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Els compostos inhibidors de CDKs (de l’anglès, Cyclin Dependent Kinases) com la roscovitina són fàrmacs prometedors en el tractament del càncer. Són inductors efectius d’apoptosi en moltes cèl·lules proliferants en cultiu. En aquesta tesi hem provat que el procés d’inducció d’apoptosi per roscovitina és mediat per les proteïnes BAX i BAK, la qual cosa indica que estem davant una via intrínseca canònica. Per caracteritzar millor aquesta via intrínseca, es va dur a terme una anàlisi per RT-MLPA (de l’anglès, Reverse Transcriptase-Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). Aquesta anàlisi evidenciava una marcada reducció de la majoria de trànscrits, la qual cosa és consistent amb la ja descrita disrupció de la transcripció que s’esdevé de la inhibició de CDK7 i CDK9. Tanmateix, l’mRNA de PUMA s’escapava d’aquesta inhibició de la transcripció en les cèl·lules de neuroblastoma amb la proteïna p53 funcional. Aquest augment de l’expressió, però, no correlacionava amb la inducció de l’apoptosi. Per contra, la depleció de la proteïna MCL-1 i del seu mRNA sí que correlacionava directament amb el dany cel·lular. Com que també vam observar que la proteïna NOXA sofria una disminució més petita que la d’MCL-1, proposem que la disrupció d’aquest balanç esdevé un pas crític en la inducció d’apoptosi que fa la roscovitina i els seus compostos relacionats.  Amb la finalitat de trobar nous inhibidors de CDKs, es va identificar la indirubina. Entre els varis derivats d’indirubina que es van sintetitzar, trobàvem 7-bromoindirubina-3’-oxima (7BIO), que provocava una mort cel·lular independent de caspases. En totes les línies cel·lulars testades fins la data, aquest tipus de mort cel·lular s’ha caracteritzat com a necròtic. Tan aviat com 2-3 hores de tractament ja eren suficients per a que 7BIO col·lapsés el potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm). El procés era independent de BAX i BAK, ja que la viabilitat cel·lular i el ΔΨm queien indistintament tant en els MEFs (de l’anglès, Mouse Embryonic Fibroblasts) Bax-/-Bak-/- com en els salvatges (wt). És més, la inhibició farmacològica del PTPC (de l’anglès, Permeability Transition Pore Complex) no prevenia la pèrdua de ΔΨm causada per 7BIO. Es van analitzar els components que regulen el ΔΨm i va aparèixer una marcada disminució en el contingut de coenzima Q (CoQ). Pel que sabem fins ara, aquestes característiques són úniques. En conclusió, proposem que 7BIO desencadena un tipus de mort cel·lular necròtica que sembla de gran interès en la necrobiologia. 
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Los compuestos inhibidores de CDKs (del inglés, Cyclin Dependent Kinases) como la roscovitina son fármacos prometedores en el tratamiento del cancer. Son inductores efectivos de apoptosis en muchas células proliferantes en cultivo. En esta tesis hemos probado que el proceso de inducción de apoptosis por roscovitina es mediado por las proteínas BAX y BAK, lo que indica que estamos delante de una vía intrínseca canónica. Para caracterizar mejor esta vía intrínseca, se llevó a cabo un análisis por RT-MLPA (del inglés, Reverse Transcriptase-Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). Este análisis evidenciaba una marcada reducción de la mayoría de tránscritos, lo cual es consistente con la ya descrita disrupción de la transcripción que surge de la inhibición de CDK7 y CDK9. De todos modos, el mRNA de PUMA se escapaba de esta inhibición de la transcripción en las células de neuroblastoma con la proteína p53 funcional. Este aumento de la expresión, sin embargo, no correlacionaba con la inducción de la apoptosis. Por el contrario, la depleción de la proteína MCL-1 y de su mRNA sí que correlacionaba directamente con el daño celular. Como también observamos que la proteína NOXA experimentaba una disminución más pequeña que la de MCL-1, proponemos que la disrupción de este balance es un paso crítico en la inducción de apoptosis que hace la roscovitina y sus compuestos derivados.  Con la finalidad de encontrar nuevos inhibidores de CDKs, se identificó la indirubina. Entre los varios derivados de indirubina que se sintetizaron, se encontraba 7-bromoindirubina-3’oxima (7BIO), que provocaba una muerte celular independiente de caspasas. En todas las líneas celulares testadas hasta la fecha, este tipo de muerte celular se ha caracterizado como necrótico. Tan pronto como 2-3 horas de tratamiento ya eran suficientes para que 7BIO colapsara el potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm). El proceso era independiente de BAX y BAK, ya que la viabilidad celular y el ΔΨm caían indistintamente tanto en los MEFs (del inglés, Mouse Embryonic Fibroblasts) Bax-/-Bak-/- como en los salvajes (wt). Es más, la inhibición farmacológica del PTPC (del inglés, Permeability Transition Pore Complex) no prevenía la pérdida de ΔΨm causada por 7BIO. Se analizaron los componentes que regulan el ΔΨm i apareció una marcada disminución en el contenido de coenzima Q (CoQ). Por lo que sabemos hasta ahora, estas características son únicas. En conclusión, proponemos que 7BIO desencadena un tipo de muerte celular necrótica que parece de gran interés en la necrobiología. 
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Cyclin dependent kinases (CDKs) inhibitory drugs like roscovitine are promising drugs for cancer treatment. They are effective inducers of apoptosis in many proliferating cells in culture. In this thesis we have proven the process of apoptosis induction triggered by roscovitine being mediated by both BAX and BAK proteins and therefore being a canonical intrinsic pathway. In order to better characterize this intrinsic pathway, a transcriptional analysis was performed using the reverse transcriptase-multiplex ligation-dependent probe amplification procedure (RT-MLPA), and showed an early and marked reduction of most transcripts, which is consistent with the reported disruption of transcription that results from the inhibition of CDK7 and CDK9. However, the PUMA mRNA escaped from this transcription inhibition in neuroblastoma cells with a functional p53 protein, but this increased expression was poorly correlated with apoptosis induction. In contrast, MCL-1 mRNA and protein depletion was clearly correlated with cell demise. As we also observed that NOXA protein underwent a smaller minor decrease than MCL-1, we propose that the disruption of this balance becomes a critical event in apoptosis induction by roscovitine and related drugs.   In the attempt to find new CDK inhibitors, indirubins were identified. Several indirubin derivatives were synthesized, one of which was 7-bromoindirubin-3’-oxime (7BIO). It displayed caspase-independent cell death. In all cell lines tested to date, this type of cell death has been characterized as necrotic. As early as 2-3 h of treatment were sufficient for 7BIO to collapse the mitochondrial transmembrane potential (ΔΨm). The process was independent of both BAX and BAK, since cell viability and ΔΨm decayed indistinguishably in double Bax-/-Bak-/- mouse embryonic fibroblasts (MEFs) and their wild type (wt) counterparts. Furthermore, pharmacological inhibition of the permeability transition pore complex (PTPC) did not prevent 7BIO-induced ΔΨm loss. Mitochondrial components regulating ΔΨm were analyzed and a marked decrease in coenzyme Q (CoQ) content emerged. As far as we know, these features are quite unique. In conclusion, we propose 7BIO to trigger a necrotic type of cell death which seems of great interest in cell death research.  
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DDDDDDDD    Death Domain DEDDEDDEDDED    Death Effector Domain DEPTORDEPTORDEPTORDEPTOR    Dishevelled/Egl-10/Plecktrin [DEP] domain containing mTOR interacting protein DISCDISCDISCDISC    Death Inducing Signaling Complex DNADNADNADNA    Deoxyribonucleic Acid DRDRDRDR    Death Receptors DRAMDRAMDRAMDRAM    Damage-Regulated Autophagy Modulator DTTDTTDTTDTT    Dithiothereitol EndoGEndoGEndoGEndoG    Endonuclease G FAMFAMFAMFAM    Fluorescein Phosphoramidites FRETFRETFRETFRET    Fluorescence Resonance Energy Transfer FSFSFSFS    Freeze Substitution G418G418G418G418    Geneticina GzmAGzmAGzmAGzmA    GRANZIMA A GzmBGzmBGzmBGzmB    GRANZIMA B HKHKHKHK    Hexokinase HPFHPFHPFHPF    High-Pressure Freezing ICADICADICADICAD    Inhibitor of Caspase-Activated DNAse IMPasaIMPasaIMPasaIMPasa    Inositolmonofosfatasa IMSIMSIMSIMS    Intermembrane Space IP3IP3IP3IP3    Inositol Trifosfat JNKJNKJNKJNK    Jun1 N-terminal Kinase LAPFLAPFLAPFLAPF    Lysosome-associated and apoptosis-inducing protein containing PH and FYVE domains LC100LC100LC100LC100    Letal Concentration 100 LC3LC3LC3LC3    Microtubles Associated Protein 1 Light Chain 3 LC50LC50LC50LC50    Letal Concentration 50 LDHLDHLDHLDH    Lactat Deshidrogenasa MCFMCFMCFMCF----7777    Michigan Cancer Foundation-7 MCLMCLMCLMCL----1111    Myeloid Cell Leukemia 1 MEFsMEFsMEFsMEFs    Mouse Embryonic Fibroblasts MLCKMLCKMLCKMLCK    Myosin Light Chain Kinase MMEMMEMMEMME    Membrana Mitocondrial Externa MMI MMI MMI MMI     Membrana Mitocondrial Interna MOMPMOMPMOMPMOMP    Mitochondrial Outer Membrane Permeabilisation mRNAmRNAmRNAmRNA    messenger Ribonucleic Acid 
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MTOCMTOCMTOCMTOC    Microtubule Organizing Center mTORKmTORKmTORKmTORK    mammalian Target Of Rapamicine Kinase NAIPNAIPNAIPNAIP    Neuronal Apoptosis Inhibitory Protein NCCDNCCDNCCDNCCD    Nomenclature Committee on Cell Death NecNecNecNec----1111    Necrostatina-1 NFATNFATNFATNFAT    Nuclear Factor of Activated T cells NOXANOXANOXANOXA    del llatí, significa dany. És una proteïna de la família de BCL-2 OMI/HTRA2OMI/HTRA2OMI/HTRA2OMI/HTRA2    OMI/High Temperature Requirement 2 PARPPARPPARPPARP    Poly ADP-Ribose Polimerase PASPASPASPAS    Phagophore-Assembly Sites PBRPBRPBRPBR    Periferic Benzodiazepine Receptor PBSPBSPBSPBS    Phosphate Buffer Saline PCNAPCNAPCNAPCNA    Proliferating Cell Nuclear Antigen PDXKPDXKPDXKPDXK    Piridoxal Kinase PEPEPEPE    Fosfatidil Etanolamina PftPftPftPft----αααα    Pifitrina-α PIPIPIPI    Iodur de Propidi PI3KPI3KPI3KPI3K    Fosfoinositol 3 Kinase PiCPiCPiCPiC    Phosphate Carrier PIP3PIP3PIP3PIP3    Fosfoinositol Trifosfat PLCPLCPLCPLC    fosfolipasa C PMSFPMSFPMSFPMSF    Phenylmethylsulfonylfluoride PPARPPARPPARPPARαααα    Peroxisome Proliferation Activated Receptor α pRBpRBpRBpRB    Proteïna del Retinoblastoma PSPSPSPS    Fosfatidil Serina PTPCPTPCPTPCPTPC    Permeability Transition Pore Complex PUMAPUMAPUMAPUMA    p53-Up-regulated Modulator of Apoptosis RAPTORRAPTORRAPTORRAPTOR    Regulatory Associated Protein of TOR RERERERE    Reticle Endoplasmàtic RIPRIPRIPRIP    Receptor Interacting Protein ROCK 1ROCK 1ROCK 1ROCK 1    Rho-associated Coiled-coil containing protein Kinase 1 ROSROSROSROS    Reactive Oxigen Species RTRTRTRT----MLPAMLPAMLPAMLPA    Reverse Transcriptase - Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification SEMSEMSEMSEM    Standard Error of the Mean SMAC/DIABLOSMAC/DIABLOSMAC/DIABLOSMAC/DIABLO    Second Mitochondria-derived Activator of Caspases/Direct IAP Binding Protein with Low PI 
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TEMTEMTEMTEM    Transmission Electron Microscopy TNFTNFTNFTNF    Tumoral Necrosis Factor UCPUCPUCPUCP    Uncoupling Proteins uPAuPAuPAuPA    Urokinase type plasminogen activator VDACVDACVDACVDAC    Voltage-Dependent Anion Channel WTWTWTWT    Wild Type XIAPXIAPXIAPXIAP    X-Linked Inhibitor of Apoptosis ΔΨΔΨΔΨΔΨmmmm    Potencial de Membrana Mitocondrial 
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 En la nostra societat, una de les majors causes de mortalitat és el càncer. De càncers n’hi ha de molts tipus, i tots ells es caracteritzen per ser cèl·lules que sofreixen una desregulació del cicle cel·lular. Les cèl·lules, enlloc de mantenir-se en un estat diferenciat latent, no poden controlar les seves divisions cel·lulars i es reprodueixen indefinidament. D’aquesta manera, esdevenen grups de cèl·lules en continu creixement (tumors) que, en cas d’estendre’s per l’individu (metàstasi), acaben per provocar la mort.   Fa molts anys que s’està investigant amb agents antitumorals i molts d’ells ja s’estan aplicant actualment amb èxit en els tractaments de quimioteràpia. Uns d’aquests compostos són els inhibidors de CDKs, dels quals parla aquesta tesi.    La incapacitat de morir apoptòticament és un factor de resistència antitumoral, la qual cosa ha dificultat la tasca d’eliminar-los. És per això que compostos com 7-bromoindirubin-3’-oxime (7BIO), que maten de manera no apoptòtica, podrien ser també interessants en aquest tipus de teràpia.   La tesi que tenen a les mans és la continuació del treball iniciat per la Dra. Judit Ribas en el Laboratori de Farmacologia Molecular dirigit pel Dr. Jacint Boix i ha intentat aprofundir més en els mecanismes de mort de tots aquests compostos per tal que, els que no la tenen, puguin tenir una aplicació terapèutica útil, i els que ja la tenen (com el Seliciclib) puguin ser coneguts més detalladament per fer-ne una aplicació encara més correcta.  
1.1.1.1. CICLE CEL·LULARCICLE CEL·LULARCICLE CEL·LULARCICLE CEL·LULAR      El càncer es considera sovint una malaltia del cicle cel·lular. Com a tal, no és sorprenent que la desregulació del cicle cel·lular sigui una de les alteracions més freqüents durant el desenvolupament de tumors. La progressió del cicle cel·lular és un procés altament ordenat i estretament regulat que involucra múltiples punts de control que avaluen senyals extracel·lulars de creixement, mida, i integritat de DNA. Així doncs, entendre els mecanismes moleculars de la desregulació de la progressió del cicle cel·lular en el càncer pot proveir punts de vista importants sobre com les cèl·lules normals esdevenen tumorigèniques, així com sobre quines estratègies terapèutiques contra el càncer es poden dissenyar. 
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  Les connexions entre la mort cel·lular, la supervivència, i el cicle cel·lular han esdevingut un tema d’intensa recerca en els últims anys (Taula 1). El cicle cel·lular eucariòtic estàndard està dividit en quatre fases que es poden agrupar en les següents dues:  
o interfase:interfase:interfase:interfase: comprèn les fases G1, S i G2. La G1 i G2 representen els espais que hi ha al cicle cel·lular entre la síntesi de DNA i la mitosi. En el primer espai, fase G1, la cèl·lula es prepara per la síntesi de DNA. En la fase S, es sintetitza el DNA i per aquest motiu, durant aquesta fase, les cèl·lules tenen un contingut de DNA aneuploide (entre 2N i 4N). La fase G2 és el segon buit en el cicle cel·lular durant el qual la cèl·lula ja és 4N i es prepara per la fase M o mitosi. A part també existeix la fase G0 on les cèl·lules no ciclen activament, però sí que tenen el potencial per dividir-se si se’ls proporciona els senyals adients.  
o estadi mitòticestadi mitòticestadi mitòticestadi mitòtic ( ( ( (M):M):M):M): inclou la profase, metafase, anafase i telofase, que són divisions en el temps dels diferents passos que porten a la condensació i separació de cromosomes, separació en dos nous nuclis (cariocinesi), i separació dels citoplasmes (citocinesi).   Taula Taula Taula Taula 1111 Exemple de molècules amb funcions en cicle cel·lular, Exemple de molècules amb funcions en cicle cel·lular, Exemple de molècules amb funcions en cicle cel·lular, Exemple de molècules amb funcions en cicle cel·lular, apoptoapoptoapoptoapoptosisisisi i supervivència o proliferació i supervivència o proliferació i supervivència o proliferació i supervivència o proliferació. Adaptat de Maddika et al. (Maddika et al. 2007). Els símbols + i – indiquen un efecte activador o inhibidor de l’apoptosi. En el cas de trobar-los junts ens indica que tant poden tenir un efecte com un altre. 

 MOLÈCULAMOLÈCULAMOLÈCULAMOLÈCULA    CICLECICLECICLECICLE    APOPTOSIAPOPTOSIAPOPTOSIAPOPTOSI    SUPERVIVÈNCIA/PROLIFERACIÓSUPERVIVÈNCIA/PROLIFERACIÓSUPERVIVÈNCIA/PROLIFERACIÓSUPERVIVÈNCIA/PROLIFERACIÓ    CICLINCICLINCICLINCICLINESESESES    Ciclina ACiclina ACiclina ACiclina A    Regulador positiu transició G1/S ++++    Augmenta supervivència Ciclina ECiclina ECiclina ECiclina E    Promou progressió a G1 ++++    Necessari per supervivència i proliferació. Ciclines Ciclines Ciclines Ciclines D1/D2/D3D1/D2/D3D1/D2/D3D1/D2/D3    Promou entrada a G1 ++++    Promou supervivència Ciclina GCiclina GCiclina GCiclina G    Regula positivament G1/S? + / + / + / + / ----    Promou creixement cel·lular CDKsCDKsCDKsCDKs    CDK1CDK1CDK1CDK1    Regula positivament les fases G2/M i G1/S ++++    Promou proliferació CDK2CDK2CDK2CDK2    Regula positivament G1/S ++++    Promou proliferació però no és necessari per la supervivència 
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CDKIsCDKIsCDKIsCDKIs    Família INK4Família INK4Família INK4Família INK4    Regulen negativament G1/S ----    Inhibeix proliferació Família Cip/KipFamília Cip/KipFamília Cip/KipFamília Cip/Kip    Regulen negativament G1/S + / + / + / + / ----    Inhibeix proliferació cel·lular VIA PI3K/AKTVIA PI3K/AKTVIA PI3K/AKTVIA PI3K/AKT    Via PI3K/AktVia PI3K/AktVia PI3K/AktVia PI3K/Akt    Promou progressió G1/S i G2 ----        Promou supervivència i proliferació. FAMÍLIA BCLFAMÍLIA BCLFAMÍLIA BCLFAMÍLIA BCL----2222    BCLBCLBCLBCL----2, 2, 2, 2, BCLBCLBCLBCL----XXXXLLLL, , , , MCLMCLMCLMCL----1111, BCL, BCL, BCL, BCL----WWWW    Retarda el cicle i l’entrada a G1/S ----    Augmenten supervivència BAX, BAK, BOK, BAX, BAK, BOK, BAX, BAK, BOK, BAX, BAK, BOK, BIDBIDBIDBID    Inhibeixen progressió cicle cel·lular ++++    Inhibeixen supervivència ONCOGENSONCOGENSONCOGENSONCOGENS    Família MycFamília MycFamília MycFamília Myc    Promouen progressió G1/S ++++    Promou proliferació.   Per evitar una proliferació cel·lular inadequada existeix un mecanisme de control. Les proteïnes reguladores clau que permeten la transició d’una fase del cicle cel·lular a les altres s’anomenen cinases dependents de ciclina (CDKs), una família de Serina/Treonina proteïna cinases que són activades en punts específics durant el cicle cel·lular (Collins, Garrett 2005, Vermeulen, Van Bockstaele & Berneman 2003). Les CDKs són crítiques per la progressió del cicle cel·lular perquè la seva inactivació prevé la mitosi. Les CDKs són regulades per varis mecanismes, un dels quals és la fosforilació en residus de treonina i tirosina. Algunes de les CDKs, depenent del lloc on són fosforilades, es veuran activades, o inhibides. Algunes de les cinases que fosforilen les CDKs són WEE1, MIK1 i MYT1. En canvi, CDC25 és una fosfatasa que, depenent del lloc que desfosforili, activarà o inhibirà les CDKs (Park, Lee 2003).   A més de les inhibicions per fosforilació, existeixen també proteïnes inhibidores de CDKs que poden pertànyer a dues famílies:  
o La família INK4família INK4família INK4família INK4 inclou p15, p16, p18 i p19, i inactiva només les CDKs de G1 (CDK4 i 6). Aquestes proteïnes formen complexes estables amb les CDKs abans que s’uneixin a les ciclines, i un excés d’expressió de ciclines no els dissociarà de les CDKs. Així doncs, quan els membres de la família de p16 s’uneixen a CDK4 i CDK6, aquestes no podran unir-se a les ciclines, no podran 
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fosforilar pRb, i per tant E2F no podrà quedar lliure per funcionar com a factor de transcripció (Park, Lee 2003, Schwartz 2002). 
o La família Kip/Cipfamília Kip/Cipfamília Kip/Cipfamília Kip/Cip inclou p21 (també conegut com WAF1, CIP1 i PIC1), p27 (KIP1), i p57 (KIP2). Els membres d’aquesta família són de principal importància en la regulació de G1. Aquestes proteïnes poden inhibir la majoria de CDKs menys la CDK1 directament. Si ho fan és a través de la ciclina, ja que també s’uneixen a ciclines. En canvi, a diferència dels membres de la família de p16, la seva inhibició del cicle cel·lular es prevé incrementant les concentracions cel·lulars de ciclines. A més, p21 també s’uneix i inhibeix PCNA (de l'anglès, proliferating cell nuclear antigen), una subunitat de la DNA polimerasa δ, que té papers importants en la replicació i reparació de DNA. De fet, p53 indueix l’expressió de p21, fent així que aquest sigui un sistema pel qual p53 pot induir arrest del cicle cel·lular (Schafer 1998).   D’altra banda, les CDKs, a més de l’estat apropiat de fosforilació i la regulació per les proteïnes inhibidores, també necessiten estar unides a les ciclines per ser actives. Les ciclines fan una fosforilació de la treonina del loop T mitjançant una cinasa activadora de CDKs (Park, Lee 2003) i a més senyalitzen les CDKs cap al nucli ja que tenen els senyals de localització nuclear que els falten a les CDKs.    Algunes CDKs poden unir-se a més d’un tipus diferent de ciclina, i les ciclines unides a una determinada CDK proporcionen especificitat de substrat. Els nivells de ciclines activadores és diferent en els diferents estadis del cicle, mentre que els nivells de CDKs es mantenen estables (Vermeulen, Van Bockstaele & Berneman 2003). De fet, les ciclines tenen aquest nom degut a la seva expressió cíclica durant el cicle cel·lular i és per aquesta expressió cíclica que les CDKs poden ser activades només en temps específics durant el cicle cel·lular. Una part de l’expressió cíclica és deguda a la degradació regulada ja que les ciclines contenen seqüències PEST, motius rics en prolina (P), glutamat (E), serina (S) i treonina (T), que les dirigeixen a degradar-se a través de la ubiquitinització en temps específics. Per això, una cèl·lula ciclant entra i surt de les fases del cicle cel·lular en associació amb la síntesi i degradació de ciclines específiques.    Un cop les parelles CDK/ciclina estan actives, fosforilen una gran varietat de substrats, catalitzant així el procés de divisió cel·lular. Durant la transició de G0 a S, s’activen les ciclines D1, D2, D3 i C. Les ciclines D són les primeres en induir-se quan 
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les cèl·lules en G0 s’estimulen per entrar a cicle cel·lular i s’uneixen a CDK4 i CDK6, mentre que la ciclina C unida a CDK3 s’ha trobat que regula la sortida de G0 (Ren, Rollins 2004, Sage 2004). 
 

