Sir2p inhibitors, splitomicin (Bedalov et 

al., 2001) and NAM (Bitterman et al., 2002; Jackson et al., 2003) were used. Derepression of the URA3

reporter should result in growth enhancement on medium lacking uracil. Addition of 5 µM splitomicin or 1 

mM nicotinamide to the medium abrogated the differences in duplication time observed between WT-UT 

and 2xADH1-UT. With these treatments, cells grew almost as fast as in synthetic medium plus uracil, were 

no differences were observed between both strains (120 and 122 min) (Fig. 5C).

Sir2-mediated oxidative stress resistance 

Could Sir2 mediate the resistance to oxidative stress observed in 2xADH1 cells? In fact, mammalian cells 

respond to oxidative stress by formation of complexes between Sirt1p -the orthologue of Sir2p- and members 

of forkhead transcription factors (FOXOs) (Brunet et al., 2004; Kobayashi et al., 2005). Such interaction 

allows these factors to control various biological functions, including detoxification of reactive oxygen 

species (ROS) (Kops et al., 2002). To answer the question mentioned above, SIR2 gene was deleted in our 

WT and 2xADH1 background cells to obtain the corresponding SIR2 derivatives. Fig. 6A shows that 

GRB2403 (WT-SIR2 ) and GRB2404 (2xADH1-SIR2 ) display the same resistance against H2O2. In 

accordance, when catalase activity was measured in these strains, no significant differences were observed 

(Fig. 6B). These results indicated that the increased antioxidant capacity (and consequently higher survival 

on stationary phase) was a SIR2-dependent process in 2xADH1 cells.

DISCUSSION 

Adh1p is a dehydrogenase that catalyzes the final step of glucose fermentation, producing ethanol 

and regenerating the oxidized coenzyme NAD+. The role of Adh1p on yeast aging has been explored by 

construction of strain that carries an additional copy of the gene ADH1 under its own promoter. The strain 

expressed 70% more protein than a WT strain (carrying the empty plasmid) and has about 60% more 

activity. Initial results showed that this strain was resistant to both oxidative and heat stresses by moderate 

increases in catalase, SOD1 and SOD2. In contrast, strains carrying an extra copy of one of the genes coding 

for proteins that also are targets of oxidative stress such as enolase, pyruvate decarboxylase or fructose-1,6-

bisphosphate aldolase (Reverter-Branchat et al., 2004) did not display such phenotype (data not shown). 

Chronological life-span extension has been related to antioxidant activity on stationary phase 

(Fabrizio et al., 2001; Fabrizio and Longo, 2003). Given the characteristics described for 2xADH1 cells, 

survival on stationary phase could be a consequence of such resistance. It is worth mentioning that, although 

data presented here on stress resistance have been obtained in exponentially growing cells, it is known that 

cells adapted to respiratory conditions, are more stress-resistant and show extended chronological life-span 
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(MacLean et al., 2001). It has also been reported that SOD2 overexpression (10-fold the normal levels) 

increased yeast chronological life-span (Harris et al., 2003), although replicative life-span was shortened due 

to defects in mitochondrial segregation. Such life-span reduction was independent of Sir2p. In our model 

these problems were not observed probably because in 2xADH1 cells only a mild increase in SOD1p and 

SOD2p were observed. In addition, these cells induced not only SOD2p but a balanced set of antioxidant 

enzymes.  

The data of DHE oxidation also indicated the existence of an endogenous oxidative stress situation in 

2xADH1 cells. Iron, as a prooxidant metal, was also measured as a possible inducer of an oxidative stress 

situation. Values of total iron measured in cultures of WT and 2xADH1 cells grown in YPD at exponential 

phase as well as during stationary phase were indistinguishable (data not shown).  How the increased Adh1p 

activity can generate such mild stress situation? An ethanol stress was ruled out by experimental data (Fig. 