 
 Figura Figura Figura Figura 1111//  Esquema de les proteïnes impli//  Esquema de les proteïnes impli//  Esquema de les proteïnes impli//  Esquema de les proteïnes implicades en el cicle cel·lular.cades en el cicle cel·lular.cades en el cicle cel·lular.cades en el cicle cel·lular.  Els factors de creixement activen CDK4/6-CycD, que fosforilarà pRB, permetent que E2F s’alliberi. E2F, entre altres coses augmenta els nivells de CycE, que conjuntament amb CDK2 també afavoriran la fosforilació de pRB i conseqüent alliberament d’E2F. E2F, a més té efectes sobre un elevat nombre de gens implicats en el cicle. La mateixa expressió de CDK2 després s’unirà a CycA per activar la maquinària replicativa que permetrà més endavant que CDK1/CycA/B puguin començar la fase M. CDK1/CycA/B, igual que els altres complexes CDK/Cyc, tenen múltiples regulacions. Entre elles tenim la regulació per fosforilació que fan Cdc25, Wee1 i CAK. Cdc25 es veu regulada també per l’efecte del dany al DNA a través de Chk1/2. Aquest mateix dany, a través d’ATM/ATR activa p53, que, a més d’activar l’inhibidor de CDKs p21, també activa 14-3-3, que traurà CycB del nucli prevenint així que faci la seva acció i així acabar el cicle. Les proteïnes en verd indiquen l’estat actiu, i en blanc, innactiu. P indica residus fosforilats.    
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 La progressió a través de G1 és mitjançada per les isoformes de la ciclina D i CDK2, 4 i 6 (Schwartz, Shah 2005)(Vermeulen, Van Bockstaele & Berneman 2003) (Figura 1). En G1, una diana important de les CDKs és la proteïna del retinoblastoma (pRb), que és fosforilada pels complexes CDK-Ciclina en múltiples residus. Quan pRb està hipofosforilada, s’uneix al factor de transcripció E2F fent que aquest no estigui lliure i per tant no pugui fer la seva funció. Quan les CDK-ciclines fosforilen pRb, pRb allibera E2F permetent així que participi en la transcripció de proteïnes necessàries per la progressió del cicle cel·lular. A més, pRb roman hiperfosforilat durant el que queda de cicle gràcies a l’acció de CDK1 i CDK2 i torna a l’estat hipofosforilat quan s’acaba la mitosi (Weinberg 1995).   La ciclina E s’associa a la transició de G1 a S i activa CDK2. La ciclina A s’activa durant la transició de la fase S i s’uneix a CDK1 i CDK2. El tipus B de ciclines estan presents durant la sortida de G2 i l’entrada a mitosi, i estan associades amb CDK1. Els seus substrats inclouen les laminines nuclears i els microtúbuls que formen part del citoesquelet nuclear. A més CDK1 pot fosforilar els seus propis reguladors WEE1 i CDC25 establint-se un circuit tancat d’autoactivació. Per últim, tot i que, com veurem més endavant, no tenen un paper directe sobre el cicle, les ciclines de tipus G i T estan associades amb CDK5 i CDK9 respectivament (Johnson, Walker 1999).   Cada fase del cicle cel·lular conté punts de control (checkpoints) que permeten l’arrestament de la progressió de cicle cel·lular i l’activació de mecanismes de reparació. Després de passar aquests punts de control, les cèl·lules estan irreversiblement compromeses a passar a la següent fase (Park, Lee 2003). El dany al DNA i/o la funció incorrecta d’altres orgànuls o estructures (un fus mitòtic defectiu, per exemple), poden activar l’arrestament de cicle cel·lular i fins i tot la cascada apoptòtica, portant així a la mort cel·lular (Rowinsky 2005), (Siegel 2006).   Per això, la maquinària apoptòtica és un element constitutiu dels punts de control del cicle cel·lular, protegint la integritat multicel·lular de l’organisme i permetent l’eliminació de cèl·lules danyades o no volgudes (Khosravi-Far, Esposti 2004). El cicle cel·lular sovint es veu desregulat en neoplàsies degut a alteracions en oncògens o gens supressors de tumors que afecten directament o indirecta al cicle cel·lular (com pRb, p53, p16, ciclina D1, o MDM-2). Aprofundir en els mecanismes de desregulació de la divisió cel·lular pot donar estratègies per dissenyar nous agents anti-tumorals.  
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2.2.2.2. MORT CEL·LULARMORT CEL·LULARMORT CEL·LULARMORT CEL·LULAR      La mort cel·lular ha estat un important objecte d’estudi durant els darrers anys en la ciència, i ha ocasionat importants controvèrsies entre els experts en aquest camp. Per això es va crear el “Nomenclature Committee on Cell Death” (NCCD) (Kroemer et al. 2005, Kroemer et al. 2009) per posar-se d’acord en els tipus de mort cel·lular que hi ha i la seva nomenclatura. Segons aquests, la mort cel·lular es pot classificar tenint en compte els següents paràmetres:  a) la seva aparença morfològicaaparença morfològicaaparença morfològicaaparença morfològica: pot ser apoptòtica, necròtica, autofàgica o associada a mitosi. b) criteris enzimològicscriteris enzimològicscriteris enzimològicscriteris enzimològics: amb la implicació o no de nucleases o altres tipus de proteases com caspases, calpaïnes, catepsines i transglutaminases. c) aspectes fuaspectes fuaspectes fuaspectes funcionalsncionalsncionalsncionals: si és programat, accidental, fisiològic o patològic. d) característiques característiques característiques característiques immunològiquesimmunològiquesimmunològiquesimmunològiques: si és immunogènic o no immunogènic.   Primer de tot cal plantejar-se quan es considera una cèl·lula morta. Segons Pardee (Pardee 1974) quan les cèl·lules moren, el procés és reversible fins un punt de no retorn que es podria considerar quan hi ha una activació massiva de caspases, pèrdua de ΔΨm, permeabilització completa de la membrana mitocondrial externa o exposició dels residus de fosfatidilserina (PS). Aquests últims són els encarregats d’enviar un senyal a les cèl·lules veïnes que indiqui que s’han de fagocitar les mortes.   Malgrat tot, hi ha molts casos en que les caspases estan activades i els processos implicats no tenen a veure amb la mort cel·lular, sinó en vies de diferenciació. També a la inversa, hi ha casos on malgrat faltin algunes de les caspases efectores, hi ha igualment mort apoptòtica (MCF-7 mancades de Casp 3, per exemple). De la mateixa manera, pot haver-hi dissipació de ΔΨm per protonòfors sense que hi hagi una progressió immediata cap a la mort cel·lular, i l’exposició de PS pot ser reversible (per exemple en granulòcits neutrofílics). Això fa que la teoria del punt de no retorn no es pugui acabar de delimitar del tot.    Tenint en compte això, segons el NCCD, una cèl·lula es considera morta quan es compleix algun dels següents criteris morfològics:  
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o La cèl·lula ha perdut la integritat de la membrana plasmàtica in vitro. 
o La cèl·lula, incloent el nucli, s’ha fragmentat en cossos apoptòtics. 
o Quan les seves restes han estat engolides per alguna cèl·lula adjacent in vivo.  Seguint les directrius del NCCD, parlarem doncs de l’apoptosi, autofàgia, necrosi, cornificació i modalitats de mort cel·lular atípiques. 

    
2.12.12.12.1 APOPTOSIAPOPTOSIAPOPTOSIAPOPTOSI      El terme apoptosi ja es pot trobar en texts d’Hipòcrates, malgrat la primera descripció de mort cel·lular apoptòtica s’atribueix a Rudolf Virchow (1860). L’any 1951 Glucksman va redescobrir i revisar la mort cel·lular durant el desenvolupament embrionari. Durant el segle XX, els descobriments en biologia van portar els científics al descobriment dels mecanismes apoptòtics just després de la definició d’apoptosi feta per Kerr l’any 1972 (Kerr, Wyllie & Currie 1972). El fet que la mort cel·lular programada estigués involucrada en la patogènia de vàries malalties i anormalitats va donar un gran impuls en la recerca de l’apoptosi (Taula 2). Avui en dia la recerca s’ha centrat en aclarir els mecanismes apoptòtics, ja que fer servir com a dianes específiques factors implicats en aquest procés pot ser clau per la cura de malalties com el càncer, la malaltia de l’Alzheimer, la SIDA, malalties autoimmunes, etc (Diamantis et al. 2008).   Taula Taula Taula Taula 2222 // // // // Resum de la història de l’apoptosi. Adaptat de Diamantis et al. Resum de la història de l’apoptosi. Adaptat de Diamantis et al. Resum de la història de l’apoptosi. Adaptat de Diamantis et al. Resum de la història de l’apoptosi. Adaptat de Diamantis et al. (Diamantis et al. 2008).    
 ANYANYANYANY    AUTORAUTORAUTORAUTOR    CONTRIBUCIÓCONTRIBUCIÓCONTRIBUCIÓCONTRIBUCIÓ    s. IV a.c. Hipòcrates Primer en fer servir el terme “apoptosi” 1842 Vogt Primer estudi sobre mort cel·lular 1860 Virchow Descripció de 2 tipus de mort cel·lular (necrosi i necrobiosis); El terme necrobiosis es descriu morfològicament com l’apoptosi 1885 Flemming Descripció de la mort apoptòtica com el resultat de forces mecàniques i canvis químics intracel·lulars (“cromatolisis”) 1889 Cohnheim Fa servir el terme “necrosis de coagulació” 1892 Metchnikov Descobriment de la fagocitosi 1910 Perez Treball relacionat amb la mort cel·lular en la metamorfosi del borinot Calliphora erythrocephala 1914 Graeper Descripció de la cromatolisi com un marcador de cèl·lules que s’estan morint 
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1951 Glucksmann Article contrastat on descrivia diferents tipus de mort cel·lular, incloent “cariorexis” i “cariopicnosi” 1965 Lockshin i Williams Introducció del terme “mort cel·lular programada” per caracteritzar una seqüència d’esdeveniments controlats genèticament que feien que les cèl·lules morissin durant el desenvolupament embrionari 1966 Saunders Descripció de la mort en sistemes embrionaris 1972 John Kerr Descripció de la “necrosi d’encongiment” com un tipus particular de mort cel·lular 1974 Williams Descripció d’una connexió entre la degradació de DNA per endonucleases i la mort cel·lular de mamífer (“ladder” de DNA) 1980-1994 Autors varis Identificació de gens que controlen la mort cel·lular 1985-avui Autors varis Reconeixement del paper de l’apoptosi en la malaltia i l’ús de mecanismes apoptòtics en teràpies   L’apoptosi és doncs un programa finament regulat i codificat genèticament pel qual els vertebrats eliminen les cèl·lules sobreres, ectòpiques, mutades o fetes malbé. Juga un paper importantíssim durant el desenvolupament embrionari i post-embrionari, però també com hem vist, en situacions patològiques. 
    
2.1.12.1.12.1.12.1.1  FASES FASES FASES FASES      L’apoptosi es pot separar en almenys tres fases diferents: iniciació, execució i resolució. 
    
2.1.1.12.1.1.12.1.1.12.1.1.1 INICIACIÓINICIACIÓINICIACIÓINICIACIÓ      Té a veure amb tots aquells estímuls que duran, en últim terme, a la mort apoptòtica de la cèl·lula. Estem parlant, doncs, de la natura del senyal de mort, que pot venir del microentorn extracel·lular (receptors de mort, radiadions...) o de l’intracel·lular (dany citotòxic...), i que és tan diversa com estímuls de mort hi ha. Aquests senyals que iniciaran la cascada apoptòtica activaran les diferents vies d’execució. 
    
2.1.1.22.1.1.22.1.1.22.1.1.2 EXECUCIÓEXECUCIÓEXECUCIÓEXECUCIÓ      Un elevat nombre de senyals poden portar doncs a l’apoptosi a través de l’activació de vies moleculars diferents, però que sovint es superposen. Les vies millor caracteritzades són l’extrínseca i la intrínseca, i totes dues estan interconnectades amb altres proteïnes de senyalització, com NK-kappaB o p53-MDM2, i convergeixen al 
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nivell dels enzims efectors proteolítics i, depenent dels casos, en la permeabilització de la membrana mitocondrial.   Malgrat s’ha descrit casos on l’activació de determinades caspases no és necessària, totes dues vies coincideixen en l’activació d’aquestes i, en últim terme, de les caspases efectores de la mort.  Per això, dins d’aquest apartat d’execució de l’apoptosi, i abans d’explicar les vies intrínseca i extrínseca, parlarem de les caspases.  
 

LES CASPASES   Els canvis morfològics de l’apoptosi són, molts d’ells, deguts a l’acció de les caspases sobre nombrosos substrats que es poden trobar en la base de dades CASBAH (http://bioinf.gen.tcd.ie/casbah/). Les caspases són proteases específiques que contenen cisteïna en el seu centre actiu, i que tallen els seus substrats després d’uns tetrapèptids específics (P4-P3-P2-P1) on P1 és un residu d’aspartat. Les caspases s’expressen àmpliament en la majoria de cèl·lules en forma de proenzim, i la seva activació requereix canvis conformacionals al·lostèrics, talls específics després d’un residu d’aspartat concret, o tots dos. Un cop actives proteolitzen les altres procaspases per activar-les i  ampliar així la via de senyalització apoptòtica i portar en últim terme a la mort cel·lular (Lamkanfi et al. 2007).   Fins ara s’ha identificat 14 caspases, 11 de les quals estan presents en humans, que es poden dividir entre proinflamatòries i proapoptòtiques (veure Quadre 1). Totes les caspases tenen una estructura de dominis similars ( Figura 2222) que comprèn: un pro-pèptid de longitud variable que va seguit d’una subunitat gran, i una de petita. El pro-pèptid, en el cas de les caspases iniciadores, és per on es recluta l’enzim en el procés d’activació (com APAF-1 en l’apoptosoma). S’ha identificat dos pro-pèptids relacionats estructuralment: el domini CARD (de l’anglès Caspase Recruitment Domain) i domini DED (de l’anglès, Death Effector Domain). Aquests són els que faciliten la interacció amb proteïnes que contenen els mateixos motius.   L’activació de les caspases efectores s’inicia normalment a través del processament proteolític de la caspasa entre les subunitats gran i petita per formar un heterodímer. Aquest processament reordena el lloc actiu de la caspasa per donar-li la 
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conformació activa. De fet, les caspases funcionen típicament com a heterotetràmers, que es formen a través de la dimerització de dos heterodímers. En les cèl·lules sanes, les caspases iniciadores existeixen com a monòmers inactius, mentre que les efectores en estat inactiu les trobem formant dímers. 
 Quadre Quadre Quadre Quadre 1111 // Classificació de les caspases // Classificació de les caspases // Classificació de les caspases // Classificació de les caspases    
 PROINFLAMATÒRIESPROINFLAMATÒRIESPROINFLAMATÒRIESPROINFLAMATÒRIES    Són les caspases 1, 4, 5, 11, 12, 13 i 14: d’algunes se’n coneix poc. Se sap que la caspasa 11 regula l’apoptosi i la maduració de citoquines durant el xoc sèptic (Kang et al. 2002). La caspasa 12 mitjança l’apoptosi específica endoplasmàtica en rates i ratolins, la caspasa 13 només es troba en bovins, i la caspasa 14 està implicada amb la cornificació i s’expressa altament en teixits embrionaris. PROAPOPTÒTIQUESPROAPOPTÒTIQUESPROAPOPTÒTIQUESPROAPOPTÒTIQUES    CASPASES INICIADORESCASPASES INICIADORESCASPASES INICIADORESCASPASES INICIADORES ( ( ( (2, 8, 9 i 10)2, 8, 9 i 10)2, 8, 9 i 10)2, 8, 9 i 10)    S’activen per oligomerització i la seva funció és activar les caspases efectores tallant-les. Tenen un prodomini N-terminal que mitjança la formació de complexes proteics que proporciona la plataforma molecular per l’activació i inhibició de caspases (Yi, Yuan 2009). La caspasa 2 és processada i activada per la caspasa 3, la qual cosa la situa també per sota les efectores (Slee, Adrain & Martin 2001) i recentment s’ha trobat que té un paper en l’arrestament del cicle cel·lular induït per dany de DNA (Shi et al. 2009). L’acció de les caspases 8, 9 i 10 s’explica més àmpliament en altres apartats. CASPASES EFECTORESCASPASES EFECTORESCASPASES EFECTORESCASPASES EFECTORES ( ( ( (3, 6 i 7)3, 6 i 7)3, 6 i 7)3, 6 i 7)    
 

S’activen per altres proteases com les caspases iniciadores o el GRANZIMA B. Un cop activades són les que tallen els substrats que portaran a la mort cel·lular. La caspasa 3, per exemple, talla BID, gelsolina i RIP1 de manera més eficient que caspasa 7. En canvi totes dues tallen fodrina, RhoGDI2 i PARP amb la mateixa eficiència. La caspasa 7, en canvi, sembla que talla la co-xaperona p23 de manera preferent i ella mateixa és tallada per la caspasa 1, la qual cosa la situa sota els efectes proinflamatoris d’aquesta (Cullen, Martin 2009). La caspasa 6 talla la làmina nuclear i les caspases 8 i 10 (Cullen, Martin 2009).   Les caspases efectores fan que es desmantellin diverses estructures cel·lulars tallant substrats molt específics. Col·lectivament, aquests esdeveniments proteolítics produeixen els canvis fenotípics a la cèl·lula que morfològicament són característics de l’apoptosi (veure Quadre 2).   És evident que unes proteïnes amb funcions tan determinants per les cèl·lules han de tenir una estreta regulació. Les caspases, doncs, són modulades per varis factors cel·lulars endògens. Entre altres trobem les proteïnes inhibidores de l’apoptosi IAPs (de l’anglès, Inhibitor of Apoptosis). Aquestes proteïnes tenen un domini de 70 residus comú que s’anomena repetició de l’inhibidor de baculovirus (domini BIR, de l’anglès Baculovirus Inhibitor Repeat), que té la capacitat d’unir i inhibir les caspases. 
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     Figura Figura Figura Figura 2222 Estructura de les diferents Caspases. Estructura de les diferents Caspases. Estructura de les diferents Caspases. Estructura de les diferents Caspases.  S’observen els pro-pèptids de longitud variable indicats amb el nombre de residus que tenen, les subunitats gran i petita, i els dominis DED i CARD (Taylor, Cullen & Martin 2008).    
      Hi ha vuit proteïnes de mamífer que contenen BIR: IAP1 i 2, XIAP (de l’anglès X-linked inhibitor of apoptosis), la survivina, NIAP (de l’anglès, Neuronal inhibitor of apoptosis), BRUCE (de l’anglès, BIR-repeat-containing ubiquitin-conjugating enzyme), ILP-2 i Livin. De fet contenen més d’un domini BIR, i, per exemple, el tercer domini (BIR3) inhibeix l’activitat de la caspasa 9 mentre que la regió entre BIR1 i BIR2 té com a dianes específiques les caspases 3 i 7 (Vaux, Silke 2005).   Altres IAPs tenen un altre motiu, el domini RING, que recluta enzims ubiquitinitzadors-conjugadors E2 i catalitzen la transferència d’ubiquitina a les proteïnes diana portant-les així a la degradació proteasomal.   
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Quadre Quadre Quadre Quadre 2222 // Efectes dels talls dels substrats de caspases. // Efectes dels talls dels substrats de caspases. // Efectes dels talls dels substrats de caspases. // Efectes dels talls dels substrats de caspases.    
 El tall d’ICAD (de l’anglès, Inhibitor of Caspase-activated DNase) fa que s’alliberi CAD (de l’anglès, Caspase-activated DNase), que, un cop lliure pot llavors tallar el DNA inter-nucleosomal generant així el que es coneix com Ladder de DNA (Enari et al. 1998, Sakahira, Enari & Nagata 1998). PARP (de l’anglès, Poly ADP-ribose Polimerase), en situacions normals, afavoreix la reparació del DNA. En canvi, quan és processada com a conseqüència dels estímuls apoptòtics que rep la cèl·lula, llavors no reconeix els talls de DNA i no pot dur a terme aquesta reparació. Degut a això, no redueix els nivells intracel·lulars de NAD i ATP. És conegut que l’activació massiva de la PARP arriba a deplecionar a la cèl·lula d’aquests metabòlits i causar així una mort necròtica (Boulares et al. 1999). El tall de proteïnes involucrades en l’apoptosi com APAF-1, BAD, BAX, BCL-2, BCL-X, BID, c-FLIP, c-IAP, XIAP i altres procaspases porten a diferents esdeveniments reguladors d’apoptosi (Fischer, Janicke & Schulze-Osthoff 2003). El tall de les làmines nuclears, la qual cosa debilita l’estructura del nucli fent que aquest es fragmenti. La proteòlisi de proteïnes en els llocs d’adhesió focal i d’adhesió cèl·lula-cèl·lula en permeten el desenganxament i la retracció.  El tall de la subunitat p75 del complex I de la cadena de transport d’electrons és un requeriment parcial per l’inflament i pels canvis morfològics destructius que sofreixen les mitocòndries durant l’apoptosi (Ricci et al. 2004a). També és important l’activitat caspasa per l’exposició a la membrana cel·lular de la fosfatidil serina (PS) i altres senyals fagocítiques.  La proteòlisi de la cinasa ROCK1 (de l’anglès, Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 1) fa que s’activi i fosforil·li MLCK (de l’anglès, Myosin light chain kinase). MLCK fosforilada és activa i fosforila la cadena lleugera de la miosina, la qual cosa farà que aquesta provoqui la contracció dels microfilaments d’actina. Com a conseqüència de la contracció del citoesquelet d’actina, fenotípicament es dóna el globulament de la membrana plasmàtica (blebbing), així com la fragmentació nuclear (Coleman et al. 2001)(Sebbagh et al. 2001). El tall de les tubulines i de les proteïnes associades a tubulina i proteïnes motores porta a canvis en el citoesquelet de microtúbuls que podria contribuir a la formació de cossos apoptòtics. Tallen proteïnes de l’Aparell de Golgi com GRASP65, causant així fragmentació de l’Aparell de Golgi. També tallen la cinasa MST1, i això fa que transloqui al nucli un fragment catalíticament actiu d’aquesta (Matzinger 2002). Un cop al nucli, aquesta fosforilarà la histona H2B fent així que es condensi la cromatina.  Cal recalcar que hi ha altres funcions cel·lulars com la traducció que també es veuen disrupcionades per la proteòlisi que fan les caspases de múltiples factors d’iniciació de la traducció (eIFs).  

 
VIA EXTRÍNSECA   En la via extrínseca el senyal de mort vé del microambient extracel·lular i es transdueix a les cèl·lules ja sigui a través de l’activació de receptors de mort DR (de l’anglès, Death Receptors) que s’indueixen per lligand, o per l’activació dels 
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anomenats “receptors de dependència”, que s’activen per l’absència dels seus lligands, com netrina-1 DCC i UNC5H-1, -2 i -3.   Quadre Quadre Quadre Quadre 3333 // Funcionament del DISC // Funcionament del DISC // Funcionament del DISC // Funcionament del DISC    
 DISCDISCDISCDISC    El DISC de CD95 consisteix en receptors CD95 oligomeritzats, la proteïna adaptadora FADD, procaspasa-8, procaspasa-10 i la proteïna reguladora c-FLIP. El factor crucial per la formació el DISC és FADD, que fa de pont entre el receptor, les caspases i c-FLIP mitjançant interaccions homotípiques dels seus dominis DD i DED. De fet FADD uneix el seu domini DD amb el domini DD del receptor, i a través del domini DED recluta les procaspases-8 i -10, i c-FLIP, que totes elles contenen també un domini DED (Figura 3). Existeixen vàries variants “d’splicing” de c-FLIP, però pel que es coneix només tres (c-FLIPL, c-FLIPs i c-FLIPR) es poden detectar a nivell de proteïna. cFLIP fa de regulador negatiu interferint en l’activació de les caspases 8 i 10 (Scaffidi et al. 1999), (Golks et al. 2005).   La subfamília dels DR forma part de la superfamília del receptor del factor de necrosis tumoral (TNF). S’han identificat sis DR: TNF-R1 (CD120a), CD95 (APO-1, Fas), DR3 (APO-3, LARD, TRAMp, WSL1), DR1 (TRAIL-R1, APO2), DR5 (TRAIL-R2, KILLER, TRICK2) i DR6. Són proteïnes transmembrana de tipus I i contenen entre dos i cinc repeticions extracel·lulars riques en cisteïna. La característica que tenen en comú és un domini citoplasmàtic d’interacció proteica, el domini de mort DD (de l’anglès, Death Domain) d’aproximadament 70 aminoàcids, que és necessari i suficient per a l’inducció d’apoptosi (Krueger et al. 2003).   Els receptors de mort són activats pels seus lligands naturals que són membres de la família de TNF. Els identificats fins ara són TNF-β (LT-α), LT-β, TWEAK (APO-3L), TNF-α, CD95 lligand (CD95L, APO-1L, FasL) i TRAIL. TNF-α, CD95L i TRAIL són els que estan més freqüentment implicats en la senyalització apoptòtica i són sintetitzats com proteïnes transmembrana de tipus II. Les formes solubles d’aquests lligands s’ha descrit que es generen pel tall que fan les metaloproteïnases de la porció N-terminal (Krueger et al. 2003).   El punt crucial en la senyalització de DR és la formació d’un complex multimolecular de proteïnes conduït per la lligació creuada de receptors ja sigui amb anticossos agonistes o amb lligands de mort. El complex que es forma s’anomena DISC (de l’anglès, Death Inducing Signaling Complex) (Walczak, Sprick 2001). Dels complexes DR, el que s’ha investigat més àmpliament és el DISC de CD95 (Quadre 3 i Figura 3). 
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 El que permet el DISC és que les caspases 8 i 10 s’autoprocessin i activin. S’ha mostrat que l’activació de la via intrínseca a través de la unió de CD95L/FasL a CD95/Fas resulta en dos programes apoptòtics, el de tipus I i tipus II (Figura 3 i Quadre 4). Possiblement la diferència entre les cèl·lules de tipus I i de tipus II és més complexa i involucra altres proteïnes. Respecte això, s’ha suggerit un paper destacat de l’expressió diferencial d’inhibidors de la cascada de senyalització de mort cel·lular com c-FLIP o XIAP (de l’anglès, X-linked inhibitor of apoptosis protein) (Walter et al. 2008).  

 
 Figura Figura Figura Figura 3333 //  //  //  // ViViViViaaaa extrínseca de l’apoptosi. extrínseca de l’apoptosi. extrínseca de l’apoptosi. extrínseca de l’apoptosi.    Un cop el DISC ha estat ensamblat degut a la unió de CD95L, Caspasa 8 és processada, i d’una banda pot activar directament Caspasa 3 (Tipus 1), i de l’altra pot tallar BID convertint-lo amb tBID, que connectarà la via extrínseca amb la intrínseca actuant a través de BAX i BAK per permeabilitzar les mitocòndries (Tipus 2). 
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Quadre Quadre Quadre Quadre 4444 // Tipus d // Tipus d // Tipus d // Tipus de cascades de senyalització a partir de la via extrínseca.e cascades de senyalització a partir de la via extrínseca.e cascades de senyalització a partir de la via extrínseca.e cascades de senyalització a partir de la via extrínseca.    
 TIPUS ITIPUS ITIPUS ITIPUS I    Les cèl·lules de Tipus I són capaces de suplir la necessitat de l’amplificació del senyal de mort en l’apoptosi mediada per CD95 produint quantitats suficients de caspasa 8 al DISC per així tallar i activar directament les caspases efectores (3, 6 i 7) i executar la mort cel·lular (Lavrik, Golks & Krammer 2005). La caspasa-3 processa les caspases 6 i 2, i la 6 processa també la 8 i la10. En aquest tipus s’eludeix el paper de les mitocòndries, de manera que l’expressió de BCL-2 o BCL-XL no té cap efecte inhibitori en el programa apoptòtic (Barnhart, Alappat & Peter 2003). TIPUS IITIPUS IITIPUS IITIPUS II    Les cèl·lules de tipus II produeixen quantitats mínimes de caspasa 8 activa al DISC i requereixen així l’amplificació mitocondrial del senyal de CD95. Aquest senyal passa gràcies al domini pro-apoptòtic BH3 de BID. La caspasa 8 activada talla BID per connectar les vies intrínseca i extrínseca. La glicina, que s’exposa després del tall en un bucle no estructurat, és N-miristolada fent així que tBID es transloqui a les mitocòndries. Alguns assajos diuen que tBID serveix com a lligand amb una seqüència de membrana que requereix el domini BH3 intacte per poder causar l’oligomerització de BAX o BAK i conseqüent alliberament de factors mitocondrials. Aquí l’expressió de BCL-2 i BCL-XL sí que proporcionen protecció a la mort (Barnhart, Alappat & Peter 2003), i és la situació on convergeixen la via intrínseca amb l’extrínseca. 
 

VIA INTRÍNSECA   En aquesta via, els senyals que promouen la mort venen d’altres compartiments subcel·lulars (el nucli, lisosomes, reticle endoplasmàtic o citosol) i convergeixen en les mitocòndries. Allí, BAX i BAK, mitjançant mecanismes que discutirem més endavant, afavoreixen la permeabilització de la membrana mitocondrial externa (MME) i alliberen al citosol les proteïnes de l’espai intermembrana (IMS, de l’anglès Intermembrane Space) o algunes de la membrana mitocondrial interna (MMI) (Quadre 5). Aquestes proteïnes alliberades són les que per diferents mecanismes portaran a la mort cel·lular (veure Quadre 5). Un d’aquests passos clau resultat de la permeabilització de la MME és la formació, en presència d’ATP o deoxy-ATP, de l’apoptosoma a partir d’APAF-1, citocrom C i caspasa 9, que permetrà l’activació de les caspases efectores.   Precisament el funcionament de l’apoptosoma ha generat força controvèrsies, i es creu que APAF-1 no només proveeix una plataforma inert per l’activació de la caspasa-9, sinó que les dues molècules constitueixen un holoenzim actiu i, fins i tot quan està processada, la caspasa-9 és inactiva a menys que estigui unida a APAF-1. Concretament, la subunitat petita processada p12 de la caspasa-9 esdevé susceptible 
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a la inhibició per l’inhibidor de caspases XIAP, mentre que la caspasa-9 sencera, no. Per això, l’autoprocessament de la caspasa-9 podria introduir un punt de regulació que podria permetre que XIAP anul·lés l’activitat dels apoptosomes completament ensamblats. 
  Una altra qüestió interessant té a veure amb perquè la majoria de caspasa-9 processada es troba lliure de l’apoptosoma en les cèl·lules apoptòtiques, un context en el qual és inactiva. Malladi et al. van explicar-ho (Malladi et al. 2009). Seguint la idea d’un temporitzador, van raonar que hi ha dos models que podrien explicar perquè les molècules de caspasa-9 processades es troben lliures dels apoptosomes:  

o “CARD-estàtic”: raonaven que una població estàtica de caspasa 9 unida a apoptosoma podria processar un pool de procaspasa-9 lliure no unida a apoptosoma. En aquest model la caspasa 9 lliure serveix com un substrat proteolític per l’apoptosoma, de manera similar a com la caspasa-3 és processada en aquest complex. 
o “Desplaçament de CARD”: després del reclutament i processament de procaspassa-9 a l’apoptosoma, la caspasa-9 processada és desplaçada per un nou cicle de molècules de procaspasa-9.   D’aquests dos models, després d’uns brillants experiments, van poder demostrar que el de desplaçament de CARD és el model més plausible. Així doncs, si el model de desplaçament de CARD és el correcte, llavors una predicció lògica és que la procaspasa-9 té una afinitat més alta pel CARD de l’APAF-1 que la que té la caspasa-9 processada, la qual cosa porta al desplaçament d’aquesta última per la primera. Es va demostrar, a més, que la procaspasa-9 sencera té una afinitat per APAF-1 uns 10 cops més gran que la que té per la caspasa-9 processada (Malladi et al. 2009).  Quadre Quadre Quadre Quadre 5555 // Proteïnes que s’alliberen de l’espai intermembrana. // Proteïnes que s’alliberen de l’espai intermembrana. // Proteïnes que s’alliberen de l’espai intermembrana. // Proteïnes que s’alliberen de l’espai intermembrana.    

 ACTIVADORS DE CASPASESACTIVADORS DE CASPASESACTIVADORS DE CASPASESACTIVADORS DE CASPASES    Cit CCit CCit CCit C     (Citocrom C) És un component de la cadena respiratòria i es troba tant en la MMI com en l’espai intermembrana. Alguns autors han descrit que està segrestat a les crestes mitocondrials per l’acció de proteïnes com OPA1 i en associació a la cardiolipina. Existeixen dues teories per les quals Citocrom C pot alliberar-se de la cardiolipina: 1) al disrupcionar-se la MME, entren ions que canvien les característiques iòniques de l’espai intermembrana i 
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2) les ROS originades per una disrupció de la cadena respiratòria podrien variar les característiques de la cardiolipina (Yamaguchi et al. 2008, Yamaguchi, Perkins 2009).  Per un sistema o un altre, quan Cit C està al citoplasma, en presència d’ATP o deoxy-ATP, s’uneix a APAF-1 (de l’anglès, Apoptotic Protease-Activating Fator-1), una proteïna adaptadora per la caspasa iniciadora 9. La unió del citocrom C provoca l’oligomerització d’APAF-1 cap a un gran complex heptamèric anomenat apoptosomaapoptosomaapoptosomaapoptosoma que recluta procaspasa-9 a través d’interaccions entre els motius CARD (de l’anglès, Caspase Recruitment Domain) presents en l’N-terminal d’APAF-1 i de la caspasa-9.   El reclutament de la caspasa-9 a l’apoptosoma resulta en la seva activació, que s’aconsegueix possiblement a través d’una dimerització forçada o la inducció d’un canvi conformacional en la molècula.  La caspasa-9 activada desencadena una cascada proteolítica que activa els altres membres de la família de caspases, la caspasa-3 i la caspasa-7, culminant així en la proteòlisi dels substrats i la mort cel·lular (Kroemer, Galluzzi & Brenner 2007). Omi/HtrA2Omi/HtrA2Omi/HtrA2Omi/HtrA2   (Omi stress-regulated endoprotease/High temperature requirement protein A 2) 
És una Serin-proteasa, les dianes mitocondrials de la qual encara no s’han identificat (Saelens et al. 2004, Hedge, Williams 2002, Suzuki et al. 2001). Quan és processada a l’espai intermembrana, passa de ser un precurssor de 49kDa, a la forma madura de 37kDa, que quan és alliberada al citosol, promou la mort cel·lular ja sigui antagonitzant les IAPs (mort dependent de caspases) o mitjançant la seva activitat proteolítica (mort independent de caspases) (Saelens et al. 2004). Smac/DIABLOSmac/DIABLOSmac/DIABLOSmac/DIABLO  (second mitochondria-derived activator of caspase/direct IAP binding protein with a low pI) 
És una proteïna mitocondrial codificada pel genoma nuclear que després de la permeabilització de la MME, s’allibera de les mitocòndries i neutralitza vàries IAPs (XIAP, survivina i Apollon) a través del seu domini BIR (Vaux, Silke 2003), afavorint així l’activació de les caspases. Smac/DIABLO funcional existeix en forma d’homodímer, cada un exposant els seus motius d’unió a IAPs (Chai et al. 2000). ALTRES EFECTORS DE MORT INDEPENDENTS DE LES CASPASESALTRES EFECTORS DE MORT INDEPENDENTS DE LES CASPASESALTRES EFECTORS DE MORT INDEPENDENTS DE LES CASPASESALTRES EFECTORS DE MORT INDEPENDENTS DE LES CASPASES    AIF AIF AIF AIF      (Apoptosis Inducing Factor) És un enzim redox mitocondrial de 62kDa que és capaç d’oxidar NAD(P)H in vitro i presenta propietats pro-apoptòtiques (Loeffler et al. 2001) És necessari per la detoxificació òptima de les ROS i per la formació i manteniment del complex I de la cadena respiratòria (Vahsen et al. 2004). En cèl·lules sanes AIF es troba en l’espai intermembrana, on hi és present ja sigui com a monòmer soluble, o ancorat a la MMI. Quan transloca al nucli, indueix condensació de cromatina (Jacotot et al. 1999). EndoGEndoGEndoGEndoG   (Endonucleasa G) És una nucleasa que després d’alliberar-se de l’espai intermembrana, fragmenta directament el DNA nuclear (Li, Luo & Wang 2001). Alguns autors han determinat que la nucleasa és capaç de fer el seu paper de manera independent de les caspases, per exemple, com a resposta a tBID (van Loo et al. 2001), mentre que altes autors han descrit el requeriment de l’activació de caspases (Parrish et al. 2001, Arnoult et al. 2003). 
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  A concentracions fisiològiques, els apoptosomes que contenen la caspasa 9 processada tenen una activitat molt més baixa que els que contenen procaspasa-9. La baixa activitat de la caspasa-9 processada és conseqüent amb la seva afinitat reduïda per l’apoptosoma. Per això, el model de desplaçament de CARD explica clarament la paradoxa de l’acumulació de la caspasa-9 inactiva al citoplasma durant l’apoptosi: l’autoprocessament redueix la seva afinitat d’unió per l’apoptosoma, fent així que hi hagi un nou cicle de reclutament de procaspasa-9.  
 

     Figura Figura Figura Figura 4444 Via intrínseca de l’apoptosi.  Via intrínseca de l’apoptosi.  Via intrínseca de l’apoptosi.  Via intrínseca de l’apoptosi.     A dalt veiem les diferents afinitats de les BCL-2 prosupervivència per les proapoptòtiques, que induiran la permeabilització de la MME a través de BAX i BAK. Aquesta permeabilització alliberarà diferents proteïnes que en últim terme portaran a l’apoptosi.       Així doncs, les quantitats intracel·lulars de procaspasa-9 haurien de determinar la duració del temporitzador. És més, la caspasa-9 que no es pot tallar és encara més 
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potentment proapoptòtica perquè anul·la el mecanisme temporitzador incorporat, la qual cosa resulta en una activitat de l’apoptosoma sostinguda (Malladi et al. 2009).   Això introdueix una paradoxa interessant: en contrast amb les caspases executores, que s’han d’activar per processament, el processament de la caspasa-9 curiosament limita la seva activitat reduint la seva afinitat pel seu regulador al·lostèric, APAF-1. De totes maneres, un altre gir és que la caspasa-9 processada respon per la majoria d’activitat de l’apoptosoma perquè l’autoprocessament de la caspasa-9 passa ràpidament després del reclutament de l’apoptosoma.   Per tant, la pregunta és evident: per què ha evolucionat un mecanisme per limitar la quantitat de caspasa-9 activa que es genera seguint l’activació de l’apoptosoma? Tot plegat ens indica que l’apoptosi només passarà si es formen un quòrum suficient d’apoptosomes després del dany mitocondrial. A més, és possible que hi hagi cofactors endògens que regulin l’afinitat de la caspasa-9 per l’apoptosoma.    Estaríem parlant doncs d’una estequiometria dels components en l’apoptosoma. Fins fa poc, dades de criomicroscòpia electrònica mostraven que l’apoptosoma és una estructura en forma de roda composada de set molècules d’APAF-1 amb un cub central format pels dominis CARD d’APAF-1 (Yu et al. 2005). Segons això, l’estequiometria es creia que era 1:1 pel que fa a APAF-1:caspasa-9, per tant tindríem 7 molècules de caspasa-9. Tanmateix, aquest 2010, Qi et al. han fet grans avenços en l’estructura de l’apoptosoma. Han trobat que en C. Elegans l’apoptosoma té una estructura octamèrica cònica, i que només activa dues molècules de l’ortòleg de caspasa 9 (CED-3) (Qi et al. 2010). En humans, també han trobat que l’heptàmer d’APAF-1 adopta una conformació similar, i a més Malladi et al. van trobar que entre una i dues molècules de caspasa 9 són reclutades a l’apoptosoma (Malladi et al. 2009), la qual cosa és congruent amb el model per C. Elegans. Tot plegat (Qi et al. 2010) estaria canviant el paradigma estequiomètric postulat fins ara per mamífers. 
    
2.1.1.32.1.1.32.1.1.32.1.1.3 RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ    
     Generalment, els canvis morfològics i bioquímics que caracteritzen els últims estats de l’apoptosi són independents dels estímuls inicials. A més, aquests estímuls fan que les cèl·lules adoptin unes característiques que porten a que, en sistemes in vivo, puguin ser reconegudes com a cèl·lules mortes que han de ser fagocitades 
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(“engulfment”). Aquest procés de senyalització i reconeixement en sistemes in vivo és el que es coneix com fase de resolució.   Fins ara s’ha estudiat el reconeixement de cèl·lules mortes i la seva fagocitosi en el context de macròfags de mamífer, i també en el nemàtode C. Elegans, que no té cèl·lules fagocítiques especialitzades, però sí que disposa de varis tipus cel·lulars que poden fagocitar cèl·lules mortes. Recentment s’han afegit estudis fets amb Drosophila i altres sistemes que han permès entendre millor els mecanismes implicats (Fullard, Kale & Baker 2009).   Segons alguns d’aquests estudis, el procés de resolució es pot dividir en una successió de passos:  
o Exposició dels senyals inductors de la fagocitosi (“eat-me-signals”) per part de les cèl·lules que s’estan morint: el senyal més conegut és l’exposició de les fosfatidil serines (PS) a la superfície cel·lular. Normalment la PS es troba en la part interna de la membrana plasmàtica en les cèl·lules viables mitjançant l’acció d’escramblases i de translocases d’aminofosfolípids dependents d’ATP. Durant l’apoptosi, però, l’activitat d’aquestes proteïnes reguladores es veu afectada i fa que la PS s’acomuli a la part externa de la membrana plasmàtica per que sigui reconeguda com a senyal de fagocitosi. A part de la reconeguda PS, trobem també altres senyals com la calreticulina, una xaperona intracel·lular involucrada en el transport de proteïnes correctament plegades a través del reticle endoplasmàtic que, en cèl·lules apoptòtiques, passa a la superfície. 
o Reconeixement dels “eat-me signals”: molècules com MFG-E8 són les encarregades de reconèixer la PS fent de pont amb les integrines de les cèl·lules que fan la fagocitosi. Hi ha altres proteïnes relacionades amb aquest reconeixement que s’han descrit principalment en Drosophila (Fullard, Kale & Baker 2009). 
o Internalització i processament de la cèl·lula morta per part dels macròfags o altres cèl·lules: consisteix en la reorganització del citoesquelet i la conseqüent deformació de la membrana per fer la fagocitosi. S’ha descrit en Drosophila dues vies que ho regulen: la via de ced- 2, 5, 10, 12 i la via de ced-1, 6, 7 (Fullard, Kale & Baker 2009).  



INTRODUCCIÓ 

 74 

 Tanmateix, aquest procés de fagocitosi, com ja hem dit, és evident que pot donar-se només en sistemes in vivo. És per això que en sistemes in vitro, com que les cèl·lules no són fagocitades, aquestes continuen el procés apoptòtic fins que la cèl·lula es malmet prou com per mostrar signes de necrosi. És el que s’anomena necrosi secundària, no perquè sigui un procés necròtic en sí mateix, sinó perquè esdevé com a conseqüència de l’apoptosi. 
    
2.1.22.1.22.1.22.1.2  CARACTERÍSTIQUES FENOTÍPIQUES CARACTERÍSTIQUES FENOTÍPIQUES CARACTERÍSTIQUES FENOTÍPIQUES CARACTERÍSTIQUES FENOTÍPIQUES      Recordem que l’apoptosi es va definir inicialment només en base als trets morfològics. Així doncs, d’una banda, les característiques més definitòries pel que fa a la morfologia són:  

o nuclis amb una condensació pronunciada (picnosi). De vegades la condensació adopta forma de mitja lluna, ferradura o falç. Després hi ha la fragmentació nuclear que dóna cúmuls de cromatina condensada dins la cèl·lula o dins de fragments cel·lulars, els anomenats cossos apoptòtics. 
o Membrana cel·lular convolutada, formant arrugaments. La integritat de la membrana es preserva fins estats avançats del procés, fins l’anomenada necrosi secundària. 
o Hi ha un arrodoniment de la cèl·lula, una retracció dels pseudopodis i el citoplasma redueix el volum i es torna electrodens.  
o Es perden els ribosomes del reticle i de les estructures poliribosòmiques, però els orgànuls citoplasmàtics es mantenen ultraestructuralment. 
o In vivo hi ha una important heterofàgia per part dels macròfags o les cèl·lules veïnes dels teixits. Com ja hem vist, és interessant que la pèrdua de fagocitosi, per exemple en condicions de cultiu cel·lular, permet l’observació de necrosi secundària, és a dir, cèl·lules apoptòtiques amb pèrdua de la integritat de la membrana plasmàtica.  D’altra banda, també s’ha descrit un fenotip bioquímic que inclou:  
o DNA “ladder”: un dels fenòmens més característics de l’apoptosi és l’activació de les endonucleases que porten a la fragmentació del DNA genòmic. Quan separem aquest DNA en gels d’electroforesi, s’observa un patró de fragments 
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oligonuleosomals de DNA que s’anomena “ladder” (escala) amb separacions d’aproximadament 180 bp, però també s’observen fragments de 50 a 200 kbp. Aquests esdeveniments es consideren un punt de no retorn en la cascada de senyalització que porta a l’apoptosi. 
o Caspases actives: la presència de caspases proteolíticament actives, o l’escissió dels seus substrats, ha estat sovint una eina per detectar l’apoptosi. L’activitat de les caspases es pot mesurar a través de substrats fluorescents d’aquestes (activitat DEVDasa o FLICA, com veurem en l’apartat de Materials i Mètodes), o analitzant per immunofluorescència la fragmentació d’alguns dels seus substrats (clàssicament la PARP). L’activació de les caspases s’ha vist que és necessària per adquirir la morfologia apoptòtica canònica. 
o Sovint també es fa anar com a marcador bioquímic l’exposició de les fosfatidil serines (PS) com a senyal per a ser fagocitades. Es sol detectar mitjançant Annexina V conjugada a FITC, que reconeix les PS de la superfície cel·lular i en permet l’anàlisi per citometria de flux.  Malgrat que aquests marcadors bioquímics es fan anar en el diagnòstic de l’apoptosi, s’ha observat el que podríem anomenar fenotips apoptòtics defectius, els quals demostren que si bé aquests són esdeveniments importants, no són estrictament necessaris perquè la cèl·lula mori apoptòticament.   Un exemple són les cèl·lules derivades de càncer de mama MCF-7, que malgrat siguin defectives en caspasa 3 (Essmann et al. 2004), també poden morir apoptòticament. Per exemple, és una apoptosi on no es dóna el tall d’ICAD, la qual cosa fa que CAD no s’alliberi i no hi hagi talls de baix pes molecular en el DNA, i per tant no es detecti el “ladder”.    Seguint amb l’activitat caspasa, sovint es considera que un tipus de mort és caspasa dependent quan és suprimit per inhibidors de caspases d’ampli espectre com Z-VAD-fmk. Val a dir, però, que aquest no actua amb la mateixa eficiència sobre totes les caspases (de fet, no inhibeix caspasa 2), i que també inhibeix calpaïnes i catepsines especialment a concentracions elevades. A més, Z-VAD-fmk s’ha associat a altres efectes paral·lels causats per la unió de cisteïnes a altres proteïnes que no són cistein proteases. Com a exemple, Z-VAD-fmk s’ha mostrat que interfereix amb la interacció entre ANT (de l’anglès, Adenine Nucleotide Translocase) i la Ciclofilina D fent que així es desreguli la funció mitocondrial i s’afavoreixi la mort cel·lular necròtica. 
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Per aquests motius, és preferible fer anar el terme “inhibible per Z-VAD-fmk” que el terme “dependent de caspasa”. També per aquests motius, l’inhibidor de caspases que es fa servir més actualment és Q-VD-OPh, que és també d’ampli espectre, més potent farmacològicament i més selectiu pel que fa a les caspases.   En conjunt, la inhibició de caspases sovint prevé l’aparició d’alguns signes morfològics de l’apoptosi (com la condensació de la cromatina i la fragmentació del DNA), i només retarda la mort cel·lular. En molts casos, senzillament indueix un canvi d’una morfologia apoptòtica a una morfologia que és una barreja de morts cel·lulars. Per això, la mort cel·lular amb fenotip apoptòtic defectiu pot mostrar alguns dels signes morfològics de l’apoptosi (com condensació parcial de la cromatina), o bé derivar a característiques d’altres tipus de mort com l’autofàgia o la necrosi. 
    
2.1.32.1.32.1.32.1.3 REGULACIÓ DE L’APOPTOSI, LES PROTEÏNES DE LA REGULACIÓ DE L’APOPTOSI, LES PROTEÏNES DE LA REGULACIÓ DE L’APOPTOSI, LES PROTEÏNES DE LA REGULACIÓ DE L’APOPTOSI, LES PROTEÏNES DE LA 

FAMÍLIA DE BCLFAMÍLIA DE BCLFAMÍLIA DE BCLFAMÍLIA DE BCL----2222      Com hem vist, l’apoptosi és un procés altament regulat, i el descontrol que provoca té conseqüències evidents en la cèl·lula i en l’organisme. Les encarregades de regular aquest procés són principalment les proteïnes de la família de BCL-2 (de l’anglès, B cell CLL/lymphoma-2).  Aquestes regulen la via intrínseca de l’apoptosi mitjançant interaccions complexes que condicionen la integritat de la MME (Green, Evan 2002). La permeabilització de la MME (MOMP, de l’anglès Mitocondrial Outer Membrane Permeabilisation) té lloc temporalment després de l’estrès proapoptòtic i depèn de les concentracions de diferents proteïnes cel·lulars (Spencer et al. 2009).   La família de BCL-2 es va descobrir fa més de 20 anys. BCL-2 estava en la unió de la característica translocació t (14,18) que presenta el limfoma centrefolicular humà (Cleary, Sklar 1985, McDonnell et al. 1989, Tsujimoto et al. 1985). A diferència d’altres oncogens que es coneixien a la època, BCL-2 no promocionava la proliferació cel·lular, sinó que n’inhibia la mort (Bakhshi et al. 1985).   Intentarem donar un punt de vista sobre la regulació que fan les proteïnes d’aquesta família de la integritat mitocondrial, l’apoptosi, i altres processos cel·lulars com les dinàmiques mitocondrials, els magatzems de calci del reticle endoplasmàtic, i l’autofàgia (Chipuk et al. 2010). Ens centrarem en els vertebrats, que han estat els 
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millors estudiats en aquest aspecte malgrat també hi ha estudis en C. elegans i Drosophila.  

     Figura Figura Figura Figura 5555 //Classificació i estructura de les proteïnes de la família de BCLClassificació i estructura de les proteïnes de la família de BCLClassificació i estructura de les proteïnes de la família de BCLClassificació i estructura de les proteïnes de la família de BCL----2. 2. 2. 2.     Es poden dividir segons la seva funció en membres prosupervivència o proapoptòtics, i dins dels proapoptòtics, segons la seva estructura trobem les que només contenen el domini BH3, i les que contenen l’1, 2 i 3. Gairebé tots els membres contenen un domini transmembrana (TM). BH4 apareix amb un interrogant en els efectors multidomini perquè la seva existència s’ha demostrat només per alineaments i no se’n coneix la funció concreta que pot tenir.   Els membres d’aquesta família són els majors reguladors de l’apoptosi que, a través d’una xarxa d’interaccions moleculars, culminen en decisions de vida o mort per la cèl·lula. Aquestes interaccions estan mitjançades per quatre dominis d’homologia de BCL-2 (BH1, 2, 3 i 4) conservats (Figura 5). Concretament el domini BH3 està format per 9-16 aminoàcids i conté un motiu de set aminoàcids LXXXGDE, on X és qualsevol aminoàcid, encara que ni els residus de Gly ni els de Glu estan estrictament conservats. Altres estudis han proposat un motiu consens de 13 resiuds (Day et al. 2008). Així, segons els dominis que presenten, i les funcions que fan, les podem classificar en dos grans grups: prosupervivència i proapoptòtics. 
    
2.1.3.12.1.3.12.1.3.12.1.3.1 MEMBRES PROSUPERVIVÈNCIAMEMBRES PROSUPERVIVÈNCIAMEMBRES PROSUPERVIVÈNCIAMEMBRES PROSUPERVIVÈNCIA     
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 També anomenats citoprotectors o antiapoptòtics: són BCL-2, BCL-W, BCL-XL, MCL-1, A1/BFL-1, BOO/DIVA i NR-13. Contenen tots quatre dominis, i entre ells tenen estructures tridimensionals similars (Strasser 2005). Es troben normalment integrades a la MME. De vegades també es poden trobar en la membrana del Reticle Endoplasmàtic. Els dominis BH1, 2 i 3 interactuen per formar un solc hidrofòbic en la superfície de la proteïna. Aquest solc és crític per la funció d’aquestes proteïnes, i el que fa és acomodar el domini BH3 de les respectives parelles pro-apoptòtiques.   La sobreexpressió de qualsevol dels membres de la família de BCL-2 pro-supervivència, prevé la mort induïda per força estímuls apoptòtics, indicant així una redundància funcional significativa entre aquestes proteïnes. En condicions fisiològiques, però, és estrany que una proteïna pro-supervivència asseguri la supervivència d’una població cel·lular. Per exemple, les cèl·lules T fan servir successivament BCL-2 i MCL-1, després A1 i BCL-XL, llavors MCL-1 i BCL-XL, i finalment un altre cop BCL-2 per sobreviure els diferents estadis del seu desenvolupament (Strasser et al. 2008).   La seva acció recau en inhibir els altres membres de la família de BCL-2, els proapoptòtics. Les diferents afinitats amb les que s’hi uneixen, així com les controvèrsies que generen aquestes interaccions, les discutirem més endavant.  
    
2.1.3.22.1.3.22.1.3.22.1.3.2 MEMBRES PROAPOPTÒTICSMEMBRES PROAPOPTÒTICSMEMBRES PROAPOPTÒTICSMEMBRES PROAPOPTÒTICS    
    

2.1.3.2.12.1.3.2.12.1.3.2.12.1.3.2.1 EFECTORS MULTIDOMINIEFECTORS MULTIDOMINIEFECTORS MULTIDOMINIEFECTORS MULTIDOMINI      Són BAX, BAK i BOK i contenen clàssicament tres dominis BH: 1, 2 i 3. S’ha trobat, però, que fent alineaments basats en l’estructura dels membres de la família de BCL-2 globulars, els efectors multidomini també tenen un domini BH4 conservat (Kvansakul et al. 2008).   En cèl·lules sanes, la proteïna BAK està associada a la MME, mentre que BAX es troba al citosol i, després d’un estímul apoptòtic transloca a mitocòndria, oligomeritza, i permeabilitza la membrana mitocondrial. De fet, els fibroblasts de ratolí que no tenen ni BAX ni BAK són altament resistents a la inducció de la permeabilització de la membrana mitocondrial i a l’activació de mort cel·lular per la via 
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intrínseca. La invalidació genètica de BAX i BAK va provar el seu paper determinant en la disrupció de la funció mitocondrial promoguda per un gran nombre d’estímuls com l’estaurosporina, irradiació ultraviolada, deprivació de factors de creixement, etopòsid, i inductors d’estrès de reticle com la tapsigargina o la tunicamicina (Wei et al. 2001b).  
 