3A and 3B). A possible explanation would rely on the existence of the ethanol/acetaldehyde shuttle (Lin, and 

Guarente, 2003; Bakker et al., 2001). According to this pathway, some of the ethanol produced by glycolysis 

diffuses across the mitochondrial membrane. In the matrix, a mitochondrial dehydrogenase (Adh3p) would 

oxidize ethanol, with a concomitant conversion of NAD+ to NADH, which, in turn, would then be oxidized 

to NAD+ by the electron transport chain. The increased ADH1 activity would then raise this shuttle and, as a 

result, a rise in oxygen consumption in these cells should be observed (Fig. 4A) as well as an increased ROS 

production (as detected by the DHE oxidation).   

The fact that replicative life-span was increased in the 2xADH1 cells seem, in advance, a consequence 

of the increased NAD+/NADH ratio. It is worth to point out that life-span increased about 30%, a value quite 

similar to that reported for cells grown under calorie restriction (Lin et al., 2002). However, since the 

increase in NAD+/NADH ratio observed in cells with an extra copy of ADH1 was moderate, testing Sir2p 

activity seemed relevant to sustain the results obtained. This was carried out by measuring silencing in cells 

where the URA3 reporter gene was located in the telomere, under Sir2p regulation. Duplication time was 

20% slower in the 2xADH1 strain and this difference was abolished when splitomicin or NAM were added to 

the culture. The specificity of these inhibitors indicated that the difference was due to higher Sir2p activity.  

The results obtained from the SIR2  strains (WT SIR2  and 2xADH1 SIR2 ) indicate that response to 

the mild oxidative stress is mediated by Sir2p. In contrast to differences observed between WT and 2xADH1

cells, their derivative strains lacking SIR2 showed the same catalase activity and, accordingly, the same 

survival after H2O2 treatment. How can SIR2 be involved in a response to the mild oxidative stress observed 

in 2xADH1 strain? In the yeast S. cerevisiae, adaptation to H2O2 correlates with a rapid induction of a so-

called H2O2-stimulon of few hundreds proteins (Godon et al., 1998) and the repression of many others. This 

adaptation is orchestrated by the action of several transcriptional regulators like Msn2/Msn4 (Hassan et al., 

2002), Yap1 and Skn7 (Kuge and Jones, 1994; Krems et al., 1996).

To our knowledge, there are no reports connecting Sir2p with activation of such transcription factors in 

yeast. However, in mammalian cells Sirt1p, the mammalian orthologue of Sir2p, interacts with and 

deacetylates forkhead transcription factors (FOXO) (Brunet et al., 2004; Van der Horst et al., 2004). These 
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factors enter the nucleus under stress conditions. As a consequence, they transactivate a series of target genes 

having critical roles in the cellular response to ROS detoxification by inducing SOD1 and SOD2 and catalase 

(Kops et al., 2002; Nemoto and Finkel, 2002; Giannakou and Partridge, 2004). Since the S. cerevisiae

genome has four forkhead transcription factors (FKH1, FKH2, FHL1 and HCM1), it could be that the 

increased activity of Sir2p observed would enhance the deacetylation of such forkheads.  As a result, 

activation of genes having critical roles in ROS detoxification such as catalase and SODs could occur.  

Our results concerning increased replicative and chronological life-span seem to be in contradiction 

with observations reported by Longo and colleagues (Fabrizio et al., 2005). They showed that deletion of 

SIR2 increased stress resistance and conclude that the effects of SIR2 on chronological life-span are opposite 

to replicative life-span. Among others, one of the consequences of SIR2 deletion is an important increase in 

mutation frequency. Such problems may activate a pathway of oxidative stress resistance, which is clear by 

comparison of the gene expression profiles between SIR2  and WT cells (Fabrizio et al., 2005). In fact, our 

observations in WT SIR2  strain also confirm a moderately higher stress resistance -at log phase- compared 

to the original WT strain. But it does not necessarily mean that SIR2 reduces stress resistance. In fact 2xSIR2

cells have been described to be more resistant when submitted to heat shock (Anderson et al., 2002). 