 Figura Figura Figura Figura 6666 // Passos de l’activació de BAX mitjançant proteïnes BH3 // Passos de l’activació de BAX mitjançant proteïnes BH3 // Passos de l’activació de BAX mitjançant proteïnes BH3 // Passos de l’activació de BAX mitjançant proteïnes BH3----only. only. only. only.      (1) Estat innactiu citosòlic on l’hèlix C-terminal α9 (vermell) s’associa al solc canònic d’unió a BH3 (semicercle vermell). L’hèlix α1 (blau) de l’extrem N-terminal forma amb α6 (no es veu) un nou lloc d’interacció amb BH3 a l’altra banda de la molècula. (2) El BH3 activador (groc) s’associa al solc format per α1/α6. Aquesta unió genera un canvi conformacional que fa que BAX s’associï a la MME (3). El fet que estigui a la MME condiciona BAX per l’oligomerització (4), fet que es dóna gràcies a l’ajuda altre cop de l’activador BH3 que està unit en un lloc diferent de l’inicial. Adaptat de Yao et al. (Yao, Marassi 2009).   Els nivells d’expressió de BAX i BAK són generalment suficients per promoure la permeabilització de la MME, però un dels factors que regula les interaccions amb els altres membres de la família de BCL-2 són les modificacions postraduccionals d’aquestes. En la línia d’aquest fet, la senyalització de supervivència a través de ERK1/2, per exemle, causa la fosforilació de BAX i la inhibició de la seva activitat proapoptòtica. També en aquesta línia, s’ha descrit que BAX té dues isoformes: BAXα i BAXβ (Fu et al, 2009). És interessant que la forma β del BAX humà que s’expressa ubicuament, és capaç d’induir la permeabilització de la MME i l’apoptosi, aparentment de manera independent de les proteïnes BH3-only. Per evitar una permeabilització injustificada, BAXβ és constitutivament degradat en absència d’estrés proapoptòtic, suggerint així un control posttraduccional estricte (Fu et al. 2009).   Pel que fa a BAXα (d’ara en endavant, BAX) i BAK, a l’igual que passa en els membres pro-supervivència, formen un solc hidrofòbic on s’hi acomoda el domini BH3 d’altres membres de la família. Tanmateix, en la forma citosòlica de BAX, aquest solc 
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és ocupat per l’hèlix hidrofòbica C-terminal (α9) de la mateixa proteïna. Això té conseqüències importants per les interaccions de BAX amb les proteïnes BH3 que, enlloc d’unir-se al solc canònic d’unió a BH3, s’associen amb les hèlix α1 i α6 de BAX (Gavathiotis et al. 2008).   El descobriment d’aquest nou lloc d’interacció ha donat evidència irrefutable de la interacció efímera entre BAX i el domini BH3 d’altres proteïnes, i podríem resumir la transició que fa BAX d’un estat globular inactiu citosòlic a un oligòmer actiu inserit a la membrana. Aquest procès s’ha descrit que té lloc en quatre passos (Figura 6).   Encara que la interacció inicial de BH3/BAX és transitòria i dinàmica, l’activador BH3 roman associat amb BAX després del seu canvi conformacional i després de la seva translocació a la MME, tot i que ho fa en un altre lloc molecular del que s’uneix inicialment (Figura 6).   Al contrari de BAX, BAK està associada constiutitvament a la MME. En aquest cas, es mostra que el seu N-terminal està exposat abans de l’associació a les BH3, i l’activació involucra només els últims passos de la interacció de BH3 amb el BH1 de BAK i els dominis BH3 que porten a l’oligomerització. Per això, com que a l’activació de BAK no li calen els passos inicials del canvi conformacional ni la inserció a la MME, BAK determina unes cinètiques de mort cel·lular més ràpides que BAX (Yao, Marassi 2009).   Aquestes proteïnes, a més de ser regulades pels membres de la família de BCL-2, també tenen altres reguladors. Pel que fa a la funció de permeabilitzar la membrana mitocondrial, sabem que hi ha altres grups de proteïnes implicats en el manteniment de la integritat d’aquesta. De fet, el canal aniònic dependent de voltatge VDAC (de l’anglès, Voltage-dependent Anion Channel) és la proteïna més abundant de la MME. Funciona com un tamís molecular específic fins a 5kDa. S’ha demostrat que l’obertura de VDAC és un procés regulat i que VDAC podria presentar cert grau d’especificitat en l’import i export de molècules (p. ex. ATP, Ca2+, i altres ions).   De fet, VDAC2 segresta BAK amb una interacció molecular directa (Cheng et al. 2003). D’altra banda, VDAC1 podria servir com a receptor per a BAX (Pastorino, Hoek 2003). Actualment hi ha, però, certes divergències en el paper de VDAC2. D’una banda, estudis de deleció gènica van suggerir que tots tres productes gènics de VDAC 
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són dispensables per la mort cel·lular dependent de mitocòndries en MEFs (Baines et al. 2007). D’altra banda, però, un estudi de Hajnoczky (Roy et al. 2009) certifica que VDAC2 té un paper regulant BAK, però la funció que suggereix és diametralment oposada a l’antagonsime de VDAC2 vers BAK que proposava el grup de Cheng (Cheng et al. 2003): VDAC2 promou l’apoptosi induïda per tBID reclutant BAKs sintetitzats de nou a les mitocòndries. Actualment s’està intentant reconciliar aquestes tres conclusions tant divergents (que VDAC2 no tingui cap paper, que antagonitzi l’apoptosi, o que la promogui) focalitzant-se amb BAK i tBID.   Un cop els oligòmers de BAX/BAK s’han format, no es coneix gaire bé la biofísica del pas de permeabilització, i s’ha debatut extensament (Eskes et al. 2000). Hi ha, però, evidències recents que suggereixen que BAX i BAK, enlloc de formar un porus proteic, formen un porus lipídic desproveït de proteïnes en la seva part luminal (Qian et al. 2008).   Per últim, BOK (de l’anglès, BCL-2-related ovarian killer) s’expressa de manera limitada a certs tipus cel·lulars. S’assembla a BAX i BAK, i potencialment podria cobrir la mateixa funció. Desafortunadament, aquesta proteïna s’ha estudiat poc i encara no està clar si pot compensar l’absència de BAX o BAK en certs tipus cel·lulars. 
    

2.1.3.2.22.1.3.2.22.1.3.2.22.1.3.2.2 BHBHBHBH----3 ONLY3 ONLY3 ONLY3 ONLY      Són BAD, BID, BIK/NBK, BIM/BOD, BMF, HRK/DP5, NOXA i PUMA/BBC3. Depenent de la definició de què constitueix el domini BH3, vàries altres proteïnes podrien també incloure’s en aquesta subfamília (per exemple p53) malgrat que nosaltres ens centrem en les que hem citat. Les proteïnes BH3-only són pro-apoptòtiques, i la única regió que comparteixen amb els altres companys de la família de BCL-2 és el domini BH3 (Willis, Adams 2005). La sobreexpressió de les proteïnes BH3-only promou la mort apoptòtica en força tipus cel·lulars, però requereix la presència de BAX o BAK per a que passi (Zong et al. 2001). Això les posiciona per sobre de BAX i BAK en la cadena d’esdeveniments que porten a l’activació de caspases.   Tots els membres de les BH3-only s’uneixen fortament a almenys alguns membres pro-supervivència. El domini BH3 de les BH3-only s’insereix a la superfície de les molècules pro-supervivència en el solc hidrofòbic format majoritàriament pels 
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dominis BH1 i 2 d’aquestes. Algunes BH3-only (BIM, PUMA i BID) s’uneixen a totes les molècules pro-supervivència, mentres altres tenen un repertori més limitat. Per exemple, BAD s’uneix fortament a BCL-2, BCL-XL i BCL-W, però dèbilment a MCL-1 i A1. Per contra, NOXA té afinitat només per aquestes dues últimes, però especialment per MCL-1 (Chen et al. 2005) ( Figura 4).   El domini BH3 sembla ser completament responsable, doncs, d’aquesta interacció entre els membres BH3-only i els membres pro-supervivència, i és un requeriment necessari per la capacitat inductora de mort de les BH3-only. A més, les BH3-only, però, també poden interaccionar amb els efectors multidomini. Per exemple, es va trobar que BIM, BID i PUMA interactuaven amb BAX (Cartron et al. 2004, Marani et al. 2002, Willis et al. 2007).   D’altra banda, intentant descriure alguns dels membres d’aquest grup, trobem que BIM, BAD i BMF estan desestructurades en absència d’una parella d’unió, i el seu domini BH3 només s’estructura després d’unir-se a proteïnes pro-supervivència (Hinds et al. 2007). Per contra, BID mostra una estructura sorprenentment similar a la de BAX i BCL-XL, encara que li manquin els dominis BH1 i BH2 reconeixibles (Chou et al. 1999)(McDonnell et al. 1999).   Per últim, cal anomenar que hi ha també certes varietats de “splicing” de membres pro-supervivència que entren en aquesta subfamília. Per exemple, MCL-1S i BCL-Gs. A més, també hi contribueixen “splicings” alternatius de membres BH3-only, com les múltiples formes de “splicing” de BIM, BID, NOXA, BNIP1, BMF i PUMA. Algunes d’aquestes formes de “splicing” (com BIM) mantenen el domini BH3, mentre que altres (com BMF i NOXA), el perden (Lomonosova, Chinnadurai 2008). És interessant comentar, degut a la significació que té PUMA per aquesta tesi, que s’ha descrit quatre formes de PUMA (α, β, γ i δ) (Nakano, Vousden 2001) de les quals l’ α i la β mantenen el domini BH3 i són les que s’indueixen després de l’activació de p53 (Figura 7). Totes dues mostren activitats similars, s’uneixen a BCL-2, i contribueixen a l’alliberament de Cit C. De les altres formes se’n desconeix la funció concreta (Nakano, Vousden 2001).  
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 Figura Figura Figura Figura 7777 // Estructura genòmica de PUMA mostrant l’organització // Estructura genòmica de PUMA mostrant l’organització // Estructura genòmica de PUMA mostrant l’organització // Estructura genòmica de PUMA mostrant l’organització d’exons  d’exons  d’exons  d’exons i introns, i els trànscrits alternatius. i introns, i els trànscrits alternatius. i introns, i els trànscrits alternatius. i introns, i els trànscrits alternatius.     Els trànscrits γ, β i δ els va identificar Nakano et al. (Nakano, Vousden 2001), en canvi el trànscrit α el van identificar Yu et al. (Yu et al. 2001). S’indiquen els codons d’iniciació predits. El trànscrit de puma gamma contè dues pautes de lectura alternatives i sobreposasdes. Cal recalcar que el primer intró té dos llocs potencials d’unió a p53 (marcats com PUMA BS1 i  PUMA BS2) que es comparen amb el lloc consens d’unió a p53 (marcat com p53 CBS). Adaptat de Nakano et al. (Nakano, Vousden 2001). 

    
    
2.1.42.1.42.1.42.1.4 INTERACCIOINTERACCIOINTERACCIOINTERACCIONS ENTRE ELS MEMBRES DE LA FAMÍNS ENTRE ELS MEMBRES DE LA FAMÍNS ENTRE ELS MEMBRES DE LA FAMÍNS ENTRE ELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA DE LIA DE LIA DE LIA DE 

BCLBCLBCLBCL----2222      Com ja hem esmentat abans, encara és motiu de controvèrsia com interactuen les proteïnes de la família de BCL-2 per permeabilitzar la MME. Tots els membres de la família, a part de les interaccions que poden tenir entre ells, estan regulats a diferents nivells: activació transcripcional i silenciament, estabilitat i traducció d’mRNA, estabilitat proteica, modificacions post-traduccionals, activació conformacional, localització subcel·lular i segrestaments.   Fins ara, però, no està clar quin és el paper dels diferents grups, o fins i tot si cada grup podria tenir més d’un paper. Tothom coincideix, però, en que BAX i BAK són necessaris per la permeabilització de la MME, perquè, com hem dit, la seva absència combinada proporciona resistència a múltiples estímuls apoptòtics. Clàssicament es va 
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proposar els models “directe” i “indirecte”, i a partir del 2006, amb el treball de Kim et al, va néixer l’anomenat “jeràrquic”.   Durant els darrers anys, però, les troballes que s’han fet de l’estructura (Kim et al. 2006) de BAX/BAK i de les interaccions amb altres membres com BID, BIM, BCL-2 i BCL-XL (Gavathiotis et al. 2008, Billen et al. 2008, Lovell et al. 2008, Dlugosz et al. 2006, Annis et al. 2005), han fet que Green et al. (2010) proposin un nou sistema d’entendre les interaccions entre aquests membres (Chipuk et al. 2010).   Proposen que les funcions dels BH3-only poden subdividir-se basant-nos en la seva habilitat per interaccionar amb els altres membres de la família:  
o SENSIBILITZADORES o DEREPRESORES: són les BH3-only que només s’uneixen a les antiapoptòtiques. Aquestes són BAD, BIK, BMF, HRK i NOXA.  
o ACTIVADORS DIRECTES: són les que interaccionen tant amb les antiapoptòtiques, com amb els efectors BAX/BAK. De fet, poden induir directament l’oligomerització de BAX i BAK, i la conseqüent MOMP. Aquestes són BID i BIM. 
o UN CAS ESPECIAL: pel que fa a PUMA, sembla que hi ha divergències a l’hora d’incloure-la en un grup o un altre. D’una banda molts autors han descrit que interactúa amb BAX i BAK (Kim et al. 2009), però Green et al. la posicionen en el grup de derepresores, la qual cosa implica que no és capaç d’unir-se directament a BAX i BAK.    Tenint en compte aquesta nomenclatura, i els perfils d’unió de cada un dels BH3-only amb la resta de membres, es proposen tres sistemes de funcionament (Chipuk et al. 2010) (Figura 8): model de funció sensibilitzadora, model de funció desrepresora, i model de neutralització. Tots ells els trobem resumits en el Quadre 6.  Quadre Quadre Quadre Quadre 6666 // Models // Models // Models // Models de funcioname de funcioname de funcioname de funcionament de les proteïnes de la família de BCLnt de les proteïnes de la família de BCLnt de les proteïnes de la família de BCLnt de les proteïnes de la família de BCL----2222    

 MODEL DE FUNCIÓ SENSIBILITZADORAMODEL DE FUNCIÓ SENSIBILITZADORAMODEL DE FUNCIÓ SENSIBILITZADORAMODEL DE FUNCIÓ SENSIBILITZADORA    En situació normal, les proteïnes antiapoptòtiques (BCL-2...) es troben unides amb les sensibilitzadores (BIK, BAD...). Després d’un estímul apoptòtic, augmenta el nivell de les activadores (BIM, BID), però com que totes les antiapoptòtiques es troben inhibint les sensibilitzadores, no poden inhibir també les activadores, i aquestes són capaces d’induir la MOMP. Si no hi hagués les sensibilitzadores, llavors sí que les antiapoptòtiques podrien inhibir les 
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activadores, i la cèl·lula podria sobreviure. MODEL DE FUNCIÓ DESREPRESORAMODEL DE FUNCIÓ DESREPRESORAMODEL DE FUNCIÓ DESREPRESORAMODEL DE FUNCIÓ DESREPRESORA    En situació normal els activadors directes es troben units i, per tant, inhibits, per les antiapoptòtiques. Després de rebre un estímul apoptòtic, les BH3-only desrepresores augmenten, fent que les antiapoptòtiques alliberin les activadores per a que puguin induir la MOMP. Fent servir estudis amb FRET (de l’anglès, Fluorescence Resonance Energy Transfer) van demostrar que la desrepressió i conseqüent activació directa succeeix a través d’interaccions proteïna-proteïna que no es detecten en absència de membranes (Lovell et al. 2008). MODEL DE NEUTRALITZACIÓMODEL DE NEUTRALITZACIÓMODEL DE NEUTRALITZACIÓMODEL DE NEUTRALITZACIÓ    En situació normal, els membres antiapoptòtics es troben inhibint els efectors BAX/BAK. Després d’un estímul apoptòtic, augmenten els nivells de les BH3-only, i llavors són aquestes les que s’uneixen a les antiapoptòtiques, i BAX/BAK, un cop alliberats poden oligomeritzar i dur a terme la MOMP. Aquest model ens indica que la MOMP pot passar independentment de les interaccions dels activadors (Willis et al. 2007, Uren et al. 2007), i assumeix que les cèl·lules contenen BAX i BAK activats segrestats per les BCL-2 antiapoptòtiques. Aquest model seria el corresponent a l’antic model indirecte, i tenint en compte les diferents afinitats de les BH3-only per les diferents antiapoptòtiques, explicaria per què BAD i NOXA són inductors pobres d’apoptosi per ells sols, però eficients inductors quan estan en combinació.   Aquests models tenen investigacions que els recolzen, i altres que els van en contra. Per exemple, el model de neutralització suggereix que les molècules BAX o BAK existeixen amb dos conformacions en les cèl·lules, capacitades amb el domini BH3 exposat, i incapacitades amb el domini BH3 amagat (Adams, Cory 2007). Les pro-supervivència BCL-2, BCL-XL i MCL-1 s’uneixen a la conformació capacitada, ja que el domini BH3 de BAX i BAK és necessari per la seva interacció (Willis et al. 2005). Malgrat el senyal per aquesta capacitació encara no està del tot definit, un possible mecanisme serien les molècules BH3-only activadores segons els altres dos models.   Uns estudis recents independents van avaluar els canvis conformacionals i les interaccions d’unió que passen entre les molècules multidomini antiapoptòtiques i proapoptòtiques en la membrana mitocondrial, i van presentar evidències que donaven suport a un model que emfasitza que les interaccions entre les diferents proteïnes BCL-2 involucren les conformacions citosòliques i de membrana dels diferents membres de la família de BCL-2 (Dlugosz et al. 2006, Peng et al. 2006). En altres paraules, cadascun d’aquests membres està subjecte a diferents mecanismes reguladors, que inclouen les afinitats d’unió, les taxes d’activació/inhibició, i l’associació amb lípids de membrana o altres proteïnes d’unió (Leber, Lin & Andrews 2007). 
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 Figura Figura Figura Figura 8888    // Models d’interacció entre els membres de la família de BCLModels d’interacció entre els membres de la família de BCLModels d’interacció entre els membres de la família de BCLModels d’interacció entre els membres de la família de BCL----2.2.2.2.    El color verd indica que la proteïna es troba en el seu estat actiu, i en blanc indica que es troba inhibida.   L’efecte últim d’aquestes interaccions és governar l’oligomerització intramembranosa de BAX/BAK. Segons això, les proteïnes BH3-only s’uneixen i activen totes dues, les molècules antiapoptòtiques i proapoptòtiques multidomini. Per exemple, en l’activació que fa tBID, tant BCL-2 com BAX fan canvis conformacionals que porten a la inserció de les hèlix 5 i 6 a la MME (Annis et al. 2005)(Dlugosz et al. 2006). Aquestes conformacions de BCL-2 activades i inserides a la membrana es poden unir irreversiblement al BAX inserit a la membrana i prevenir així la seva subseqüent oligomerització (Dlugosz et al. 2006). El mateix s’ha descrit amb BCL-XL respecte tBID i BAX (Billen et al. 2008)(Lovell et al. 2008).  
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 En l’activació de les molècules BH3-only, el nombre de BAX inserits capaços d’oligomeritzar hauria d’excedir els que estan inhibits per BCL-2. Aquest alliberament de la inhibició, a més de l’habilitat del BAX activat d’autoactivar altres BAX latents, proporciona l’activació d’un nombre suficient de molècules BAX per induir la permeabilització de la MME. Malgrat que aquest model espera ser comprovat per les afinitats d’unió de conformacions associades a membrana de proteïnes de la família de BCL-2, podria ser un nou model que integra elements de tots els altres.    D’altra banda, les proteïnes antiapoptòtiques, abans de la inserció de les seves hèlix 5 i 6, poden unir-se i segrestar les BH3-only, mentre que després de la inserció a la membrana i del canvi conformacional, exerceixen els seus efectes inhibitoris sobre BAX/BAK, tal i com suggereix el model de neutralització. Les conformacions de membrana de BAX i BAK que són inhibides per molècules antiapoptòtiques activades, es generen inicialment per unió directa als altres BH3-only, la qual cosa és consistent amb els dos altres models d’activació (Danial 2007).   De totes maneres, un dels punts febles d’aquests models és que la majoria de les especificitats d’interaccions proteïna-proteïna han sigut determinats mitjançant estudis basats en solucions en absència de membranes, o amb fragments de proteïna enlloc de proteïnes senceres. És de suposar que el comportament de les proteïnes BCL-2 solubles i pèptids derivats no revelen completament els mecanismes d’acció en les mitocòndries o altres llocs membranosos, amb la qual cosa cal esperar noves investigacions per resoldre aquesta incertesa. 
    
    
2.1.52.1.52.1.52.1.5 ALTRES FUNCIONS DELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA DE ALTRES FUNCIONS DELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA DE ALTRES FUNCIONS DELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA DE ALTRES FUNCIONS DELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA DE 

BCLBCLBCLBCL----2222      Els membres de la família de BCL-2 s’ha vist que no només estan implicats en processos relacionats amb mort cel·lular, sinó que poden tenir un paper en altres funcions igualment importants per la cèl·lula. Per exemple, s’han observat efectes sobre l’homeòstasi del calci, la proliferació cel·lular, i la localització subcel·lular de proteïnes. 
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2.1.5.12.1.5.12.1.5.12.1.5.1 EFECTES EFECTES EFECTES EFECTES SOBRE L’HOMEÒSTASI DEL CALCISOBRE L’HOMEÒSTASI DEL CALCISOBRE L’HOMEÒSTASI DEL CALCISOBRE L’HOMEÒSTASI DEL CALCI      Donada la capacitat que tenen les mitocòndries d’acumular Ca2+ i permeabilitzar la membrana en resposta als augments de Ca2+ en alguns models d’apoptosi, el diàleg entre les mitocòndries i el Reticle Endoplasmàtic (RE) ha estat extensament estudiat. Hi ha senyals fisiològics, però, que malgrat estimulen l’alliberament de Ca2+, no són suficients per induir la permeabilització de la membrana mitocondrial, i necessiten coactivadors. Per exemple, BAX, BAK i BCL-2 s’ha trobat que regulen l’apoptosi també a través d’interaccions amb les membranes del RE, pressumiblement a través de la modulació dels fluxes de Ca2+ i per interaccions directes amb els transportadors de Ca2+ (IP3R, RYR, SERCA) (Kroemer, Galluzzi & Brenner 2007).   Varis grups han demostrat que BCL-2 baixa la càrrega de Ca2+ dels magatzems del RE (Foyouzi-Youssefi et al. 2000, Palmer et al. 2004, Pinton et al. 2000), possiblement augmentant la fuga de Ca2+ en condicions de repòs (Palmer et al. 2004), encara que això podria ser un efecte específic de tipus cel·lular (Distelhorst, Shore 2004, Pinton, Rizzuto 2006). Hi ha la idea que les funcions antiapoptòtiques de BCL-2 podrien ser degudes, almenys en part, a la depleció del Ca2+ del RE (Pinton et al. 2001). Per això sembla que BCL-2 i altres proteïnes antiapoptòtiques podrien inhibir els senyals letals també disminuint el Ca2+ del RE i així reduint la disponibilitat de Ca2+  que podria promoure la seva permeabilització mitocondrial (Kroemer, Galluzzi & Brenner 2007). S’ha suggerit també que BCL-2 controla l’estat de fosforilació del transportador de Ca2+ IP3R de tipus I, la qual cosa influencia la taxa d’alliberament de Ca2+ a través d’aquest canal (Oakes et al. 2005).   Altres dades donen suport a un model on BCL-XL interactua físicament amb totes les isoformes del transportador de Ca2+ IP3R, i actua com un regulador directe del transportador fent augmentar la seva sensibilitat a IP3 (inositol trifosfat) i permetent així l’alliberament de Ca2+ del RE per ser acoblat amb els senyals extracel·lulars (White et al. 2005). En un rang de Ca2+ fisiològic, això augmentaria la generació d’ATP mitocondrial i augmentaria així la resistència a apoptosi.   Per últim, s’ha vist que els MEFs Bax-/-Bak-/- tenen concentracions reduïdes de Ca2+, i que aquestes es tornen normals com les dels MEFs wt quan falta IP3R (Oakes 
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et al. 2005). També s’ha vist que BAX i tBID promourien l’apoptosi actuant com a competidors de la interacció entre BCL-XL (i possiblement BCL-2) i IP3R (White et al. 2005). Això podria explicar perquè BAX contraresta l’alliberament de Ca2+ del reticle endoplasmàtic causat per BCL-2 (Oakes et al. 2005)(Chami et al. 2004).   Tanmateix, encara no està clara la interacció entre les mitocòndries i el RE. No se sap si aquest diàleg requereix microdominis o interacció física entre els dos orgànuls, si passa indirectament només a través de factors addicionals, i es desconeix també quines són les relacions espai-temporals entre l’alliberament de Ca2+ i la permeabilització de la MME. 
    
2.1.5.22.1.5.22.1.5.22.1.5.2 EFECTES SOBRE LA PROLIFERACIÓ CEL·LULAREFECTES SOBRE LA PROLIFERACIÓ CEL·LULAREFECTES SOBRE LA PROLIFERACIÓ CEL·LULAREFECTES SOBRE LA PROLIFERACIÓ CEL·LULAR      Es va descriure que BCL-2 tenia efectes retardant la proliferació cel·lular degut a un arrestament a G0-G1 (Borner 1996). En poblacions limfocitàries van trobar també un retard en el creixement i un arrestament a G1 causades per l’expressió de BCL-2 que correlacionaven també amb la hipofosforilació de la proteïna del retinoblastoma pRb (Mazel, Burtrum & Petrie 1996). També en cèl·lules T s’ha vist que BCL-2 n’afecta la proliferació intervenint en la regulació de l’expressió d’interleuquina 2 (IL-2), factor de creixement indispensable dels limfòcits T. El que fa BCL-2 és evitar que el seu regulador NFAT (de l’anglès, Nuclear Factor of Activated T cells) entri al nucli i així no pugui exercir la seva funció (Linette et al. 1996).  
    
2.1.5.32.1.5.32.1.5.32.1.5.3 EFECTES SOBRE LA LOCALITZACIÓ SUBCEL·LULAR DE EFECTES SOBRE LA LOCALITZACIÓ SUBCEL·LULAR DE EFECTES SOBRE LA LOCALITZACIÓ SUBCEL·LULAR DE EFECTES SOBRE LA LOCALITZACIÓ SUBCEL·LULAR DE 

PROTEÏNESPROTEÏNESPROTEÏNESPROTEÏNES      A part del control esmentat anteriorment sobre la localització nuclear d’NFAT, tenim que en estudis amb cèl·lules HeLa, la presència de BCL-2 a la membrana nuclear la relacionaven amb el transport nuclear que permetia la interacció entre la ciclina A i les seves proteïna cinases (Meikrantz et al. 1994). Seguint la mateixa línia, en cèl·lules hematopoiètiques es va descriure també que BCL-2, juntament amb c-MYC, era capaç d’inhibir p53 controlant-ne la seva localització subcel·lular evitant que aquesta pugui entrar al nucli (Ryan et al. 1994)(Meikrantz et al. 1994). 
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2.1.62.1.62.1.62.1.6 ALTRES PROTEÏNES AMB CAPACITAT PROALTRES PROTEÏNES AMB CAPACITAT PROALTRES PROTEÏNES AMB CAPACITAT PROALTRES PROTEÏNES AMB CAPACITAT PRO----APOPTÒTICAAPOPTÒTICAAPOPTÒTICAAPOPTÒTICA      Hi ha altres proteïnes que no tenen el domini BH3, però que són capaces d’unir-se a proteïnes anti-apoptòtiques i induir apoptosi. Alguns exemples són el receptor nuclear NUR77, que transloca del nucli al citosol i interactua amb BCL-2 per induir apoptosi (Cao et al. 2004)(Lin et al. 2004). Quan la proteïna cinasa C fosforila K-RAS, aquesta es dissocia de la membrana plasmàtica i s’associa a les mitocòndries, on s’uneix a BCL-XL i indueix l’apoptosi (Bivona et al. 2006). Quan les calpaïnes tallen ATG5 (un efector de l’autofàgia involucrat en la fase d’elongació i en la formació de vesícules autofàgiques), aquest ATG5 truncat va del citosol a les mitocòndries i s’associa a BCL-XL (Yousefi et al. 2006).   Una altra proteïna amb capacitat pro-apoptòtica és p53. El gen que codifica per p53 (TP53) és, sens dubte, el gen supressor de tumors més prominent. Això es basa en el fet que p53 està funcionalment innactiu en un elevat percentatge de tumors humans (Hamroun et al. 2006). De fet, s’ha reconegut que l’activació (o reactivació) de p53 en cèl·lules tumorals, és una estratègia prometedora pel tractament del càncer. S’està provant en assajos clínics varis compostos que tenen com a diana p53 (Vazquez et al. 2008). Com a conseqüència, la comprensió detallada de les diverses activitats de p53 ha estat un important objectiu en la recerca, amb un impacte en la clínica significatiu (Vousden, Prives 2009).   La funció de p53 és de particular importància en la resposata a estrès genotòxic, on constitueix un node central que integra vàries vies de resposta a estrès i controla la decisió entre el començament de l’apoptosi, l’arrestament del cicle cel·lular, la senescència, o altres processos fisiològics. En gran part, la potent activitat anti-cancer de p53 s’ha lligat a la seva habilitat d’induir apoptosi a través de la via intrínseca de l’apoptosi. Com a factor de transcripció, p53 indueix varis membres de la família BCL-2, com BAX, PUMA, NOXA i BID, i reprimeix la transcripció de certs gens antiapoptòtics com BCL-2, BCL-XL i SURVIVINA (Vousden, Prives 2009)(Laptenko, Prives 2006). També afecta l’expressió d’altres nombrosos factors, i, per sobre d’aquestes activitats, s’ha sabut que p53 pot induir apoptosi de manera independent a la seva funció transcripcional (Speidel 2010). Hi ha hagut tres articles clau que donaven les bases mecanístiques per aquesta activitat de p53, identificant el citoplasma i/o les mitocòndries com a nous llocs d’acció de p53 (Chipuk et al. 2004, Leu et al. 2004, Mihara et al. 2003). 
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  De fet, no hi ha cap gen diana de p53 que per si sol pugui explicar l’elevada capacitat apoptòtica de p53 (Vousden, Prives 2009). Això indica la complexitat de la senyalització transcripcional de p53 i suggereix que l’apoptosi mediada per p53 és el resultat de múltiples senyals pro-apoptòtics. El factor comú de les vies independents de transcripció en l’apoptosi mediada per p53 és l’acumulació citoplasmàtica o mitocondrial de p53 induïda per estrès, que porta a l’activació directa de BAX i/o BAK. Els estímuls d’estrès van des dels clàssics agents que danyen el DNA com irradiació i fàrmacs citotòxics, a la hipòxia, oncogens activats, inhibició del proteasoma i isquèmia.   S’ha vist que, d’una banda, encara que inhibissin l’import nuclear del p53 endògen, l’apoptosi induïda per estrès, succeïa igualment (Chipuk et al. 2004). A més, p53 purificat induïa la permeabilització de la MME i l’alliberament de cit C de mitocòndries aïllades in vitro. De totes maneres, encara no se sap si aquest fet necessita de l’addició de BAX recombinant, o si la sola presència de BAX (constitutiu en la MME) és suficient per la permeabilització (Chipuk et al. 2004, Leu et al. 2004, Mihara et al. 2003)(Pietsch et al. 2008, Wolff et al. 2008). Aquests aspectes s’hauran de resoldre in vivo, i el que sembla evident és que aquesta funció independent de transcripció de p53 recau en les seves interaccions amb els diferents membres de la família de BCL-2. El que no se sap, però, és fins a quin punt la interacció de p53 amb cada una de les parelles identificades contribueix a la inducció d’apoptosi. De fet, per aquesta habiltiat d’unir-se a membres de la família de BCL-2, ella mateixa sembla una proteïna BH3-only.   Se sap que p53 s’uneix a BAK en la MME i, a més d’alliberar-lo de MCL-1, això fa que s’activi i alliberi citocrom C (Leu et al. 2004). Per aquest procés es creu que és important l’acetilació de la lisina 120 de p53 (Sykes et al. 2009), i la caracterització d’aquest procés d’unió va revelar que el domini d’unió al DNA (aminoàcids 102-292) és crucial per aquesta interacció, i també per la de p53 amb BCL-XL i BCL-2 (Speidel 2010). També és important per la seva funció dependent de transcripció, i és la diana de moltes mutacions puntuals associades a tumors. Malgrat tot, varis experiments suggereixen que la unió de p53 a BAK  contribueix a l’activació d’aquest, però no és suficient per induir-ne l’oligomerització i l’apoptosi in vivo.   p53 purificat també era capaç de catalitzar l’oligomerització de BAX recombinant, portant així a la permeabilització de membranes artificials i mitocòndries 
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aïllades in vitro (Chipuk et al. 2004, Wolff et al. 2008). S’ha proposat un model de “hit-and-run” per explicar aquesta interacció, similar a la que fa tBID sobre BAX (Chipuk et al. 2004). En la unió amb BAX es fa indispensable l’N-terminal enlloc del domini d’unió a DNA (Chipuk et al. 2004, Chipuk et al. 2003).   A més de les interaccions amb BAX i BAK, també s’ha descrit que interacciona amb BAD. La formació d’aquest complex és induït per estrès, i depèn també d’una acumulació de p53 al citosol i a les mitocòndries, facilitant així també la seva funció activant directament BAX o BAK (Jiang et al. 2006).   Com ja hem dit, sembla que p53 s’uneix a BCL-2 i BCL-XL a través del seu domini d’unió a DNA (Speidel 2010). Tots els estudis que s’han fet, però, han estat amb fragments de proteïna i en sistemes in vitro, per la qual cosa hi ha varis models per aquesta interacció i la seva funció:  
o p53 unit a BCL-2 i BCL-XL fa que BAX i BAK quedin lliures i indueixin apoptosi (Deng et al. 2006)(Chipuk et al. 2004) 
o p53 unit als membres anti-apoptòtics no és un senyal de mort, sinó un mecanisme que segresta p53 per evitar que faci la seva funció pro-apoptòtica. En sistemes amb elevades concentracions de p53 que saturen i excedeixen l’habilitat de BCL-XL per unir p53, poden produir prou p53 lliure i actiu com per promoure l’apoptosi (Chipuk et al. 2005).   Donada la irreversibilitat de la mort cel·lular, és evident que els mecanismes inductors d’apoptosi han de sotmetre’s a un estret control. Pels mecanismes no transcripcionals de p53, la majoria de vies encara s’han de determinar, però, ja que p53 és principalment una proteïna nuclear, sembla que una manera òbvia de controlar-la és mitjançant l’exportació nuclear i la seva abundància en el citosol i/o les mitocòndries. El mecanisme més simple seria que p53 s’acumulés tant en el nucli com en el citosol quan s’estabilitza després del dany al DNA. La p53 nuclear induiria els seus gens diana amb la seva funció de transactivació que, depenent del context, portaria a arrestament de cicle, o a la mort cel·lular. S’ha descrit, per exemple, que el factor de transcripció FOXO3A promou l’acumulació citosòlica de p53 i l’apoptosi (You, Yamamoto & Mak 2006).  
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 Pel que fa a les modificacions postraduccionals, sembla que la ubiquitinització té un paper important per induir l’apoptosi no transcripcional. Els nivells baixos de la lligasa E3 MDM2 (el major regulador dels nivells de p53 que està transcripcionalment induïda pel mateix p53 (Marine et al. 2006)) es van associar amb la mono-ubiquitinització i l’export nuclear, mentres que els alts nivells de MDM2 donaven suport a la poliubiquitinització i conseqüent degradació de p53. La mono-ubiquitinització promou la translocació del p53 citosòlic cap a les mitocòndries (Marchenko et al. 2007).   Malgrat tot, la simple presència de p53 al citosol o a les mitocòndries, malgrat sigui necessària, no és suficient per promoure l’apoptosi per vies independents de transcripció, però sí que s’ha vist que juga un paper inhibitori en l’autofàgia (Tasdemir et al. 2008). A més, en contraposició a la transcripció, on se sap que cal que es trobi en forma de tetràmer, aquí no està clar si p53 es troba en forma monomèrica o oligomeritzada en el citoplasma i mitocòndries.   S’ha trobat que p53 també s’uneix a Ku70, una proteïna associada a la reparació de DNA, uneix BAX prevenint-ne la seva translocació a les mitocòndries i per tant inhibint-ne la seva activació. Quan p53 s’uneix a Ku70, BAX s’allibera i es promou així l’apoptosi (Yamaguchi et al. 2009).   Per últim cal tenir en compte que quan p53 és fosforilat a la serina 15, aquest pot translocar als lisosomes i formar complexes amb el factor LAPF (de l’anglès, Lysosome-associated and Apoptosis-inducing protein containing PH and FYVE domains). Això promou la permeabilització de la membrana lisosomal activant en últim terme la via apoptòtica. Aquest podria ser un procés addiconal pel qual p53 no nuclear exerceix la seva acció destructiva.  
    
2.1.72.1.72.1.72.1.7 QÜESTIONS PER RESOLDREQÜESTIONS PER RESOLDREQÜESTIONS PER RESOLDREQÜESTIONS PER RESOLDRE      Les funcions dels membres de la família de BCL-2 són àmpliament conegudes pel que fa la permeabilització de la MME, però encara queda un llarg camí per integrar aquests coneixements a la fisiologia cel·lular (i la supervivència). Mentre està clar que els membres d’aquesta família impacten en el metabolisme, les seves causes tot just es comencen a descobrir. 
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  Chipuck i Green (Chipuk et al. 2010) diuen que la família de BCL-2 funciona en dos móns, un d’aigua, i un de lípids, i mentre que sabem molts aspectes sobre com aquestes proteïnes interactúen en el primer, gairebé no sabem res de la seva forma i funció en el segon. Això representa més reptes: com disrupcionen BAX i BAK específicament la MME? Com inhibeixen les proteïnes de la família BCL-2 a BAX/BAK en el medi hidrofòbic? Quin és el paper d’alguns lípids concrets en l’activació dels efectors? I, finalment, com afecten les transicions entre els estadis hidrofílic i hidrofòbic de les BCL-2 a les dinàmiques mitocondrials, la homeostasi del RE i l’autofàgia?   Tenint en compte aquestes disjuntives, manca investigar més àmpliament BOK, BCL-G i BCL-Xs, que són també proapoptòtiques. La família BCL-2 és enorme i diversa, i la seva química tan complexa tempta a explorar noves aproximacions per entendre els mecanismes d’aquestes proteïnes que tenen les claus de la vida i la mort de les nostres cèl·lules, i, en últim terme, de nosaltres. 
    



INTRODUCCIÓ 

 95 

2.22.22.22.2 AUTOFÀGIAAUTOFÀGIAAUTOFÀGIAAUTOFÀGIA    
  L’autofàgia es defineix com el procés catabòlic que regula la degradació dels propis components cel·lulars a través de la maquinària lisosomal. És un procés regulat genèticament que va descriure per primer cop Christian de Duve als anys seixanta (Deter, Baudhuin & De Duve 1967). Més tard, a mitjans dels anys 90, es va identificar en llevat uns 30 gens relacionats amb l’autofàgia que es van anomenar ATG (de l’anglès, Autophagy Related Genes) (Ohsumi 2001, Suzuki, Ohsumi 2007). D’aquests 30 gens, 18 són indispensables per la formació de l’autofagosoma.  Quadre Quadre Quadre Quadre 7777 // Tipus d’autofàgia. // Tipus d’autofàgia. // Tipus d’autofàgia. // Tipus d’autofàgia.    

 MACROAUTOFÀGIAMACROAUTOFÀGIAMACROAUTOFÀGIAMACROAUTOFÀGIA    És el mecanisme més estudiat i implica la formació d’una estructura amb doble membrana (autofagosoma o vacuola autofàgica) al voltant d’una regió marcada de la cèl·lula, separant-ne el contingut de la resta de citoplasma. Els autofagosomes es formen per l’elongació i tancament de petites estructures membranoses (membranes d’aïllament) que s’originen probablement a partir de microdominis (omegasomes) rics en PI3P (fosfoinositoltrifosfat) localitzats al reticle endoplasmàtic. Els autofagosomes, per definició, tenen dues membranes amb un contingut específic, la qual cosa permet distingir-les d’altres tipus de vesícules mitjançant la microscòpia electrònica. Normalment segresten proteïnes citosòliques, sucres, lípids, RNA i organel·les (com les mitocòndries i peroxisomes). Finalment els autofagosomes es fusionen amb els lisosomes i formen els autolisosomes o autofagolisosomes, on es degraden els seus continguts a partir d’hidrolases acídiques lisosomals. MICROAUTOFÀGIAMICROAUTOFÀGIAMICROAUTOFÀGIAMICROAUTOFÀGIA    Passa quan els lisosomes agafen directament components citoplasmàtics invaginant protursions de la seva membrana. Això implica la pinocitosis de petites quantitats de citosol directament per part dels lisosomes. AUTOFÀGIA MEDIADA PER AUTOFÀGIA MEDIADA PER AUTOFÀGIA MEDIADA PER AUTOFÀGIA MEDIADA PER XAPERONESXAPERONESXAPERONESXAPERONES ( ( ( (CMA)CMA)CMA)CMA)    El complex xaperona/co-xaperona que contè HSC70 només reconeix proteïnes amb una seqüència peptídica consens. De fet, aquest tipus d’autofàgia involucra el direccionament cap als lisosomes de proteïnes que contenen el motiu KFERQ per degradar-les. El complex substrat/xaperona es mou cap als lisosomes, on les proteïnes receptores CMA associades a la membrana lisosomal de tipus 2A (LAMP-2A) les reconeixen. Llavors les proteïnes es despleguen i transloquen a través de la membrana lisosomal mitjançant l’HSC70 lisosomal. CMA es diferència de la macro i microautofàgia en que els substrats es transporten a través de la membrana lisosomal un per un, mentre que en les altres, els substrats són incorporats o segrestats en massa. A més, CMA és molt selectiva ja que degrada proteïnes.  
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En l’eucariota superior de mamífer caldria diferenciar tres processos autofàgics diferents: macroautofàgia, microautofàgia i autofàgia mediada per xaperones (Quadre 7). En aquesta introducció ens centrarem en la macroautofàgia, que a partir d’ara anomenarem senzillament autofàgia. 
    
2.2.12.2.12.2.12.2.1     MAQUINÀRIA DE L’AUTOFÀGIAMAQUINÀRIA DE L’AUTOFÀGIAMAQUINÀRIA DE L’AUTOFÀGIAMAQUINÀRIA DE L’AUTOFÀGIA    
    L’autofàgia, en últim terme, es fa evident quan es formen els autofagosomes, i es completa quan aquests són processats als lisosomes. En el procés de formació i degradació dels autofagosomes podem distingir quatre estadis que expliquem a continuació: inducció, nucleació, elongació i maduració i fusió. 
    
2.2.1.12.2.1.12.2.1.12.2.1.1 ININININDUCCIÓDUCCIÓDUCCIÓDUCCIÓ      La formació de l’autofagosoma passa als llocs d’ensamblatge del fagòfor (PAS, de l’anglès Phagophore-Assembly-Sites) (Suzuki, Ohsumi 2003) i entre les proteïnes que hi intervenen hi trobem les proteïnes ATG. Per a la formació de nous autofagosomes el primer que s’ha d’activar és el complex ULK1-ATG13-FIP200    (Mizushima 2010).   Aquest complex està regulat directament pel complex mTORC1. Les cinases ULK (ULK1 i ULK2, els ortòlegs de la cinasa ATG1 en llevat) formen complex amb ATG13 i FIP200 (ATG17 en llevat). La unió d’ATG13 estabilitza i activa ULK facilitant la fosforil·lació de FIP200 per part de les ULK. Un cop el complex és funcional, s’activa BECLINA-1/VPS34 i conseqüentment, l’autofàgia (Figura 9). Aquesta primera activació del complex ULK1-ATG13-FIP200 es considera la iniciació de la senyalització autofàgica. Tanmateix, en condicions de riquesa de nutrients, mTORC1 interacciona i inhibeix directament el complex ULK1-ATG13-FIP200. Per tant, el procés autofàgic queda aturat (Chan et al. 2009, Hara et al. 2008, Datta et al. 1997).  
2.2.1.22.2.1.22.2.1.22.2.1.2 NUCLEACIÓNUCLEACIÓNUCLEACIÓNUCLEACIÓ      Per la formació de nous autofagosomes en el PAS es necessita l’activitat de VPS34, una fosfatidilinositol-3-cinasa de classe III (PI3K). VPS34 forma part del 
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complex macromolecular regulador de l’autofàgia (complex PI3KC3) que conté BECLINA-1/ATG6, ATG14/BARKOR i p150/VPS15, entre altres proteïnes (Itakura et 

al. 2008). L’activitat de VPS34 es veu augmentada quan s’uneix a BECLINA-1 (Figura 9) i el que fa és generar PI3P als PAS, la qual cosa permet el reclutament d’altres proteïnes ATG. Els reguladors positius de la funció de BECLINA-1 i de l’autofàgia inclouen AMBRA1, UVRAG, RUBICON i BIF-1, mentre que els reguladors negatius inclouen les proteïnes antiapoptòtiques BCL-2 i BCL-XL (Sinha, Levine 2008). Concretament BIF-1 (de l’anglès, BAX interacting factor-1) pertany a la família de les endofilines i causa la curvatura de les membranes quan s’hi uneix. BIF-1 interactua amb UVRAG i llavors és reclutat en el complex BECLINA-1-VPS34 indicant que a part del seu paper en la fosforilació, aquest complex també pot unir factors requerits per l’expansió dels autofagosomes.  
2.2.1.32.2.1.32.2.1.32.2.1.3 ELONGACIÓELONGACIÓELONGACIÓELONGACIÓ      El complex BECLINA-1/VPS34 unit a BIF-1 afavoreix el doblegament de les membranes que formaran els autofagosomes. A part, el complex sol produirà dominis de membrana (omegasomes) enriquits en PI3P, que actuen com a plataformes capaces de reclutar factors que es requereixen per l’ensamblatge dels autofagosomes com el complex ATG5-12-16, LC3 i ATG9 (Takahashi, Meyerkord & Wang 2009). Per formar aquest complex, hi ha dos sistemes de conjugació que estan involucrats en l’elongació i expansió de la membrana fagòfora:  1) ATG7 i ATG10 faciliten la conjugació d’ATG5 amb ATG12, una proteïna del tipus ubiquitina (Ohsumi 2001, Suzuki, Ohsumi 2007, Mizushima et al. 2003, Levine, Sinha & Kroemer 2008a). El dímer ATG12-ATG5 s’uneix llavors no covalentment a ATG16L formant un complex proteic gran (800 kDa) que és reclutat a la membrana d’aïllament de l’autofagosoma que s’està formant. El complex sencer s’hi uneix a través d’un domini transmembrana que està en l’estructura d’ATG16L (Ohsumi 2001, Suzuki, Ohsumi 2007, Mizushima et al. 2003, Levine, Sinha & Kroemer 2008a) (Figura 10).   
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 Figura Figura Figura Figura 9999 // Estadis de l’autofàgia. // Estadis de l’autofàgia. // Estadis de l’autofàgia. // Estadis de l’autofàgia.    Els detalls de les vies es troben explicats en el text. En la figura el codi de colors mostra les proteïnes en estat actiu de color verd, i les inactives en color blanc. La P indica fosforil·lació. L’asterisc indica on s’enllaça aquesta figura amb la Figura 11 i el doble asterisc amb la Figura 10. 
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2) Implica la conjugació de la proteïna 1 associada a microtúbuls LC3/ATG8 (de l’anglès, Microtubule Associated Protein 1 Light Chain 3) al lípid fosfatidiletanolamina (PE) (Figura 10). ATG4 talla LC3 en el seu extrem C terminal per formar LC3 citosòlic, que es coneix com LC3-I. Llavors ATG7 i ATG3 medien la conjugació d’LC3-I amb la PE. LC3-I conjugat amb PE passa a anomenar-se LC3-II (Tanida, Ueno & Kominami 2004)(Suzuki, Ohsumi 2007). La lipidació d’LC3, que passa només com una conseqüència de la inducció d’autofàgia, converteix la forma soluble citoplasmàtica (LC3-I) en la unida a membrana, associada als autofagosomes (LC3-II). Aquest LC3-II és el marcador que més es fa servir per estudiar l’autofàgia, ja que és la única proteïna coneguda que s’associa específicament amb els autofagosomes i no amb altres estructures vesiculars. LC3-II s’uneix a les dues bandes de la membrana i roman unit fins i tot després de la fusió amb els lisosomes. Després d’aquesta unió als lisosomes, l’LC3-II que es troba en la cara citosòlica es pot reciclar a LC3-I a través de la participació indirecta d’ATG4 (Tanida, Ueno & Kominami 2004), mentre que l’LC3-II que es troba a la part interna de la membrana, és degradat. Alguns autors han descrit que LC3 pot unir-se a p62, que també actua inhibint els proteasomes, i que quan es dóna autofàgia, és degradada (Moscat, Diaz-Meco 2009). La degradació de p62 té rellevància perquè també forma part del fenotip autofàgic i pot ser feta servir com a marcador.  
2.2.1.42.2.1.42.2.1.42.2.1.4 MADURACIÓ I FUSIÓMADURACIÓ I FUSIÓMADURACIÓ I FUSIÓMADURACIÓ I FUSIÓ    
  Els autofagosomes de mamífer es formen de manera aleatòria al citoplasma. Llavors són transportats al llarg dels microtúbuls cap als lisosomes mitjançant un mecanisme dependent de dineïna. Els lisosomes es troben agrupats al centre organitzador de microtúbuls (MTOC), que està aprop del nucli (Jahreiss, Menzies & Rubinsztein 2008). Encara no estan clars els mecanismes que porten a la fusió dels autofagosomes amb els lisosomes en l’autofàgia de mamífers, tot i que es creu que el pas de fusió involucra proteïnes com ESCRT, SNAREs, RAB7, UVRAG, LAMP-2 i les proteïnes VPS de classe C (Rusten et al. 2007, Noda, Fujita & Yoshimori 2009) (Figura 9).  
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 Figura Figura Figura Figura 10101010    // Elongació de l’autofàgia.Elongació de l’autofàgia.Elongació de l’autofàgia.Elongació de l’autofàgia.  Els detalls de les vies es troben explicats en el text. En la figura el codi de colors mostra les proteïnes en estat actiu de color verd, i les inactives en color blanc. La P indica fosforil·lació. El doble asterisc marca la connexió amb la Figura 9. El símbol # marca la connexió amb la Figura 12. 
    