Probably the increased stress resistance observed either in SIR2  and in 2xSIR2 cells is the consequence of 

activation of different pathways. 

Regarding the question about the relationship between oxidative modifications and aging, it seems 

clear that oxidative damage of Adh1p contributes to the aging phenotype. The relevance of maintaining such 

activity is to keep the NAD+/NADH ratio, which contributes to maintain Sir2p activity.  Although the results 

shown in this paper have been obtained with an overdose of ADH1 -which the only known function is to 

participate in the fermentative metabolism of glucose-, it is not speculative to infer from these results that 

impairment of any enzyme participating in NAD+/NADH balancing will actively affect cell aging.  

Acknowledgments 

We thank Vanessa Guijarro for technical assistance. We are indebted to P. W. Piper (University of 

Sheffield) for training GRB in replicative life-span techniques using the Singer MSM 300. We thank Enrique 

Herrero (Universitat de Lleida) for critical review of the manuscript. We are also grateful to Montse Rué 

(Universitat de Lleida) for helpful assistance in statistical analysis.  

This work has been supported by grants BFU2004-00593/BMC from the Ministerio de Educación y Ciencia 

(Spain) and SGR2005-00677 from the Generalitat de Catalunya. G. Reverter-Branchat and M.A. Sorolla are 

recipients of Ph.D. fellowships from the Ministerio de Educación y Ciencia (Spain) 



12

REFERENCES
Aguilaniu, H., Gustafsson, L., Rigoulet, M., and Nyström, T. (2003) Asymmetric inheritance of 
oxidatively damaged proteins during cytokinesis. Science 299, 1751-1753 

Anderson, R. M., Bitterman, K. J., Wood, J. G., Medvedik, O., Cohen, H., Lin, S. S., Manchester, 

J. K., Gordon, J. I., and Sinclair, D. A. (2002) Manipulation of a nuclear NAD+ salvage pathway 
delays aging without altering steady-state NAD+ levels. J. Biol. Chem. 277, 18881-18890 

Anderson, R. M., Latorre-Esteves, M., Neves, A. R., Lavu, S., Medvedik, O., Taylor, C., Howitz, K. 

T., Santos, H., and Sinclair, D. A. (2003) Yeast life-span extension by calorie restriction is independent 
of NAD fluctuation. Science 302, 2124-2126  

Aparicio, O.M., and Gottschling, D.E. (1994) Overcoming telomeric silencing: a trans-activator 
competes to establish gene expression in a cell cycle-dependent way. Genes Dev. 8, 1133-1146 

Ashrafi, K., Lin, S.S., Manchester, J.K., and Gordon, J.I. (2000) Sip2p and its partner snf1p kinase 
affect aging in S. cerevisiae. Genes Dev. 14, 1872-1885 

Bakker, B. M., Overkamp, K. M., Maris, A. J. A., Kotter, P., Luttik, M. A. H., Dijken, and J. P., 

Pronk, J. T. (2001) Stoichiometry and compartmentation of NADH metabolism in Saccharomyces 

cerevisiae. FEMS Microbiol. Rev. 25, 15-37 

Bedalov, A., Gatbonton, T., Irvine, W.P., Gottschling, D.E., and Simon, J.A. (2001) Identification of 
a small molecule inhibitor of Sir2p. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 98, 15113-15118 

Bitterman, K. J., Medvedik, O., and Sinclair, D. A. (2003) Longevity regulation in Saccharomyces

cerevisiae: linking metabolism, genome stability, and heterochromatin. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 67,
376-399 

Bitterman, K.J., Anderson, R.M., Cohen, H.Y., Latorre-Esteves, M., and Sinclair, D.A.  (2002)

Inhibition of silencing and accelerated aging by nicotinamide, a putative negative regulator of yeast sir2 
and human SIRT1.  J. Biol. Chem. 47, 45099-45107 

Bordone, L., and Guarente, L. (2005) Calorie restriction, SIRT1 and metabolism: understanding 
longevity Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 6, 298-305 