2.2.22.2.22.2.22.2.2 VIES DE SENYALITZACIÓ QUE REGULEN L’AUTOFÀGIA VIES DE SENYALITZACIÓ QUE REGULEN L’AUTOFÀGIA VIES DE SENYALITZACIÓ QUE REGULEN L’AUTOFÀGIA VIES DE SENYALITZACIÓ QUE REGULEN L’AUTOFÀGIA 

EN MAMÍFERSEN MAMÍFERSEN MAMÍFERSEN MAMÍFERS    
    
2.2.2.12.2.2.12.2.2.12.2.2.1 VIVIVIVIAAAA D’mTOR D’mTOR D’mTOR D’mTOR      La cinasa de la diana de rapamicina de mamífer (mTORK) és un regulador negatiu de l’autofàgia. mTOR és una Ser/Thr cinasa i, encara que mTOR existeix en dos complexes de senyalització, el complex mTOR1 (mTORC1) i complex mTOR2 (mTORC2) (Loewith et al. 2002), les següents explicacions es centren en mTORC1. 
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mTORC1 és el que constitueix el complex primari que actua com un sensor central de l’estat d’energia, factors de creixement i senyals de nutrients.    mTORC1 està compost per mTOR, la proteïna d’ancoratge RAPTOR (de l’anglès, Regulatory Associated Protein of TOR), la proteïna semblant a la subunitat β de GTPases GβL (també coneguda com mLST8) i la recent descoberta DEPTOR (de l’anglès, Disheveled, Egl-10, Pleckstrin [DEP] domain containing mTOR interacting protein).   La major cascada que regula l’activitat d’mTORC1 és la via de PI3K. Ja hem vist que en condicions de riquesa de nutrients, mTORC1 inhibeix l’autofàgia interaccionant directament amb el complex ULK1-ATG13-FIP200 (Figura 9). Dins els diferents mecanismes que poden inhibir mTORC1 per activar l’autofàgia, veurem què passa en situacions de manca de nutrients, de canvis en els estats cel·lulars d’energia o quan baixen els nivells d’aminoàcids intracel·lulars:  
o MANCA DE NUTRIENTS: En condicions de manca de nutrients o després d’un tractament amb rapamicina, s’inhibeix mTORC1 i per tant la conseqüent fosforilació que fa a ATG13 i ULK1. Això fa que s’activi ULK1 i tinguin lloc les fosforilacions mitjançades per aquest: ATG13, FIP200 i el mateix ULK1, la qual cosa condueix a l’autofàgia perquè en aquestes condicions sí que s’activa el complex BECLINA-1/VPS34 (Chan et al. 2009, Hara et al. 2008, Datta et al. 1997) (Figura 9).  
o CANVIS EN ELS ESTATS CEL·LULARS D’ENERGIA: mTORC1 també pot actuar com un sensor de canvis en els estats cel·lulars d’energia via AMPK (de l’anglès, 5' AMP-activated protein kinase). AMPK s’activa quan les cèl·lules estan mancades d’energia ja que percep els canvis intracel·lulars de la relació AMP/ATP. Un cop AMPK està activada, fosforila directament TSC2, una cinasa que permet l’activació d’mTORC1. La seva fosforilació evita que mTORC1 s’activi, i per tant s’induirà autofàgia (Inoki et al. 2006).  
o PRESÈNCIA D’AMINOÀCIDS INTRACEL·LULARS: A més dels sensors explicats fins ara, cal recalcar que la senyalització d’mTORC1 requereix, per a la màxima activació, la presència d’aminoàcids intracel·lulars, especialment aminoàcids de cadena ramificada com la leucina (Christie et al. 2002, Hara et 
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al. 1998). Quan els aminoàcids intracel·lulars són baixos, la unió d’una de les cinases d’mTORC1 (RHEB) es veu impedida, de manera que mTORC1 no pot activar-se i així porta a l’autofàgia (Long et al. 2005)(Nobukuni et al. 2005, Smith et al. 2005).  
2.2.2.22.2.2.22.2.2.22.2.2.2 ALTRES VIES DE SENYALITZACIÓ AUTOFÀGICAALTRES VIES DE SENYALITZACIÓ AUTOFÀGICAALTRES VIES DE SENYALITZACIÓ AUTOFÀGICAALTRES VIES DE SENYALITZACIÓ AUTOFÀGICA      La senyalització d’MTORC1 és clau en l’autofàgia, però també existeixen altres vies que la regulen, ja sigui convergint o no a mTORC1. Entre elles trobem el supressor de tumors p53, que controla l’activació de JNK (de l’anglès, JUN1 N-terminal kinase). Tant p53 com la manca de nutrients activen JNK, que modula l’autofàgia a través de dos mecanismes diferents:  (1) promou la fosforilació de BCL-2 fent que així es trenqui la interacció entre BCL-2 i BECLINA-1 (Wei et al. 2008). Això allibera BECLINA-1 i permet que aquesta s’uneixi a VPS34 i la resta de components del complex PI3KC3 per induir l’autofàgia. Aquest mecanisme també podria ser vàlid per la regulació positiva de l’autofàgia després de la inhibició del proteasoma o després de l’estrès de reticle endoplasmàtic (Ding et al. 2007) (Figura 11).  

 
 

 Figura Figura Figura Figura 11111111 // Regulació de p53 sobre l’autofàgia. // Regulació de p53 sobre l’autofàgia. // Regulació de p53 sobre l’autofàgia. // Regulació de p53 sobre l’autofàgia.    Els detalls de la via estan explicats en el text. En la figura el codi de colors mostra les proteïnes en estat actiu de color verd, i les inactives en color blanc. La P indica fosforil·lació. L’asterisc marca la connexió amb la Figura 9.    
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(2) regula positivament DRAM (de l’anglès, Damage-Regulated Autophagy Modulator), una proteïna lisosomal diana de p53. La sobreexpressió de DRAM porta a l’acumulació d’autofagosomes, mentre que la seva expressió nul·la preveu l’acumulació d’autofagosomes mediada per p53 (Crighton et al. 2006)(Crighton, Wilkinson & Ryan 2007) (Figura 11).   

 

 Figura Figura Figura Figura 12121212 // Regul // Regul // Regul // Regulació de l’autofàgia per IP3ació de l’autofàgia per IP3ació de l’autofàgia per IP3ació de l’autofàgia per IP3 ( ( ( (Inositol Trifosfat).Inositol Trifosfat).Inositol Trifosfat).Inositol Trifosfat).    Els detalls de la via s’expliquen en el text. Les proteïnes en verd indiquen l’estat actiu i en blanc, l’innactiu. Les fletxes marquen inducció, i la forma de “t” invertida, inhibició. El símbol # marca la connexió amb la Figura 10.      Paral·lelament, uns estudis van mostrar que l’autofàgia és regulada negativament pels nivells intracel·lulars d’inositol i d’inositol-1,4,5-fosfat (IP3) (Sarkar et al. 2005). La inhibició de la IMPasa (inositol monofosfatasa) redueix l’inositol lliure i els 
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nivells d’IP3, la qual cosa porta a una regulació a l’alça de l’autofàgia (Figura 12). L’autofàgia és inhibida quan els nivells de cAMP intracel·lular augmenten mitjançant l’adenilat ciclasa (AC). L’cAMP inhibeix l’autofàgia via EPAC, que és un factor intercanviador de nucleòtids de guanina. EPAC llavors activa RAP2B, que subseqüentment activa la fosfolipasa Cε (PLCε), resultant així amb la producció d’IP3, que media l’alliberament de Ca2+ dels magatzems del reticle. L’increment intracitosòlic de Ca2+ bloqueja l’autofàgia activant les calpaïnes (una família de cisteïn proteases dependents de Ca2+), que medien els seus efectes sobre l’autofàgia a través de Gsα (subunitat α de les proteïnes G), que s’activa després del tall de la calpaïna. Això, alhora, incrementa l’activitat de l’AC, que fa augmentar els nivells d’cAMP. Aquest augment crea una potencial via cíclica on la calpaïna regula l’autofàgia a través de Gsα, que senyalitza a través de la via cAMP-EPAC-PLCε-IP3, la qual cosa modula l’activitat de la calpaïna influenciant els nivells de Ca2+ (Williams et al. 2008).   Per últim, les ROS també tenen papers fisiològics en la cèl·lula, especialment en la senyalització, com per exemple, de l’autofàgia (D'Autreaux, Toledano 2007). La depleció de nutrients augmenta els nivells de ROS de manera dependent de PI3K, i podria regular l’autofàgia mitjançant la modulació de l’acció d’ATG4 sobre LC3 (Sarkar et al. 2007) (Figura 10). D’altra banda, però, és interessant que el mateix procés autofàgic, a l’induir mitofàgia, estigui eliminant les mitocòndries lesionades i potencials productores de més ROS. 
    
2.2.32.2.32.2.32.2.3 INTERACCIONS DE L’AUTOFÀGIA AMB L’APOPTOSIINTERACCIONS DE L’AUTOFÀGIA AMB L’APOPTOSIINTERACCIONS DE L’AUTOFÀGIA AMB L’APOPTOSIINTERACCIONS DE L’AUTOFÀGIA AMB L’APOPTOSI      Ja s’ha esmentat en aquesta introducció el rol ambivalent de l’autofàgia. Si bé s’ha vist, per exemple en llevat, que l’autofàgia està directament relacionada amb mecanismes de supervivència, alguns elements de la via autofàgica estan també directament relacionats amb l’apoptosi en molts models cel·lulars. De fet, s’observa autofàgia quan s’inhibeix l’apoptosi, la qual cosa indica que els mecanismes apoptòtics bloquegen que tingui lloc l’autofàgia.   D’una banda ja hem dit que la inducció d’autofàgia mitjançada per BECLINA-1 és inhibida per membres de la família de BCL-2. Concretament aquesta interacció involucra la unió de BCL-2 al domini BH3 present en BECLINA-1. A més, PUMA té habilitat d’induir autofàgia portant a l’eliminació selectiva de mitocòndries, i aquesta 
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funció és dependent de BAX/BAK (Yee et al. 2009). Per això, la xarxa d’interacció proteïna-proteïna que depèn dels dominis BH3 presents en vàries proteïnes pro- i anti- apoptòtiques no sembla ser exclusiva per la regulació del procés apoptòtic, sinó que també està involucrada en l’autofàgia (Maiuri et al. 2009).   En la línia d’aquestes observacions, les proteïnes BH3-only BAD, BNIP3, i BNIP3L (també coneguda com NIX) han demostrat tenir un paper tant en l’apoptosi com en l’autofàgia, malgrat els mecanismes moleculars de les dues darreres encara no es coneixen del tot. BNIP3 és un inductor dèbil de mort cel·lular i la seva activitat vé determinada primordialment pel seu domini transmembrana, que facilita l’obertura dels porus de transició de permeabilitat mitocondrial. D’altra banda, BNIP3 i BNIP3L són importants per la regulació de la homeòstasi mitocondrial regulant la mitofàgia, la degradació selectiva de les mitocòndries en l’autofàgia (Yee et al. 2009, Zhang, Ney 2009). Per això, BNIP3 participa en la inducció d’autofàgia possiblement afectant la unió de BECLINA-1 amb els membres de la família BCL-2 (Figura 9). Per la seva banda, BNIP3L és necessari per la incorporació selectiva de les mitocòndries als autofagosomes (Zhang, Ney 2009).   Uns altres efectors clau de les connexions entre apoptosi i autofàgia són la ja esmentada cinasa JNK, i les cinases DAP. Com ja hem dit, JNK atura l’autofàgia interferint en la unió de BECLINA-1 amb BCL2/BCL-XL (Bialik, Kimchi 2006, Levine, Sinha & Kroemer 2008b, Wei, Sinha & Levine 2008). A part, s’ha vist que BECLINA-1 és un dels substrats de la DAPK (de l’anglès, Death-Associated Protein Kinase), i la seva fosforilació redueix també la seva unió amb els membres de la família de BCL-2 (Zalckvar et al. 2009) (Figura 12).   D’altra banda ATG5, per exemple, a més del seu paper essencial en l’autofàgia, també pot actuar com un efector positiu/negatiu de les vies apoptòtiques. L’efecte de la manca d’ATG5 en la regulació de la mort cel·lular varia d’acord als estímuls apoptòtics. Els MEFs Atg5-/- són més sensibles a la mort cel·lular mitjançada per receptors de mort o per manca de nutrients que els MEFs wt. Per contra, són més resistents davant d’estímuls com la llum UV o l’estrès genotòxic (Pyo et al. 2008). Un efecte que sí sembla ser independent del tipus d’inducció de mort cel·lular i que connecta l’autofàgia amb l’apoptosi és el tall que fa la calpaïna a ATG5 (Yousefi et al. 2006). El nou producte N-terminal generat transloca a les mitocòndries, on interactua amb BCL-XL i promou l’alliberament de citocrom C i l’activació de caspases (Yousefi et 
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al. 2006). A través d’aquest mecanisme, l’apoptosi estaria limitant la funció de supervivència de l’autofàgia promovent-ne la de mort (Figura 12).   Una altra via apoptòtica amb una potent connexió amb l’autofàgia és la que fa l’estrès de RE. S’ha demostrat recentment que, en cèl·lules tumorals, l’autofàgia es troba per sobre de l’apoptosi en la mort cel·lular induïda per estrès de RE. De fet, la mateixa DAPK s’ha identificat recentment com un component important en la via de mort cel·lular induïda per estrès de RE. En aquest cas, però, sembla que l’autofàgia actua com un mecanisme paral·lel de mort cel·lular en concordància amb l’apoptosi (Salazar et al. 2009).   A més, s’ha trobat recentment que BECLINA-1 i una altra proteïna ATG (ATG14d) també són dianes de les caspases. El tall de BECLINA-1 resulta en la inhibició de la seva activitat autofàgica, la qual cosa donaria el sentit de prevenir la funció de supervivència de l’autofàgia un cop ha començat l’apoptosi (Figura 11). En canvi, el tall d’ATG14d desemmascara un potencial domini BH3 que fa que transloqui a les mitocòndries on actuarà, de manera similar a ATG5, com a factor proapoptòtic (Betin, Lane 2009)(Luo, Rubinsztein 2010).  
2.2.42.2.42.2.42.2.4 UNA VISIÓ GLOBALUNA VISIÓ GLOBALUNA VISIÓ GLOBALUNA VISIÓ GLOBAL DE L’AUTOFÀGIA DE L’AUTOFÀGIA DE L’AUTOFÀGIA DE L’AUTOFÀGIA     En conclusió, podem dir que hi ha vàries connexions entre l’autofàgia, l’apoptosi i en general amb la patologia humana. L’autofàgia es va descriure principalment en processos de desenvolupament que requereixen una gran destrucció i eliminació cel·lular (per exemple les glàndules salivars de Drosophila durant la metamorfosi). S’ha trobat també que l’autofàgia té un paper important en la mort cel·lular durant la isquèmia/reperfusió (Koike et al. 2008). També podria contribuir a la mort cel·lular induïda per virus, per exemple la mort que fa HIV-1 s’associa amb característiques autofàgiques i una inhibició de l’autofàgia bloqueja significativament la mort de cèl·lules T (Espert et al. 2006).  Al mateix temps s’ha vist que l’autofàgia està implicada amb la fagocitosi de cèl·lules mortes. Cèl·lules deficients en ATG5 i en BECLINA-1 fracassen a l’hora d’expressar els “eat-me signals” (Qu et al. 2007). Els “eat-me signals” necessiten ATP i es suggereix que l’autofàgia pugui estar contribuint a la producció d’aquests senyals mantenint els nivells cel·lulars d’ATP (Marguet et al. 1999). 
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 Així doncs, la majoria d’estudis només han demostrat que l’autofàgia es correlaciona amb malalties concretes o amb mort cel·lular, però no que en sigui la seva causa. Tampoc sabem del cert si la resposta autofàgica es pot modular específicament per prevenir o respondre a una malaltia (Shintani, Klionsky 2004). Concretament en el cas del càncer, com que les deficiències en gens d’autofàgia impliquen major incidència de tumors, es podria considerar que els gens autofàgics són gens supressors de tumors.   
2.2.52.2.52.2.52.2.5 CARACTERÍSTIQUES FENOTÍPIQUESCARACTERÍSTIQUES FENOTÍPIQUESCARACTERÍSTIQUES FENOTÍPIQUESCARACTERÍSTIQUES FENOTÍPIQUES    
 
 Malgrat com hem vist no es pot considerar l’autofàgia estrictament un mecanisme de mort, sí que hi ha determinats trets fenotípics que ens permeten detectar si una cèl·lula ha patit autofàgia en el procés de mort: 
 - Nuclis sense característiques significatives. En alguns casos els nuclis poden aparèixer picnòtics, i en altres poden fragmentar-se, però en general no hi ha condensació de la cromatina. - La membrana cel·lular de vegades presenta rebregaments cap endins indicant una intensa endocitosi i una vacuolització massiva del citoplasma. - El citoplasma conté nombroses vacuoles autofàgiques, que es caracteritzen per ser multimembranoses. El reticle endoplasmàtic i les mitocòndries de vegades estan dilatades i l’Aparell de Golgi, augmentat. - L’eliminació de les cèl·lules que han sofert autofàgia per heterofàgia no és freqüent, i en tot cas és un esdeveniment tardà en els teixits. - Mitjançant estudis de coimmunoprecipitació podem detectar si BECLINA-1 s’ha dissociat de BCL-2/BCL-XL. - Amb models deficients en gens ATG podem veure la dependència que té el procés dels diferents ATG. - Mitjançant immunoblots o microscòpia d’immunnofluorescència es pot detectar la conversió d’LC3-I a LC3-II, indicant així també la presència d’autofàgia. - Mitjançant immunoblots amb anticossos específics de p62 podem detectar una degradació d’aquesta en presència d’autofàgia. 
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2.32.32.32.3 NNNNECROSIECROSIECROSIECROSI      Fins el 1971, el terme “necrosi” es va fer servir per a tots els tipus de mort cel·lular, però quan Kerr et al. (1971) va observar una forma de mort cel·lular no patològica en certs teixits, ho van anomenar necrosi de contracció. Com que aquesta es va veure implicada en el control de la homeòstasi dels ògans, se la va anomenar “apoptosi”, que com ja hem vist, en grec significa “caiguda de les fulles” (Kerr, Wyllie & Currie 1972).   Durant les últimes tres dècades s’ha caracteritzat bé la mort cel·lular apoptòtica tant a nivell genètic com bioquímic, mentre que les nocions que es tenen sobre la mort cel·lular necròtica són més vagues. Durant força temps semblava que la manera més acceptada de definir la necrosi és mostrar que la mort no l’ha causada l’apoptosi. Per fer-ho, es miraven les característiques diferencials entre un mecanisme i l’altre (Taula 3).  Taula Taula Taula Taula 3333 // Característiques diferencials e // Característiques diferencials e // Característiques diferencials e // Característiques diferencials entre apoptosi i necrosi.ntre apoptosi i necrosi.ntre apoptosi i necrosi.ntre apoptosi i necrosi.    
 APOPTOSIAPOPTOSIAPOPTOSIAPOPTOSI    NECROSINECROSINECROSINECROSI    Organitzat de manera dependent d’energia Desajustament bioenergètic desordenat Manteniment de la membrana plasmàtica Pèrdua de la integritat de la membrana plasmàtica Degradació del DNA ordenada Degradació del DNA aleatòria  Immunosupressora Immunoestimulant, inflamatòria Eliminació de les cèl·lules Iniciació de creixement cel·lular i reparació de teixits   Malgrat la idea que hi ha hagut durant molts anys que la necrosi és incontrolada i que passa per defecte, sembla que en certs models és un esdeveniment regulat que contribueix al desenvolupament i manteniment de l’homeòstasi de l’organisme. Es pot diferenciar doncs dos tipus de necrosi. Una de no programada, amb una escassa regulació molecular, i una altra de programada, o millor dit, regulada. Dins d’aquesta regulada, la més estudiada és la que anomenen necroptosi. Així, en els tipus regulats podem indentificar:   (1) productes gènics que funcionen en cèl·lules que s’estan morint per induir un dany bioenergètic irreversible que acaba amb la mort cel·lular 
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(2) productes gènics que són alliberats selectivament a l’entorn extracel·lular per provocar una resposta en l’hoste.   A més, la necrosi no sempre és conseqüència de senyals extracel·lulars. Es pot iniciar també com a resposta a pertorbacions intracel·lulars (Zong, Thompson 2006). La decisió que prenen les cèl·lules de morir mitjançant necrosi o apoptosi vé dictada, almenys en part, per l’abundància de magatzems d’energia intracel·lulars. De fet, mentre que l’apoptosi requereix una quantitat mínima d’ATP intracel·lular, la necrosi ve acompanyada generalment per la seva total depleció (Nicotera, Leist & Ferrando-May 1998). És per això que la necrosi s’ha vist de vegades com un tipus accidental de mort cel·lular. No està predeterminada genèticament i normalment passa en un període de temps curt després de rebre l’estímul (2-4h). L’aparença fenotípica final de les cèl·lules necròtiques depèn altament de la severitat del dany. Les característiques principals de la necrosi inclouen el guany de volum cel·lular que finalment porta al trencament de la membrana plasmàtica, el desmantellament i l’inflament desorganitzat dels diferents orgànuls.   Per tot això no tenim un marcador bioquímic específic a part de la presència de la disrupció de la membrana plasmàtica. S’ha considerat que la necrosi és perjudicial perquè s’ha associat amb la pèrdua patològica de cèl·lules i per l’habilitat de les cèl·lules necròtiques de promoure la inflamació local (Vakkila, Lotze 2004). És important recalcar que la mort cel·lular amb morfologia apoptòtica, a l’inhibir les caspases amb inhibidors farmacològics, o a l’eliminar APAF-1, podria passar a tenir un fenotip necròtic (Golstein, Kroemer 2005, Kroemer, Martin 2005).   Recentment s’ha investigat amb més detall els esdeveniments moleculars que passen durant la mort induïda per TNF, i s’ha trobat que hi ha activació de caspases i de la síntesi proteica en la necrosi (Kroemer, Martin 2005)(Saelens et al. 2005). Aquestes observacions, així com estudis recents amb KO (Nakagawa et al. 2005) discuteixen precisament que la necrosi no és un procés accidental, sinó que la susceptibilitat de fer necrosi està parcialment determinada per la cèl·lula i no només l’estímul. Recolça doncs que el procés necròtic implica segons les situacions una contribució activa d’enzims cel·lulars, i per tant, regulació.   Un estudi recent ha demostrat que la cinasa RIP (de l’anglès, Receptor Interacting Protein), que és essencial per la necrosi induïda per TNF, pot inhibir 
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l’intercanvi d’ATP/ADP en les membranes mitocondrials interactuant directament amb ANT (de l’anglès, Adenine Nucleotide Translocase), causant així una disfunció mitocondrial i, com a conseqüència, la mort cel·lular (Temkin et al. 2006). Per aquest motiu les alteracions mitocondrials podrien constituir un pas limitant de la mort cel·lular necròtica, almenys en alguns casos.   Concretament RIP1 juga un paper important en el tipus de necrosi anomenada necroptosi. La seva activitat serin/treonin cinasa és essencial per la via de mort necroptòtica, però dispensable per l’activació de NF-kappaB i l’apoptosi, ja que els responsables d’aquestes últimes són els seus dominis intermig i de mort, respectivament (Holler et al. 2000). Sabem, també, que la necrostatina-1 (Nec-1), un inhibidor selectiu de la necroptosi, és un potent inhibidor de l’activitat cinasa de RIP1. A més, la dimerització de RIP1 és suficient per provocar necroptosi (Degterev et al. 2005a) i recluta altres proteïnes activadores addicionals necessàries per la senyalització “downstream”.   També s’ha trobat que RIP3 està implicat en la necrosi. De fet, RIP1 i RIP3 interactuen entre ells a través del seu domini d’interacció homotípica de RIP (RHIM), i Nec-1 pot evitar aquesta interacció, que és necessària per la necroptosi (Cho et al. 2009, He et al. 2009). A més, RIP1 també es pot regular a través de la ubiquitinització.   Trobem, a més, que en varis paradigmes, la sobreexpressió de BCL-2 pot prevenir o retardar la mort cel·lular necròtica. Això passa, per exemple, amb la necrosi induïda per cianur, o pel tractament simultani d’agents quimioterapèutics amb l’inhibidor de caspases Z-VAD-fmk. De la mateixa manera, el KO de ciclofilina D (CypD), una molècula requerida per alguns tipus de permeabilització de la membrana mitocondrial, s’ha vist que prevé la mort cel·lular necròtica d’hepatòcits induïda per ionòfors de Ca2+ o per H2O2 (Nakagawa et al. 2005). Aquests resultats demostren que la permeabilització de la membrana mitocondrial pot ser determinant per la mort cel·lular necròtica.   Ara bé, què trobem per sota d’aquests processos, que ens porta a la mort cel·lular?  
o Espècies reactives d’oxigen (ROS): la seva producció s’ha proposat que és un executor de la necrosi. Es creu que oxiden, a part d’altres proteïnes, les 
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fosfatases de MAP cinases (MKPs), la funció normal de les quals és baixar la senyalització de la via de JNK (Kamata et al. 2005). L’oxidació de les MKPs fa que JNK perllongui la seva activació i, subseqüentment, la mort cel·lular. Malgrat tot, al tractar amb antioxidants, s’ha vist que l’acció de les ROS respecte la necroptosi és dependent del tipus cel·lular (Christofferson, Yuan 2010). 
o Mitocòndries: es creu que hi juga un paper la CypD (Nakagawa et al. 2005) i BMF, una proteïna de la família de BCL-2 (Hitomi et al. 2008). També hi ha un desacoblament de la cadena respiratòria, estrès nitroxidatiu mitjançant òxid nítric, permeabilització de la membrana mitocondrial (sovint controlada per l’esmentada CypD) 
o Canvis lisosomals amb la permeabilització de la seva membrana 
o Canvis nuclears (hiperactivació de PARP-1 i la concomitant hidròlisi de NAD+) 
o Degradació de lípids (seguint l’activació de fosfolipases, lipoxigenases i esfingomielinases) 
o Increments en la concentració citosòlica de calci, la qual cosa resulta en l’activació de proteases com són les calpaïnes 
o Autofàgia: la senyalització de la necroptosi podria activar l’autofàgia potser com un mecanisme de neteja de la mort cel·lular. 

    
2.42.42.42.4 CORNIFICACIÓCORNIFICACIÓCORNIFICACIÓCORNIFICACIÓ      Segons l’NCCD (Nomenclature Committee on Cell Death 2009), la cornificació és un tipus molt específic de mort cel·lular programada que passa a l’epidermis. És diferent de l’apoptosi tant morfològicament, com bioquímica. Porta a la formació de corniòcits, que són queratinòcits morts que contenen una amalgama de proteïnes (específiques com la QUERATINA, LORICRINA, SPR i INVOLUCRINA) i lípids (com àcids grassos i ceramides) que són necessaris per la funció de la capa de pell cornificada (resistència mecànica, elasticitat, impermeabilitat i estabilitat estructural) (Kroemer et al. 2009).   Molecularment, es duu a terme per l’acció d’enzims crosslincants com les transglutaminasses de tipus 1, 3 i 5, que actuen sobre varis substrats (com la LORICRINA, SPR, INVOLUCRINA i SP100), i a través de la síntesi de lípids específics que són alliberats a l’espai extracel·lular (on s’uneixen covalentment a les proteïnes de 
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recobriment cornificades) necessaris per la impermabilitat. També a través de la síntesi de proteases, que són necessàries posteriorment per la descamació (Kroemer et al. 2009). 
    