Brown, G. C., and Cooper, C. E., eds. (1995) Bioenergetics, A Practical Approach. IRL Press, Oxford 

Brunet, A., Sweeney, L. B., Sturgill, J. F., Chua, K. F., Greer, P. L., Lin, Y., Tran, H., Ross, S. E., 

Mostoslavsky, R., Cohen, H. Y., Hu, L. S., Cheng, H. L., Jedrychowski, M. P., Gygi, S. P., Sinclair, 

D. A., Alt, F. W., and Greenberg, M. E. (2004) Stress-dependent regulation of FOXO transcription 
factors by the SIRT1 deacetylase. Science 303, 2011-2015 

Cabiscol, E., Belli, G., Tamarit, J., Echave, P., Herrero, E., and Ros, J. (2002) Mitochondrial Hsp60, 
resistance to oxidative stress, and the labile iron pool are closely connected in Saccharomyces cerevisiae.
J. Biol. Chem. 277, 44531-44538 

Fabrizio, P., and Longo, V. D. (2003) The chronological life span of Saccharomyces cerevisiae. Aging

Cell. 2, 73-81 

Fabrizio, P., Battistella, L., Vardavas, R., Gattazzo, C., Liou, L. L., Diaspro, A., Dossen, J. W., 

Gralla, E. B., and Longo, V. D. (2004) Superoxide is a mediator of an altruistic aging program in 
Saccharomyces cerevisiae. J. Cell. Biol. 166, 1055-1067 



13

Fabrizio, P., Gattazzo, C., Battistella, L., Wei, M., Cheng, C., McGrew, K., and Longo, V. D. 

(2005) Sir2 blocks extreme life-span extension. Cell 123, 655-667 

Fabrizio, P., Pozza, F., Pletcher, S. D., and Gendron, C. M., Longo, V. D. (2001) Regulation of 
longevity and stress resistance by Sch9 in yeast. Science 292, 288-290 

Gallego, C., Garí, E., Colomina, N., Herrero, E., and Aldea, M. (1997) The Cln3 cyclin is down 
regulated by transcriptional repression and regulation during the G1 arrest caused by nitrogen 
deprivation in budding yeast.  EMBO J. 16, 7196-7206  

Giannakou, M. E., Partridge, L. (2004) The interaction between FOXO and SIRT1: tipping the 
balance towards survival. Trends Cell Biol. 14, 408-412 

Godon, C., Lagniel, G., Lee, J., Buhler, J. M., Kieffer, S., Perrot, M., Boucherie, H., Toledano, M. 

B., and Labarre, J. (1998) The H2O2 stimulon in Saccharomyces cerevisiae. J. Biol. Chem. 273, 

22480-22489 

Gottschling, D. E., Aparicio, O. M., Billington, B. L., and Zakian, V. A. (1990) Position effect at S.

cerevisiae telomeres: reversible repression of Pol II transcription. Cell 63, 751-762 

Grubisha, O., Smith, B. C., and Denu, J. M. (2005) Small molecule regulation of Sir2 protein 
deacetylases. FEBS J. 272, 4607-4616 

Grune, T., Jung, T., Merker, K., and Davies, K. J.  (2004) Decreased proteolysis caused by protein 
aggregates, inclusion bodies, plaques, lipofuscin, ceroid, and 'aggresomes' during oxidative stress, aging, 
and disease. Int. J. Biochem. Cell Biol. 36, 2519-2530 

Harman, D. (1981) The aging process Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 78, 7124-7128 

Harris, N., Bachler, M., Costa, V., Mollapour, M., Moradas-Ferreira, P., and Piper, P. W. (2005)

Overexpressed Sod1p acts either to reduce or to increase the lifespans and stress resistance of yeast, 
depending on whether it is Cu(2+)-deficient or an active Cu,Zn-superoxide dismutase. Aging Cell 4, 41-
52

Harris, N., Costa, V., MacLean, M., Mollapour, M., Moradas-Ferreira, P., and Piper, P. W. (2003)