2.52.52.52.5 MODALITATS DE MORT CEL·LULAR ATÍPIQUESMODALITATS DE MORT CEL·LULAR ATÍPIQUESMODALITATS DE MORT CEL·LULAR ATÍPIQUESMODALITATS DE MORT CEL·LULAR ATÍPIQUES     
2.5.12.5.12.5.12.5.1 CATÀSTROFE MITÒTICACATÀSTROFE MITÒTICACATÀSTROFE MITÒTICACATÀSTROFE MITÒTICA     És un tipus de mort cel·lular que passa durant, o just després d’una mitosi que s’hagi desregulat o que hagi fallat. Morfològicament pot anar acompanyada d’alteracions morfològiques com micronucleació (cromosomes o fragments de cromosomes que no s’han distribuït adientment entre els nuclis de les cèl·lules filles) i multinucleació (presència de dos nuclis o més amb mides similars o heterogènies, que deriven d’una separació deficient durant la citocinesi). De fet, no hi ha consens en la manera com s’ha d’utilitzar aquest terme, i la catàstrofe mitòtica tant pot portar a un tipus de morfologia apoptòtica com necròtica (Kroemer et al. 2009). Degut a això, el NCCD recomana fer servir expressions com “mort cel·lular precedida per multinucleació”, o bé “ mort cel·lular que passa durant la metafase”, que són termes més precisos i informatius (Vakifahmetoglu, Olsson & Zhivotovsky 2008).   
2.5.22.5.22.5.22.5.2 ANOIKISANOIKISANOIKISANOIKIS     És l’apoptosi induïda per la pèrdua d’adhesió al substrat o a altres cèl·lules (Gilmore 2005). Els mecanismes moleculars de la mort cel·lular associada a l’anoikis coincideixen amb els que s’activen durant l’apoptosi clàssica. El NCCD reconeix l’ús d’aquest terme només per raons històriques perquè és molt extès a la literatura (Grossmann 2002). De totes maneres, caldria determinar si esdevenen altres modalitats de mort cel·lular in vivo després de desenganxar-se. És a dir, si hi ha formes d’anoikis refractàries a inhibidors de caspases i/o altres que manifestin característiques necròtiques.    
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2.5.32.5.32.5.32.5.3 EXCITOTOXICITATEXCITOTOXICITATEXCITOTOXICITATEXCITOTOXICITAT     Aquest tipus de mort cel·lular passa a neurones que s’han exposat a aminoàcids excitatoris (glutamat) i això fa que s’obri el canal de Ca2+ permeable a N-metil-D-aspartat, seguit d’una sobrecàrrega de Ca2+ citosòlic i l’activació de vies de senyalització letals (Orrenius, Zhivotovsky & Nicotera 2003). L’excitotoxicitat sembla solapar-se amb altres tipus de mort com apoptosi i necrosi (depenent de la intensitat dels estímuls que la inicien), i involucra la permeabilització de la membrana mitocondrial com a esdeveniment crític. Per aquests motius, i per la presència de reguladors comuns com l’òxid nítric (Melino et al. 1997), l’excitotoxicitat no pot ser considerada com una modalitat de mort cel·lular separada.   
2.5.42.5.42.5.42.5.4 DEGENERACIÓ WDEGENERACIÓ WDEGENERACIÓ WDEGENERACIÓ WALLERIANAALLERIANAALLERIANAALLERIANA     És quan part d’una neurona o l’axó degeneren sense afectar el cos cel·lular. Aquest terme no descriu un tipus de mort cel·lular en ell mateix ja que les neurones afectades per la degeneració Walleriana no moren (Luo, O'Leary 2005), però l’incloem perquè així ho aconsella l’NCDD.  
2.5.52.5.52.5.52.5.5 PARAPTOSIPARAPTOSIPARAPTOSIPARAPTOSI     Aquest terme es va introduir originalment per descriure un tipus de mort cel·lular programada que era morfològicament i bioquímica diferent de l’apoptosi (Sperandio, de Belle & Bredesen 2000). En varis tipus cel·lulars la paraptosi es duia a terme mitjançant l’expressió del “insulin-like growth factor receptor I”, i es va associar amb la vacuolització citoplasmàtica extensa i el “swelling” mitocondrial, però sense cap altre tipus de marca d’apoptosi.  Les manifestacions de paraptosi no es prevenen amb inhibidors de caspases i tampoc amb la sobreexpressió de proteïnes de la família de BCL-2 (Sperandio, de Belle & Bredesen 2000, Sperandio et al. 2004), i sembla que resulta d’una cascada de senyals que involucra membres específics de la família de cinases activades per mitògens. Ara per ara encara no està clar si la paraptosi representa una ruta de mort cel·lular veritablement diferent de les altres.   
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2.5.62.5.62.5.62.5.6 PIROPTOSIPIROPTOSIPIROPTOSIPIROPTOSI     Primerament es va descriure en macròfags infectats amb Salmonella typhimurium. Involucra l’activació apical de la caspasa-1 (però no caspasa-3), una proteasa que és més coneguda amb el nom d’“Interleukina-1B (IL-1B)-converting enzime”. L’activació de la caspasa-1 induïda per S. typhimurium (i altres patògens com Pseudomonas aeruginosa i Shigella flexneri) passen a través de la proteïna IPAF i l’APAF-1-related NLR protein (Kroemer et al. 2009).  Per contra, la piroptosi induïda per la toxina letal de Bacillus anthracis no requereix IPAF i involucra una altra proteïna NLR: NALP1. A més a més, els macròfags tractats amb lipopolisacàrids (amb presència o absència d’ATP) porten a la piroptosi mitjançada per la proteïna adaptadora ASC, que juntament amb la caspasa-1 forma un complexe citoplasmàtic supramolecular conegut amb el nom de piroptosoma. En resum, vàries rutes d’activació de caspasa-1 indueixen apoptosi (Kroemer et al. 2009). 
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3.3.3.3. LES MITOCÒNDRIESLES MITOCÒNDRIESLES MITOCÒNDRIESLES MITOCÒNDRIES     Durant la segona meitat del s. XX, les mitocòndries es van considerar exclusivament orgànuls l’arquitectura i composició bioquímica de les quals servia només per maximitzar la producció d’energia mitjançant la fosforilació oxidativa. Malgrat tot, a partir del 1995 va quedar clar, com ja hem vist, que les mitocòndries tenen una segona funció crucial: el control de la mort cel·lular. Aquest descobriment va crear conflictes entre els científics fent que es replantegés el paper de les mitocòndries dins la fisiologia cel·lular (Kroemer, Galluzzi & Brenner 2007).   Les mitocòndries són orgànuls cel·lulars amb material genètic propi, que estructuralment, com s’explica en el Quadre 8 estan formades per la matriu mitocondrial, membrana interna, espai intermembrana i membrana externa. 
 Quadre Quadre Quadre Quadre 8888 // Parts de les mitocò // Parts de les mitocò // Parts de les mitocò // Parts de les mitocòndries.ndries.ndries.ndries.    
 MATRIU MITOCONDRIALMATRIU MITOCONDRIALMATRIU MITOCONDRIALMATRIU MITOCONDRIAL    Hi trobem el DNA mitocondrial i altres molècules pròpies d’aquests orgànuls, com els ribosomes mitocondrials. La seva composició electroquímica és diferent de la de l’espai intermembrana i de la del citoplasma. Concretament, conté 10 cops menys protons. És a dir, és una unitat de pH més alcalicna que els altres espais. Això contribueix a definir una diferència de potencial entre la matriu i el citoplasma, l’anomenat potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm). De fet hauríem de dir potencial de membrana interna mitocondrial, malgrat s’ometi normalment aquest “interna”. Aquest potencial es manté per la cadena respiratòria mitocondrial i és necessari per formar l’ATP mitjançant l’ATP sintasa (complex V) mitocondrial (Kroemer, Galluzzi & Brenner 2007). MEMBRANA MITOCONDRIAL INTERNAMEMBRANA MITOCONDRIAL INTERNAMEMBRANA MITOCONDRIAL INTERNAMEMBRANA MITOCONDRIAL INTERNA    Té una superfície més gran que la externa, i es troba replegada sobre ella mateixa formant les crestes mitocondrials. En la membrana interna hi trobem els complexes proteics que formen la cadena respiratòria mitocondrial. En condicions normals, la MMI, és gairebé impermeable a tots els ions, incloent els protons. Això permet que els complexes I-IV de la cadena respiratòria puguin construir, al llarg de la MMI, el gradient de protons necessari per la fosforilació oxidativa (Mitchell, Moyle 1965a)(Mitchell, Moyle 1965b). La generació d’un gradient electroquímic a través de la MMI genera una diferència de càrregues que és la base del potencial de transmembrana mitocondrial (ΔΨm). Finalment, el complex V de la cadena respiratòria aprofita el gradient de protons per sintetitzar ATP. És per això que el manteniment d’aquest gradient de protons és de vital importància per la bioenergètica mitocondrial (Mitchell, Moyle 1965a, Mitchell, Moyle 1965b). Els constituents de la matriu mitocondrial, i tots els metabòlits que creuen la MMI, ho fan de manera altament regulada, amb l’ajuda de canals selectius, i mitjançant transport de proteïnes. Malgrat que una pèrdua transitòria de ΔΨm per causa de petits errors en varis porus de la MMI pot passar en circumstàncies 
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fisiològiques (Kroemer, Dallaporta & Resche-Rigon 1998a, Zoratti, Szabo 1995), una dissipació del ΔΨm permanent o de llarga durada s’associa sovint amb la mort cel·lular (Marchetti et al. 1996, Zamzami, Larochette & Kroemer 2005). ESPAI INTERMEMBRANAESPAI INTERMEMBRANAESPAI INTERMEMBRANAESPAI INTERMEMBRANA    No difereix en composició iònica del citoplasma, per tant, no existeixen diferències de potencial electroquímic entre ambdós compartiments. Tanmateix, el seu contingut proteic sí que és diferent. Aquí s’hi troben les proteïnes relacionades amb la mort cel·lular que hem esmentat en apartats anteriors: Cit C, AIF, EndoG, OMI/HTRA2 i SMAC/DIABLO (Kroemer, Galluzzi & Brenner 2007). MEMBRANA MITOCONDRIAL EXTERNAMEMBRANA MITOCONDRIAL EXTERNAMEMBRANA MITOCONDRIAL EXTERNAMEMBRANA MITOCONDRIAL EXTERNA    Separa el citoplasma de l’espai intermembrana i és permeable a petits metabòlits i soluts. La permeabilitat de la MME, però, també està ben regulada tant en condicions normals, com en la mort cel·lular. La MME és permeable a petits metabòlits i soluts de fins a 5kDa, degut a una proteïna molt abundant, el canal aniònic dependent de voltatge (VDAC), que en permet la difusió. També s’ha trobat que VDAC, conjuntament amb altres proteïnes de la MME controla i limita la difusió de Ca2+ (Csordas et al. 2002, Rapizzi et al. 2002). Durant la mort cel·lular, com hem vist en apartats anteriors, la permeabilitat de la MME augmenta fent que s’alliberin les proteïnes de l’espai intermembrana. 
    
3.1.3.1.3.1.3.1. PERMEABILITZACIÓ DE LA MEMBRANA PERMEABILITZACIÓ DE LA MEMBRANA PERMEABILITZACIÓ DE LA MEMBRANA PERMEABILITZACIÓ DE LA MEMBRANA 
MITOCONDRIALMITOCONDRIALMITOCONDRIALMITOCONDRIAL EN L’APOPTOSI EN L’APOPTOSI EN L’APOPTOSI EN L’APOPTOSI      La permeabilització de les membranes mitocondrials és una característica universal de la mort cel·lular, i sovint es considera un punt de no retorn en la cascada d’esdeveniments que porten a l’apoptosi (Green, Kroemer 1998, Green, Kroemer 2004). Els mecanismes que hi ha darrera aquesta permeabilització són complexes i probablement són el resultat d’una execució coordinada de varis passos interdependents. Malgrat tot, intentarem donar una visió global. 
    
3.1.13.1.13.1.13.1.1 MECANISMES DE PERMEABILITZACIÓ DE LA MMEMECANISMES DE PERMEABILITZACIÓ DE LA MMEMECANISMES DE PERMEABILITZACIÓ DE LA MMEMECANISMES DE PERMEABILITZACIÓ DE LA MME      Aquí hi trobem la permeabilització mediada per BAX i BAK, que ja s’explica extensament en l’apartat de l’apoptosi, i la permeabilització mediada per VDAC. VDAC, com ja hem dit en el Quadre 8, és la proteïna més abundant de la MME. Funciona com un tamís molecular específic fins a 5kDa. S’ha demostrat que l’obertura de VDAC és un procés regulat i que VDAC podria presentar cert grau d’especificitat en l’import i export de molècules (p. ex. ATP, Ca2+, i altres ions).  
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 Existeixen dues teories per explicar el paper de VDAC en la permeabilització de la MME:  a) Segons Tsujimoto (Shimizu, Narita & Tsujimoto 1999, Tsujimoto, Shimizu 2000), en condicions fisiològiques, VDAC existiria preferencialment en un estat de baixa conductància, en el complex del porus de transició de permeabilitat (PTPC), per assegurar l’intercavni de metabòlits entre les mitocòndries i el citosol. Després de la inducció d’apoptosi, VDAC augmentaria la conductància associada amb una obertura de llarga durada del PTPC, portant així a la dissipació del ΔΨm, una sortida de proteïnes de l’espai intermembrana, i eventualment, la mort cel·lular.  b) Thomson (Vander Heiden et al. 2000, Vander Heiden et al. 1999, Vander Heiden et al. 2001), en canvi, proposa que el paper fisiològic de VDAC seria exercit pel seu estat d’elevada conductància i que sota condicions proapoptòtiques, l’estat tancat de VDAC es veuria afavorit. Això portaria una hiperpolarització mitocondrial transitòria, seguida d’un desajustament osmòtic, trencament de la MME, alliberament de les proteïnes de l’espai intermembrana i, en últim terme, la mort cel·lular.   Existeix, però, una interacció entre els dos sistemes de permeabilització de la MME (el de VDAC i el de BAX/BAK). Se sap que VDAC2 segresta BAK amb una interacció molecular directa (Cheng et al. 2003). D’altra banda, VDAC1 podria servir com a receptor per a BAX (Pastorino, Hoek 2003). Actualment hi ha, però, certes divergències en el paper de VDAC2. D’una banda, estudis de deleció gènica van suggerir que tots tres productes gènics de VDAC són dispensables per la mort cel·lular dependent de mitocòndries en MEFs (Baines et al. 2007). D’altra banda, però, un estudi de Hajnoczky (Roy et al. 2009), certifica que VDAC2 té un paper regulant BAK, però la funció que suggereix és diametralment oposada a la que proposava el grup de Cheng (Cheng et al. 2003): VDAC2 promou l’apoptosi induïda per tBID reclutant BAKs sintetitzats de nou a les mitocòndries. Actualment s’està intentant reconciliar aquestes tres conclusions tant divergents (que VDAC2 no tingui cap paper, que antagonitzi l’apoptosi, o que la promogui) focalitzant-se amb BAK i tBID. 
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3.1.23.1.23.1.23.1.2 MECANISMES DE PERMEABILITZACIÓ DMECANISMES DE PERMEABILITZACIÓ DMECANISMES DE PERMEABILITZACIÓ DMECANISMES DE PERMEABILITZACIÓ DE LA MMIE LA MMIE LA MMIE LA MMI    
    Hi ha un intens debat entre si la MMI contribueix a la permeabilització de la membrana mitocondrial en l’apoptosi o si la regulació d’aquesta permeabilització es troba localitzada completament en la MME, sense cap contribució de la MMI. En varis paradigmes de permeabilització de la membrana mitocondrial, el ΔΨm col·lapasa breument després de la permeabilització de la MME, i en altres casos aquesta dissipació de ΔΨm requereix l’activació de caspases.   De fet, un treball descriu que l’activació de caspases que s’esdevé després de l’alliberament de Cit C pot portar al tall d’una de les subunitats del Complex I de la cadena respiratòria (Ricci et al. 2004b). De totes maneres, en la majoria d’exemples d’inducció d’apoptosi, la dissipació de ΔΨm passa de manera independent de caspases (Kroemer, Martin 2005, Green, Kroemer 2004). Això indica que es poden distingir dues vies que porten a la permeabilització de la membrana mitocondrial, una en la qual el ΔΨm es perd aviat durant el procés de manera independent de caspases, i una segona on la MMI no s’afecta fins que la fase de degradació de l’apoptosi comença.  
  Hi ha algunes observacions que donen suport a un paper essencial de la MMI en la permeabilització de la membrana mitocondrial en l’apoptosi (Kroemer, Galluzzi & Brenner 2007):   1) La permeabilització de la MMI precedeix l’activació de BAX/BAK/BID. 2) Alguns estímuls letals involucren la contribució obligada de proteïnes de la MMI o de la matriu (CypD). 3) Vàries proteïnes antiapoptòtiques exerceixen els seus efectes en part a través d’interaccions amb proteïnes de la MMI. 4) Alguns inhibidors que actuen sobre proteïnes de la MMI com CsA (sobre CypD) o l’àcid bongkreic (BA) sobre ANT, poden inhibir la mort cel·lular, almenys en alguns models d’apoptosi.   Agafant totes aquestes observacions, podem dir que la MMI (o les proteïnes de la MMI) contribueixen a la permeabilització apoptòtica de la membrana mitocondrial, i 
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d’acord amb els coneixements que es tenen fins ara, el mecanisme principal és l’anomenada “transició de permeabilitat”.  
3.2.3.2.3.2.3.2. TRANSICIÓ DE LA PERMEABILITAT TRANSICIÓ DE LA PERMEABILITAT TRANSICIÓ DE LA PERMEABILITAT TRANSICIÓ DE LA PERMEABILITAT 
MITOCONDRIALMITOCONDRIALMITOCONDRIALMITOCONDRIAL      La transició de permeabilitat és un augment sobtat de la permeabilitat de la MMI a soluts amb una massa molecular per sobre de 1,5kDa. Aquest fenomen és causat per l’obertura d’un canal dependent de voltatge d’elevada conductància localitzat en la MMI que s’anomena el complex del porus de transició de permeabilitat (PTPC, de l’anglès Permeability Transition Pore Complex). El PTPC es forma en els llocs de contacte de les membranes mitocondrials i la seva estructura està basada en la interacció dinàmica de:  - VDAC, en la MME - ANT (translocasa de nucleòtids d’adenina), en la MMI - HK (Hexocinasa): interactúa amb VDAC des del citosol - CK (Creatina Cinasa): interactua amb el PTPC des de l’espai intermembrana - PBR (Receptor de benzodiazepines de tipus perifèric): interactua amb el PTPC des de la MME - Ciclofilina D (CypD): interactua amb ANT des de la matriu mitocondrial   Sembla que HK i CK s’associen al PTPC de manera mútuament excloent, i tant els membres anti- com proapoptòtics de la família de BCL-2 modulen l’activitat del PTPC a través d’interaccions directes amb ANT o VDAC (Figura 13).   El PTPC presenta diferents estats d’obertrura, que van des d’una conformació de baixa conductància (caracteritzada per una permeabilitat limitada), fins a un estat d’elevada conductància (que permet el pas lliure de soluts i molècules amb una massa molecular per sota de 1,5 kDa). Aquesta obertura és molt sensible al Ca2+, així com a agents prooxidants, a membres de la família de BCL-2 (BAX, BAK i BID) i a alguns agents quimioterapèutics.   L’obertura del PTPC pot ser inhibida per lligands de la CypD com CsA (Halestrap et al. 1997) i sanglifehrina A (Clarke, McStay & Halestrap 2002), d’ANT com 
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l’àcid boncreic (BA) (Halestrap, Brenner 2003), i membres antiapoptòtics de la família de BCL-2 com BCL-2 i BCL-XL (Kroemer, Galluzzi & Brenner 2007). A més, s’han trobat varis mecanismes que poden explicar l’obertura del PTPC (Kroemer, Galluzzi & Brenner 2007):  1) modificacions químiques de proteïnes del PTPC, com el crosslinkament de tiols d’ANT o la fosforilació de VDAC1. 2) canvis en les interaccions proteïna-proteïna, com el canvi d’unió de BCL-2 a BAX que s’observa en les interaccions amb ANT. 3) la modulació de l’expressió dels nivells de components pro- o antiapoptòtics del PTPC. 4) modificacions del microentorn lipídic, que notablement involucra la cardiolipina, induïda per l’acumulació de Ca2+ a les mitocòndries.  

     Figura Figura Figura Figura 13131313// Complex del porus de Transició de Permeabilitat// Complex del porus de Transició de Permeabilitat// Complex del porus de Transició de Permeabilitat// Complex del porus de Transició de Permeabilitat ( ( ( (PTPC).PTPC).PTPC).PTPC).    En l’estat actiu, el porus deixa passar lliurement soluts de mida més petita a 1,5kDa, i aquesta activitat, a més de les proteïnes implicades en el porus, també la regulen BAX i BAK, BCL-2, els nivells de Ca2+, i la capacitat oxidant de les ROS.  
  

 Hi ha hagut varis intents de simplificar el debat sobre la permeabilització de la membrana mitocondrial dient que una modalitat “necròtica” de la permeabilització de la membrana mitocondrial podria recaure sobre el PTPC, mentres que una modalitat 
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“apoptòtica” dependria dels porus formats per BAX I BAK de manera independent de PTPC (Nakagawa et al. 2005, Baines et al. 2005). Ja que hi ha molts exemples de mort cel·lular apoptòtica que és inhibida per CsA i BA (Zamzami, Larochette & Kroemer 2005), resulta evident que una distinció tan simplista és exagerada. 
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4.4.4.4. LES CDKsLES CDKsLES CDKsLES CDKs      De les 580 proteïna cinases humanes estimades, que integren el que s’naomena “kinoma” humà (Manning et al. 2002), la família de les cinases dependents de ciclina (CDKs) s’ha estudiat molt a fons degut a les seves funcions cel·lulars essencials. Les CDKs juguen un paper clau en el control del cicle cel·lularcicle cel·lularcicle cel·lularcicle cel·lular (CDK1, 2, 3, 4, 6 i 7), en l’apoptosiapoptosiapoptosiapoptosi (CDK2), en funcions neuronalsfuncions neuronalsfuncions neuronalsfuncions neuronals (CDK5) i en la transcripciótranscripciótranscripciótranscripció (CDK 7, 8 i 9).   Basant-nos en els estudis sobre les CDKs involucrades en el control del cicle cel·lular, hi ha almenys quatre mecanismes que sembla que governin l’activitat de les CDKs (Morgan 1997):  1) Necessiten la unió d’una subunitat de ciclina per ser actives 2) La seva activació completa depèn també de la fosforilació de les CDKs en una treonina conservada mitjançant CAK (de l’anglès, Ciclin-dependent Activating Kinase) 3) Els inhibidors de CDKs (CKIs) s’uneixen i innactiven alguns complexes CDK-ciclina 4) Les cinases reguladores poden fosforil·lar la subnitat de CDK als llocs inhibidors aprop de l’N-terminal.   Les CDKs són cinases de serines i treonines d’uns 300 aminoàcids, i d’un pes molecular de 33-40 kDa. Tenen els típics 11 subdominis que comparteixen totes les protein cinases, però la seva subunitat catalítica és una mica més complexa que la d’una proteïna cinasa normal. La seva estructura consisteix en un lòbul ric en làmines β en l’extrem amino-terminal, i un lòbul més gran en la part carboxi-terminal, amb majoria d’hèlix α. El lloc d’unió d’ATP està localitzat en una esquerda entre els dos lòbuls que contenen els residus catalítics conservats entre les proteïna cinases eucariotes (Morgan 1997, Knockaert, Greengard & Meijer 2002, Pavletich 1999). D’altra banda, interaccionen amb les ciclines gràcies a una seqüència consens “PSTAIRE” (Morgan 1997, De Bondt et al. 1993)(Morgan 1996).   El cor catalític de les CDKs, com en qualsevol altra cinasa, dóna llocs d’unió d’alta especificitat que permeten que els dos substrats (ATP i proteïna) aniuin l’un 
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davant de l’altre en l’orientació adient, permetent que el fosfat de l’ATP s’encari a la cadena hidroxilada de la proteïna substrat. Els residus catalítics llavors promouen la transferència del fosfat a l’oxigen de l’hidroxil (Morgan 1997, De Bondt et al. 1993)(Morgan 1996).   A més de les CDKs esmentades més amunt, l’estructura de les quals acabem d’explicar, també existeixen les “cinases relacionades amb les CDKs”, que són les que inclouen els motius similars al PSTAIRE d’unió a ciclina, i per això s’anomenen PCTAIREs, PFTAIRE, PITAIRE, KKIALRE, PISSLRE i NKIAMRE en base a aquests dominis similars.  FUNCIONSFUNCIONSFUNCIONSFUNCIONS DE LES CDKs DE LES CDKs DE LES CDKs DE LES CDKs     Com ja hem dit, les CDKs fan funcions essencials en el control de cicle i mort cel·lular, transcripció, diferenciació i altres esdeveniments (Knockaert, Greengard & Meijer 2002). Més detalladament:  
o divisió cel·lulardivisió cel·lulardivisió cel·lulardivisió cel·lular: regulen la progressió de les fases G1, S, G2 i M. Als inicis de la G1, els senyals extracel·lulars modulen l’activació de CDK4 i CDK6 associades amb les ciclines de tipus D. Aquests complexes fosforil·len i inactiven la proteïna del retinoblastoma (pRb) fent que s’alliberin els factors de transcripció E2F i DP1. Aquests factors controlen l’expressió de gens que són necessaris per la transició G1/S i la progressió de la fase S.  El complex CDK2-ciclina E és el responsable de la transició G1/S, però també regula la duplicació del centrosoma. Durant la fase S, CDK2-ciclina A fosforil·la varis substrats permetent la replicació del DNA i la inactivació de factors de transcripció de G1.  Durant la transició S/G2, la CDK1 s’associa amb la ciclina A. Més tard apareix CDK1-ciclina B i porta a la transició G2/M fosforil·lant un gran nombre de substrats. La fosforil·lació del “complex promotor de l’anafase” que fa CDK1-ciclina B, resulta en la transició cap a l’anafase i l’acabament de la mitosi.  Recentment s’ha descrit el paper de CDK3-cliclina C en la regulació d’entrada a cicle de les cèl·lules que es troben en G0 (Ren, Rollins 2004, Sage 2004). 
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 Aquestes ones successives d’unió, activació i innactivació dels complexes CDK-ciclina estan estretament regulades per modificacions post-traduccionals i translocacions intracel·lulars, i són dependents de que els passos anteriors s’hagin complert. Això ho coordinen els punts de control (checkpoints) (Morgan 1997, Pavletich 1999).  