Mnsod overexpression extends the yeast chronological (G(0)) life span but acts independently of Sir2p 
histone deacetylase to shorten the replicative life span of dividing cells. Free Radic. Biol. Med. 34, 1599-
1606

Hasan, R., Leroy, C., Isnard, A. D., Labarre, J., Boy-Marcotte, E., and Toledano, M. B. (2002) The 
control of the yeast H2O2 response by the Msn2/4 transcription factors. Mol Microbiol. 45, 233-241 

Herman, P. K. (2002) Stationary phase in yeast Curr. Opin. Microbiol. 5, 602-607  
Jackson, M. D., Schmidt, M. T., Oppenheimer, N. J., and Denu, J. M. (2003) Mechanism of 
nicotinamide inhibition and transglycosidation by Sir2 histone/protein deacetylases. J. Biol. Chem. 278, 

50985-50998 

Jakubowski, W., Bilinski, T., and Bartosz, G. (2000) Oxidative stress during aging of stationary 
cultures of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Free Radic. Biol. Med. 28, 659–664 

Kaeberlein, M., Kirkland, K.T., Fields, S., and Kennedy, B. K. (2004) Sir2-independent life span 
extension by calorie restriction in yeast.  PLoS Biol. 2, E296 



14

Kaeberlein, M., McVey, M., and Guarente, L. (1999) The SIR2/3/4 complex and SIR2 alone promote 
longevity in Saccharomyces cerevisiae by two different mechanisms. Genes Dev. 13, 2570-2580  

Kaiser, C., Michaelis, S.,  and Michell, A., eds. (1994) Methods in Yeast Genetics, Cold Spring Harbor 
Lab. Press, Cold Spring Harbor, New York 

Kobayashi, Y., Furukawa-Hibi, Y., Chen, C., Horio, Y., Isobe, K., Ikeda, K., and Motoyama, N. 

(2005) SIRT1 is critical regulator of FOXO-mediated transcription in response to oxidative stress. Int. J. 

Mol. Med. 16, 237-243 

Kops, G. J., Dansen, T. B., Polderman, P. E., Saarloos, I., Wirtz,  K. W., Coffer, P. J., Huang, T. 

T., Bos, J. L., Medema, R. H., and Burgering, B. M. (2002) Forkhead transcription factor FOXO3a 
protects quiescent cells from oxidative stress. Nature 419, 316-321  

Krems, B., Charizanis, C., and Entian, K. D. (1996) The response regulator-like protein Pos9/Skn7 of 
Saccharomyces cerevisiae is involved in oxidative stress resistance. Curr. Genet. 29, 327-334 

Kuge, S., and Jones, N. (1994) YAP1 dependent activation of TRX2 is essential for the response of 
Saccharomyces cerevisiae to oxidative stress by hydroperoxides. EMBO J. 13, 655-664 

Levine, R. L. (2002) Carbonyl modified proteins in cellular regulation, aging, and disease Free Radic. 

Biol. Med. 32, 790-796  

Lin, S. J., Ford, E., Haigis, M., Liszt, G., and Guarente, L. (2004) Calorie restriction extends yeast 
life span by lowering the level of NADH. Genes Dev. 18, 12-16  

Lin, S. J., Kaeberlein, M., Andalis, A. A., Sturtz, L. A., Defossez, P. A., Culotta, V. C., Fink, G. R., 

and Guarente, L. (2002) Calorie restriction extends Saccharomyces cerevisiae life-span by increasing 
respiration.Nature 418, 344-348  

Lin, S.J., and Guarente, L. (2003) Nicotinamide adenine dinucleotide, a metabolic regulator of 
transcription, longevity and disease. Curr. Opin. Cell Biol. 15, 241-246  

Luk, E. E., and Culotta, V. C. (2001) Manganese superoxide dismutase in Saccharomyces cerevisiae

acquires its metal co-factor through a pathway involving the Nramp metal transporter, Smf2p.  J. Biol. 

Chem. 276, 47556-47562 

MacLean, M., Harris, N., and Piper, P. W. (2001) Chronological lifespan of stationary phase yeast 
cells; a model for investigating the factors that might influence the ageing of postmitotic tissues in higher 
organisms. Yeast 18, 499-509 

Martinez-Pastor, M. T., Marchler, G., Schüller, C. S., Marchler-Bauer, A., Ruis, H., and Estruch, 

F. (1996) The Saccharomyces cerevisiae zinc finger proteins Msn2p and Msn4p are required for 
transcriptional induction through the stress response element (STRE). EMBO J. 15, 1117-1135 

Nemoto, S., Finkel, T. (2002) Redox regulation of forkhead proteins through a p66shc-dependent 
signaling pathway. Science 295, 2450-2452  

Nyström, T. (2005) Role of oxidative carbonylation in protein quality control and senescence. EMBO J.

24, 1311-1317  

Piper, P. W. (1995) The heat shock and ethanol stress responses of yeast exhibit extensive similarity and 
functional overlap. FEMS Microbiol. Lett. 134, 121-127 



15

Reverter-Branchat, G., Cabiscol, E., Tamarit, J., and Ros, J. (2004) Oxidative damage to specific 
proteins in replicative and chronological-aged Saccharomyces cerevisiae: common targets and 
prevention by calorie restriction.  J. Biol. Chem. 279, 31983-31989 

Rodriguez-Manzaneque, M.T., Ros, J., Cabiscol, E., Sorribas, A., and Herrero, E. (1999) Grx5 
glutaredoxin plays a central role in protection against protein oxidative damage in Saccharomyces

cerevisiae. Mol. Cell. Biol. 19, 8180-8190 

Schmitt, A. P., and McEntee, K. (1996) Msn2p, a zinc finger DNA-binding protein, is the 
transcriptional activator of the multistress response in Saccharomyces cerevisiae. Proc. Natl. Acad. Sci. 

U.S.A. 93, 5777-5782 

Sinclair, D. A. (2002) Paradigms and pitfalls of yeast longevity research Mech. Ageing Dev. 123, 857-
867

Sinclair, D.A., and Guarente, L. (1997) Extrachromosomal rDNA circles--a cause of aging in yeast. 
Cell 91, 1033-1042 

Smith, J. S., and Boeke, J. D. (1997) An unusual form of transcriptional silencing in yeast ribosomal 
DNA. Genes Dev. 11, 241-254 

Sohal, R. S., and Weindruch, R. (1996) Oxidative stress, caloric restriction, and aging. Science 273,
59-63

Stadtman, E. R. (1992) Protein oxidation and aging Science. 257, 1220-1224 

Stadtman, E. R., and Oliver, C. N. (1991) Metal-catalyzed oxidation of proteins. Physiological 
consequences. J. Biol. Chem. 266, 2005-2008 

Stadtman, E.R., and Levine, R.L. (2000) Protein oxidation. Ann. N. Y. Acad. Sci. 899, 191-208  

Tamarit, J., Irazusta, V., Moreno-Cermeño, A., and Ros, J. (2006) Colorimetric assay for the 
quantitation of iron in yeast. Anal. Biochem. 351, 149-151 

Van der Horst, A., Tertoolen, L. G. J., Vries-Smits, L. M. M., Frye, R. A., Medema, R. H., and 

Burgering, B. M. T. (2004) FOXO4 is acetylated upon peroxide stress and deacetylated by the 
longevity protein hSir2(SIRT1). J. Biol. Chem. 279, 28873-28879 

Van Voorst, F.V., Houghton-Larsen, J., Jonson, L., Kielland-Brandt, M.C., and Brandt, A. (2006)

Genome-wide identification of genes required for growth of Saccharomyces cerevisiae under ethanol 
stress. Yeast 23, 351-359 
Williamson, V. M., Bennetzen, J., Young, E. T., Nasmyth, K., and Hall, B. D. (1980) Isolation of the 
structural gene for alcohol dehydrogenase by genetic complementation in yeast. Nature 283, 214-216 



16

FIGURE LEGENDS 

Fig. 1.  Effect of extra ADH1 dosage on chronological aging and stress resistance. Cells from WT and 
2xADH1 strains were first tested for Adh1 protein (A) and activity levels (B) present in crude extracts 
obtained from cells grown in YPD. Survival of WT and 2xADH1cells grown on YPD at the indicated days of 
culture (C). Resistance to 3 mM and 4 mM H2O2 treatment for 60 min (D). Resistance to heat stress (45ºC) 
for 60 min (E). In all cases, viability was measured by plating serial dilutions (1:10) on YPD plates.  

Fig. 2  Activities of antioxidant enzymes and superoxide levels in 2xADH1 cells.  Cultures of WT and 
2xADH1 were grown exponentially in YPD medium and activities analyzed in cell extracts. (A) Catalase 
activity ( mol.min-1.mg-1) was determined spectrophotometrically and SOD1 and SOD2 activities were 
analyzed in native gels. Bands corresponding to CuZn-SOD (SOD1) and Mn-SOD (SOD2) were measured 
with a densitometer and the relative intensities calculated (Quantity One software, BioRad).  Data are 
presented as means ± SD of three independent experiments. Statistical comparisons between 2xADH1 versus 
WT were done using Student’s test (*p=0.032; **p=0.0017; ***; p=0.0013). (B) Cultures of WT and 
2xADH1 were loaded with 5 g/ml DHE and its rate of oxidation by endogenous superoxide measured at 
different times (WT, open symbols; 2xADH1, closed symbols). Results are given as the mean of three 
independent experiments. 

Fig. 3.  Ethanol production in 2xADH1 cells. (A) Ethanol in cell-free culture media was measured from WT 
(open symbols) and 2xADH1 (closed symbols) at different times of growth. The inset shows the production 
of ethanol in exponential phase in more detail. (B) Amounts of heat shock proteins Hsp104, Hsp90 and two 
Hsp70 (Ssa and Ssb) were assessed by immunoblotting analysis. 

Fig 4.  Effect of an extra copy of ADH1 on oxygen consumption and amount of mitochondrial proteins. 
Cultures of WT and 2xADH1 were grown exponentially in YPD medium. (A) Oxygen consumption (nmols. 
min-1) was measured in a Clark electrode. Data are presented as means ± SD of three independent 
experiments. Statistical comparison between 2xADH1 versus WT was done using Student’s test (*p=0.0062). 
(B) The amounts of four mitochondrial proteins (outer membrane porine, ketoglutarate dehydrogenase, 
aconitase and Hsp60) were assessed by immunobloting analysis. 

Fig. 5.  Effect of extra ADH1 dosage in replicative aging and role of Sir2p. Replicative aging assay (A) was 
performed by micromanipulation and mean life-span was determined (WT, open symbols: 20 generation; 
2xADH1, closed symbols: 26 generation). NAD+/NADH ratio (B) was analyzed in cells of WT and 2xADH1

strains grown exponentially in YPD. Sir2 activity (C) was assessed in WT-UT (white bars) and 2xADH1-UT 
(black bars) strains. Duplication time in synthetic medium lacking uracil with or without Sir2p inhibitors 
splitomicin (5 M) or NAM (1 mM) was measured. Data are presented as mean ± SD from three separate 
experiments. Statistical comparisons between 2xADH1 versus WT were done using Student’s test (*p=0.041; 
**p=0.0096). 

Fig. 6.  Sir2 and oxidative stress. (A) Resistance of WT SIR2  and 2xADH1 SIR2  cells grown on YPD 
medium to 3 mM H2O2 treatment for 60 min. Viability was measured by plating serial dilutions (1:10) on 
YPD plates. (B) Cultures of WT SIR2  and 2xADH1 SIR2  were grown exponentially in YPD medium and 
catalase activity ( mol.min-1.mg-1) was determined. Data are presented as means ± SD of three independent 
experiments. 
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