     Figura Figura Figura Figura 14141414 // Iniciació i elongació de la transcripció. // Iniciació i elongació de la transcripció. // Iniciació i elongació de la transcripció. // Iniciació i elongació de la transcripció.     (A) Reciclatge de l’RNA polimerasa II lliure no fosforilada que s’uneix a CDK8. (B) Preiniciació. Si l’RNA polimerasa II no està fosforilada, s’uneix als promotors i als factors de transcripció, entre ells TFIIH amb CDK7, que fosforila el domini CTD en la Ser5. (C) Iniciació. Comença la transcripció. Es recluten els enzims que fan el “capping”. (D) Elongació. Es dóna quan CDK9, formant part del factor P-TEFb fosforila la Ser2 del CTD. Això permet que es reclutin els factors de tall i de poliadenilació i puguin tallar el trànscrit i poliadenilar-lo en l’extrem 3’. (F) El trànscrit és transportat al citoplasma, i l’RNA polimerasa II, reciclada. Adaptat de Palancade et al. (Palancade, Bensaude 2003).    
 

o transcripció:transcripció:transcripció:transcripció: són quatre les CDKs que regulen directament la transcripció: CDK7, 8, 9 i 11. L’RNA polimerasa II humana conté un domini C-terminal (CTD) que conté 52 repeticions d’un heptapèptid (YSPTSPS) que pot ser fosforilat en serines, treonines i tirosines (Bregman, Pestell & Kidd 2000). L’RNA polimerasa II lliure innactiva no està 
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fosforilada en el seu CTD, s’ha d’unir a coactivadors com el complex mediador (que conté CDK8) per formar un holoenzim. La fosforilació prematura que fa CDK8 del CTD evita que l’RNA polimersa II s’uneixi al promotor. Ara bé, en la fase de preiniciació, l’RNA polimerasa II s’uneix a les seqüències promotores juntament amb factors generals de la transcripció (TFIID, TFIIA, TFIIB, TFIIE, TFIIF i TFIIH) formant així el complex de preiniciació de la transcripció. Concretament TFIIH conté el complex CAK, que està format per CDK7-ciclina H- MAT1. És aquí, doncs, quan la CDK7, formant aquest complexe en TFIIH, fosforila el CTD de l’RNA polimersa II en la posició Ser5. En aquest moment s’inicia la transcripció. El CTD fosforilat en Ser5 recluta enzims que fan el “capping” a l’extrem 5’ del trànscrit que naix. Tot seguit té lloc l’elongació gràcies a que CDK9, que forma part del factor P-TEF-b, fosforila el CTD en la Ser2 i permet que continuï la transcripció. Un cop feta l’elongació, el CTD fosforilat recluta la maquinària d’ensamblatge (splicing) per eliminar els introns i finalment recluta els factors de tall i poliadenilació que tallen el trànscrit i afegeixen la cua de poliadenina a l’extrem 3’. Aquest pas senyalitza que ha acabat la transcripció i l’RNA polimerasa II s’allibera del DNA. L’mRNA resultant és exportat fins al citoplasma per ser traduït (Palancade, Bensaude 2003).   D’altra banda, les cinases PITLSRE (CDK11), en associació amb la ciclina L (Ania-6), també són molt importants a l’hora de regular el processament i transcripció de l’RNA (Morgan 1997, Pavletich 1999).  
o funcions neuronals:funcions neuronals:funcions neuronals:funcions neuronals: la CDK5, activada per p35 i p39, i els seus productes derivats del trencament proteolític: p25 i p29, juguen moltes funcions en el sistema nerviós. Alguns exemples són el creixement de neurites, la migració de neurones, i regulació de les vies del receptor metabotròfic de glutamat i el de la senyalització de la dopamina. La ciclina L sembla activar les cinases de tipus PITSLRE (CDK11), en la senyalització de dopamina i glutamat (Dhavan, Tsai 2001).  
o diferenciació:diferenciació:diferenciació:diferenciació: l’activació o inhibició de les CDKs juga un paper central en la diferenciació, encara que no estiguin clars molts mecanismes encara. Alguns exemples inclouen els efectes positius de la CDK5 i CDK9 i els efectes negatius de CDK2 sobre, per exemple, la diferenciació de les cèl·lules musculars mitjançada per Myo-D. També el paper de les CDKs en la diferenciació de cèl·lules del cristal·lí, i en la rediferenciació de cèl·lules leucèmiques per la inhibició selectiva de CDK2 i CDK6 (Morgan 1997, Pavletich 1999)(Morgan 1997, Pavletich 1999). 
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o mort cel·lular:mort cel·lular:mort cel·lular:mort cel·lular: CDK1, 4 i 6 juguen un paper en la mort cel·lular neuronal, i una inhibició d’aquestes cinases porta a la neuroprotecció. Per contra, les cèl·lules en divisió fan apoptosi quan s’exposen a inhibidors farmacològics de CDKs. CDK5 i CDK11 també participen en l’apoptosi (Morgan 1997, Pavletich 1999).  

     Figura Figura Figura Figura 15151515// Quadre de les funcions de les diferents parelles de CDKs// Quadre de les funcions de les diferents parelles de CDKs// Quadre de les funcions de les diferents parelles de CDKs// Quadre de les funcions de les diferents parelles de CDKs----Ciclina. Ciclina. Ciclina. Ciclina.     Adaptat de Knockaert et al. 2002 (Knockaert, Greengard & Meijer 2002).     
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o altres funcionsaltres funcionsaltres funcionsaltres funcions: les CDKs també s’han vist involucrades en el tràfic de membranes de l’Aparell de Golgi, en l’exocitosi d’insulina per part de les cèl·lules β-pancreàtiques, i en la regulació de la fosfodiesterasa de la retina (Knockaert, Greengard & Meijer 2002). 
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5.5.5.5. ELS INHIBIDORS DE CDKsELS INHIBIDORS DE CDKsELS INHIBIDORS DE CDKsELS INHIBIDORS DE CDKs      Com s’ha vist, la fosforilació que fan les proteïna cinases de residus de serina, treonina i tirosina representen un dels mecanismes més comuns de modificacions post-traduccionals regulatòries de les proteïnes. S’han descrit unes 580 proteïna cinases, i la seva importància en els processos fisiològics ha despertat un gran interès a l’hora de trobar compostos inhibidors amb potencial farmacològic (Hidaka, Kobayashi 1992).   De totes les cinases, com ja hem vist, les Cinases Dependents de Ciclines (CDKs) juguen un paper central en la iniciació, execució i finalització dels esdeveniments relacionats amb el cicle cel·lular (Nigg 1993, Sherr 1993). És per això que es va començar una recerca activa d’inhibidors farmacològics de les CDKs. A més, les CDKs eren importants per les seves connexions amb la diferenciació i l’apoptosi, les interaccions directes amb oncogens i supressors de tumors, la seva freqüent desregulació, i pel potencial terapèutic derivat del fet que existeixin inhibidors en productes naturals (Meijer 1996).   Aquests inhibidors bloquegen la progressió del cicle cel·lular i duen a terme activitats potencialment antitumorals. Provenen de diferents origens, ja siguin compostos sintètics purs o productes naturals (extrets de microorganismes, plantes, organismes marins...). Els assajos cinasa amb aquests composots serveixen com a guia de purificació i millora per la substància activa (Meijer 1996). En aquests assajos es va veure que els inhibidors farmacològics de CDKs podien actuar potencialment per diferents mecanismes (Meijer 1996):   1) Competència pels substrats (ATP o proteïnes) 2) Interacció amb el loop T de fosfotreonina 3) Interferència amb la unió de ciclines 4) Interferència amb la subunitat p9CKshs de baix pes molecular 5) Interferència amb la fosfatasa activadora cdc25 6) Interferència amb els dominis de localització cel·lular (citosòlic vs nuclear) 7) Imitant les interaccions dels inhibidors fisiològics de tipus proteic (CDKis) 8) Potenciació  de la destrucció de ciclines  
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 Segons Meijer i Raymond (2003), podem resumir els efectes que tenen aquests inhibidors amb les següents quatre accions principals (Meijer, Raymond 2003):  1. Inhibeixen la proliferacióInhibeixen la proliferacióInhibeixen la proliferacióInhibeixen la proliferació portant a l’arrest del cicle cel·lular ja sigui en G1 o G2, depenent del model i les condicions. Aquests efectes antiproliferatius es deuen essencialment a la inhibició de CDK2 i CDK1, tot i que s’ha demostrat també un efecte sobre les cinases ERK1 i 2. 2. Indueixen apoptosiIndueixen apoptosiIndueixen apoptosiIndueixen apoptosi en cèl·lules mitòtiques, sovint quan estan combinades amb altres tractaments. Per exemple, roscovitina i olomoucina s’ha trobat que sinergitzen amb un inhibidor de la farnesiltransferasa per induir apoptosi en línies cel·lulars canceroses.  3. Indueixen diferenciacióIndueixen diferenciacióIndueixen diferenciacióIndueixen diferenciació en alguns pocs models. Per exemple, la diferenciació in vitro de cèl·lules d’eritroleucèmia murines, es va induir per la inhibició combinada seqüencial de CDK2 (amb roscovitina) i CDK6 (amb p16INK4A). La seqüència reversa d’inhibició és inefectiva. 4. També protegeixen les cèl·lules de l’apoptosiprotegeixen les cèl·lules de l’apoptosiprotegeixen les cèl·lules de l’apoptosiprotegeixen les cèl·lules de l’apoptosi mitjançant mecanismes que encara s’han d’identificar. Entre alguns exemples, tenim que els inhibidors purínics de CDKs prevenen l’apoptosi induïda per cAMP en cèl·lules de leucèmia en rata. També l’apoptosi induïda per etopòsid en fibroblasts de rata, la mort induïda per HIV en sincitis, o la mort en cèl·lules diferenciades.   Inicialment es van descriure quatre tipus d’inhibidors de CDKs depenent de les dianes que es van fer servir pel cribatge, tres dels quals actuaven com a inhibidors competitius del lloc d’unió d’ATP (Vesely et al. 1994). La recerca d’inhibidors de CDKs es va basar principalment en les dianes moleculars CDK1, 2 i 4. Tenint en compte això, es van identificar molts inhibidors específics que actuen competint amb l’ATP al lloc d’unió de l’ATP de la subunitat catalítica de les CDKs amb diferents graus de selectivitat (Meijer 2000): flavopiridol, olomoucina, roscovitina, purvalanol, CVT-313, Toyocamycina, CGP60474, Indirubin-3’-monoxime, Paullones, γ-butyrolactona, hymenialdisina, etc.   De tots ells, el flavopiridol i la roscovitina han sigut els primers en ser utilitzats en humans i han assolit fases avançades de desenvolupament clínic en el càncer. Tots dos són pan-inhibidors de CDKs, però la roscovitina no inclou CDK4 i 6 en el seu espectre d’inhibició (De Azevedo et al. 1996, Shapiro 2006). A l’igual que l’olomoucina. 
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Veiem com el número d’articles publicats sobre aquests tres compostos inhibidors de CDKs, els converteixen en els tres més exhaustivament estudiats (Figura 16). En els últims anys, des del 2004, la roscovitina s’ha fet servir en més de 400 publicacions originals.  

 
 FiguraFiguraFiguraFigura    16161616    // Perfil bibliogràficPerfil bibliogràficPerfil bibliogràficPerfil bibliogràfic dels inhibidors farmacològics de  dels inhibidors farmacològics de  dels inhibidors farmacològics de  dels inhibidors farmacològics de CDKs. CDKs. CDKs. CDKs.         Segons la base de dades PUBMED.GOV mostrem el nombre de publicacions sobre roscovitina, olomoucina i flavopiridol indexades en llengua anglesa fins a l’actualitat i excloent els articles de revisió.    

  L’olomoucina i la roscovitina són anàlegs de purina 2,6,9-trisubstituïts (Figura 17). L’olomoucina té un anàleg metilat (iso-olomoucina) amb menys potència, la qual cosa l’habilita com a control negatiu dels efectes biològics que produeix l’olomoucina. La roscovitina, en canvi, presenta un carboni asimètric, la qual cosa permet que existeixin dos estereoisòmers: R-roscovitina i S-roscovitina. Concretament, la roscovitina que s’ha desenvolupat industrialment és la forma R, que s’anomena Seliciclib® o també CYC202 (De Azevedo et al. 1996). De fet, es troba en fase II d’assajos clínics de tractaments contra el càncer (Benson et al. 2007, Hsieh et al. 2009), i en fase I per altres malalties com infeccions retrovirals, parasitosis protozoària, glomerulonefritis proliferativa, o varis tipus de neurodegeneració (Schang et al. 2002). 



INTRODUCCIÓ 

 132 

 

 Figura Figura Figura Figura 17171717 // Estructura química de  // Estructura química de  // Estructura química de  // Estructura química de l’l’l’l’olomoucinaolomoucinaolomoucinaolomoucina, , , , roscovitinaroscovitinaroscovitinaroscovitina....    Amb blau veiem les posicions de la molècula que estan substituïdes. La fletxa marca el carboni assimètric de la roscovitina.   Tant l’olomoucina com la roscovitina es va trobar que s’orientaven de manera completament diferent a l’anell purínic de l’ATP(Schulze-Gahmen et al. 1995), i que la seva especificitat venia donada per interaccions amb una àrea que no uneix cap part de l’ATP(De Azevedo et al. 1996, Schulze-Gahmen et al. 1995). De fet, els aminoàcids que interaccionen en aquest domini no estan conservats en cinases que no siguin CDKs, la qual cosa dóna una explicació per l’elevada especificitat d’aquests compostos.   Durant els últims anys s’ha intentat esbrinar el mecanisme d’acció d’aquests compostos que fa que indueixin apoptosi en molts tipus cel·lulars. Tot seguit farem un breu resum de les troballes realitzades fins el moment pel que fa a la roscovitina i altres compostos estudiats en aquesta tesi. 
    
5.1.5.1.5.1.5.1. ROSCOVITINAROSCOVITINAROSCOVITINAROSCOVITINA      La roscovitina indueix apoptosi en vàries cèl·lules tumorals (Meijer, Bettayeb & Galons 2006), però la prevé en altres paradigmes experimentals (Hakem et al. 1999, Padmanabhan et al. 1999)(Paoletti et al. 2008). Presenta efectes amb una implicació directa sobre la mort cel·lular, i altres on la implicació no és tan directa.  
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5.1.15.1.15.1.15.1.1 EFECTES AMB IMPLICACIÓ DIRECTA SOBRE L’APOPTOSIEFECTES AMB IMPLICACIÓ DIRECTA SOBRE L’APOPTOSIEFECTES AMB IMPLICACIÓ DIRECTA SOBRE L’APOPTOSIEFECTES AMB IMPLICACIÓ DIRECTA SOBRE L’APOPTOSI    
    
5.1.1.15.1.1.15.1.1.15.1.1.1 MCL1 I LA INHIBICIÓ TRANSCRIPCIONALMCL1 I LA INHIBICIÓ TRANSCRIPCIONALMCL1 I LA INHIBICIÓ TRANSCRIPCIONALMCL1 I LA INHIBICIÓ TRANSCRIPCIONAL    
    Hi ha varis treballs que rebel·len una down-regulació marcada de la proteïna MCL-1 en el procés apoptòtic mediat per R-roscovitina (Hahntow et al. 2004)(MacCallum et al. 2005, Raje et al. 2005). MCL-1, com ja hem vist, és una proteïna antiapoptòtica anàloga a BCL-2 i BCL-XL que es caracteritza per ser un substrat proteasomal i per tenir una elevada taxa de renovació.  Sabem que roscovitina té una potent activitat in vitro contra CDK2/ciclina E (IC50=0,1 µmol/L), CDK7/ciclina H (IC50=0,36 µmol/L) i CDK9/ciclina T (IC50= 0,81 µmol/L) (McClue et al. 2002). Com hem vist, CDK7 i CDK9 tenen un paper important en la transcripció. El fet que roscovitina reguli la transcripció a través d’aquestes CDKs explica en part la baixada en l’expressió d’MCL-1, i la conseqüent apoptosi que se’n deriva (MacCallum et al. 2005, Raje et al. 2005, Alvi et al. 2005). Explica també perquè aquest compost és important a l’hora de tractar malalties com el mieloma múltiple, on MCL-1 es veu sobreexpressat.  En estudis amb B-CLL, en cèl·lules no tractades, MCL-1 estava unida a NOXA i BIM. Després del tractament, BIM s’alliberava ràpidament. Es va demostrar una contribució de NOXA i BIM com a mediadors específics de l’apoptosi mitjançada per roscovitina via RNAi. Després de 16h de tractament amb roscovitina, hi havia acumulació de BCL-2, BIM i BAX en la fracció insoluble rica en mitocòndries. Això suggereix que després de la degradació de MCL-1, la capacitat neutralitzadora de l’apoptosi de BCL-2 es veu sobresaturada fins que BAX forma grans porus multimèrics a les mitocòndries. Aquestes dades demostren en B-CLL la unió jeràrquica i les relacions entre els membres de BCL-2, i suggereixen que la seva interdependència funcional es pot explotar terapèuticament (Hallaert et al. 2007).   D’altra banda, els inhibidors de P-TEFb com la roscovitina poden servir com a teràpies anti-HIV-I. De totes maneres, estudis de replicació a llarg termini de l’HIV-I van indicar que aquests inhibidors són més citotòxics i menys eficaços contra HIV-I en cultius cel·lulars primaris (Biglione et al. 2007).   
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 Tots aquests treballs van dur a dues conclusions addicionals: (a) l’interès de CDK9 com a diana pel desenvolupament de compostos (Wang, Fischer 2008b) i (b), el suggeriment d’una via intrínseca mitocondrial com a mecanisme d’inducció d’apoptosi per part d’aquest inhibidor de CDKs. La demostració d’aquesta via ha estat un objectiu principal en els nostres estudis. 
    
5.1.1.25.1.1.25.1.1.25.1.1.2 p53p53p53p53      Es va provar que la roscovitina era capaç d’augmentar els nivells de p53 en diferents línies cel·lulars. Un mecanisme pel qual es va pensar que els nivells de p53 augmenten és degut a l’atenuació de la seva interacció amb MDM2 (el seu regulador negatiu). Aquesta interacció també ve regulada per la fosforilació de la Ser15 de p53, que és una diana de fosforilació de les CDKs, però es va veure que, substituïnt la Serina per una Alanina, els efectes seguien sent els mateixos. En canvi sí que van trobar que roscovitina reduïa els nivells de MDM2 tant de proteïna com d’mRNA (Lu et al. 2001), però això no estava directament relacionat amb l’augment dels nivells de p53 (O'Hagan, Ljungman 2004).   De fet es creu que l’augment dels nivells cel·lulars de p53 depèn del context cel·lular, i que el p53 induït per la roscovitina és transcripcionalment actiu i regula positivament vàries dianes en diferents tipus tumorals. Així trobem doncs, que en MCF-7 roscovitina és capaç d’intervenir en la fosforilació de la Ser46 de p53, la qual cosa precedeix el començament de l’apoptosi. Aquesta p53 fosforilada en la Ser46 regula positivament la transcripció de la proteïna mitocondrial p53AIP1, que va del citosol a les mitocòndries, on en provoca la despolarització i l’alliberament de les proteïnes mitocondrials que condueixen a l’apoptosi (Wesierska-Gadek, Gueorguieva & Horky 2005).   Per contra, es va trobar que en cèl·lules de leucèmia limfocítica crònica de cèl·lules B (B-CLL), que es caracteritzen per tenir la via de p53 defectuosa, la roscovitina era capaç d’induir apoptosi. Això ens indica que p53 hi està implicat, però no és necessari per la mort que indueix aquest compost (Alvi et al. 2005). A més, se sap que roscovitina no fa l’activació de p53 a través de la inhibició del proteasoma (Ranftler, Gueorguieva & Wesierska-Gadek 2006). 
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5.1.1.35.1.1.35.1.1.35.1.1.3 LES APORTACIONS DEL GRUPLES APORTACIONS DEL GRUPLES APORTACIONS DEL GRUPLES APORTACIONS DEL GRUP      El grup en el que s’ha desenvolupat la tesi va caracteritzar el curs temporal i la dependència de concentració del procés letal causat per roscovitina en les cèl·lules SH-SY5Y derivades de neuroblastoma (Ribas, Boix 2004). A més, d’una banda es va trobar que la sobreexpressió de les proteïnes antiapoptòtiques BCL-2 i BCL-XL no era capaç de rescatar la mort que indueix roscovitina (Ribas, Boix 2004). De l’altra, es va trobar que la diferenciació cel·lular de les SH-SY5Y amb àcid retinoic, i la inhibició de la síntesi de noves proteïnes mitjançant actinomicina D i cicloheximida sí que tenien un efecte protector en la mort induïda per roscovitina (Ribas, Boix 2004). De la mateixa manera, l’ús d’un pan-inhibidor de caspases com Z-VAD-fmk també protegia de la mort, indicant doncs una implicació directa de les caspases en el procés (Ribas, Boix 2004).   Tanmateix, es va descartar que algunes de les caspases implicades fossin la Caspasa 8 o 10, ja que aquestes es troben silenciades per metilació en el nostre model (les SH-SY5Y) i tot i així, aquestes moren igualment. Això va permetre descartar la implicació de la via apoptòtica extrínseca en el procés de mort mediat per roscovitina (Ribas, Gomez-Arbones & Boix 2005).   A més, essent conseqüent amb els resultats previs de l’acció de roscovitina sobre p53, es va trobar que roscovitina sinergitzava amb els efectes de la nutlina-3 (Ribas, Boix & Meijer 2006), un compost antagonista d’MDM2 i per tant, estabilitzador de p53. 
    
5.1.25.1.25.1.25.1.2 ALTRES EFECTES NO RELACIONATS DIRECTAMENT ALTRES EFECTES NO RELACIONATS DIRECTAMENT ALTRES EFECTES NO RELACIONATS DIRECTAMENT ALTRES EFECTES NO RELACIONATS DIRECTAMENT 
AMB L’APOPTOSIAMB L’APOPTOSIAMB L’APOPTOSIAMB L’APOPTOSI    
    
5.1.2.15.1.2.15.1.2.15.1.2.1 CANALS DE CALCI I POTASSICANALS DE CALCI I POTASSICANALS DE CALCI I POTASSICANALS DE CALCI I POTASSI      Yarotskyy et al. van trobar que la roscovitina afecta els canals de calci de tipus L (Ca ((V)1.2)) inhibint-ne l’amplitud de corrent, i alentint-ne l’activació. Aquesta inactivació és dependent de voltatge, però no de Ca2+, i s’uneix al canal des d’un lloc extracel·lular (Yarotskyy, Elmslie 2007). 
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  Altres autors han corroborat també que roscovitina té efectes alentint i tancant (inactivant) els canals de calci dependents de voltatge (Yan et al. 2002), els que són del tipus N (CaV2.2) i del tipus P/Q (CaV2.1) (Hillyard et al. 1992). Yan et al. també van mostrar un petit efecte sobre canals insensibles a toxines, per la qual cosa els canals de tipus L o R també podrien veure’s afectats. Buraei et al. van demostrar que la roscovitina alenteix la desactivació dels canals de tipus N unint-se selectivament als canals oberts, reduint així les taxes de transició entre dos estats d’obertura (Buraei, Anghelescu & Elmslie 2005). Finalment, es va demostrar que roscovitina pot actuar com a molècula inhibidora de CaV2 (Buraei, Schofield & Elmslie 2007, Triggle 2003). De totes maneres, la selectivitat de la roscovitina pels diferents tipus de canals de calci encara no està clara.   Un altre efecte de la roscovitina era inhibir les corrents iòniques afectant els canals de potassi. Van mostrar que la inhibició dels canals de potassi resulta de la unió de la roscovitina als canals oberts. Això va ajudar a definir diferents mecanismes potencials pels quals la roscovitina pot produir efectes fisiològics. Aquests mecanismes s’haurien de tenir en compte a l’hora d’estudiar els efectes fisiològics i patofisiològics d’aquest compost (Buraei, Anghelescu & Elmslie 2005, Buraei, Schofield & Elmslie 2007). 
    
5.1.2.25.1.2.25.1.2.25.1.2.2 ALTRES EFECTESALTRES EFECTESALTRES EFECTESALTRES EFECTES      A part dels efectes esmentats fins ara pel que fa la roscovitina, se n’han descrit altres que resumirem a continuació:  

o La roscovitina s’uneix a la Piridoxal Cinasa (PDXK) pel lloc d’unió del piridoxal, no pel de l’ATP (Bach et al. 2005). PDXK catalitza la fosforilació del piridoxal, la piridoxiamina i piridoxina en presència d’ATP i Zn2+. Això constitueix un pas essencial en la síntesi del piridoxal-5’-fosfat, la forma activa de la vitamina B6, que és un cofactor d’uns 140 enzims (Tang et al. 2005). 
o Inhibeix in vitro la síntesi de DNA en extractes d’ou de Xenopus. Bloqueja la maduració d’oòcits induïda per progesterona en Xenopus i la fosforilació del factor d’elongació eEF-1 in vivo (Buraei, Schofield & Elmslie 2007).  
o Prevé la replicació del virus de la varicella-zoster inhibint-ne la síntesi de DNA (Taylor et al. 2004). 
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o Potencia la letalitat de LAQ824, un inhibidor de les deacetilases d’histones, en cèl·lules leucèmiques humanes (Rosato et al. 2005). 
o R-roscovitina pot downregular l’activació d’NF-kB en resposta a TNFα i IL-1 (Dey et al. 2008). 
o La inhibició que fa de CDK-5 redueix l’activitat del transportador de dopamina, DAT (Price, Sorkin & Zahniser 2009). 

    
5.2.5.2.5.2.5.2. NEOROSCOVITINES: CR8 I MR4NEOROSCOVITINES: CR8 I MR4NEOROSCOVITINES: CR8 I MR4NEOROSCOVITINES: CR8 I MR4    
 
 Fins el moment, amb la roscovitina s’han observat nombrosos avantatges durant els assajos clínics de Fase I (Benson et al. 2007)(de la Motte, Gianella-Borradori 2004): la potent selectivitat contra un nombre petit de cinases (Bach et al. 2005, Bain et al. 2003, Bain et al. 2007, Becker et al. 2004, Fabian et al. 2005), una relativa manca de toxicitat i efectes secundaris limitats (Benson et al. 2007)(McClue et al. 2002), la seva biodisponibilitat oral, etc. Tot això explica el seu progrés en les investigacions clíniques. 
  Ara bé, la roscovitina té també alguns factors limitants: vida mitjana curta i un metabolisme ràpid cap a derivats inactius (Bettayeb et al. 2008), potència dèbil en les CDKs (del rang submicromolar) i en les línies cel·lulars (rang micromolar) que fan que es necessitin dosis altes per tractar pacients.   Aquestes últimes característiques han fet que naixés una segona generació d’anàlegs de la roscovitina que associen les qualitats de la roscovitina amb una potència farmacològica millorada. En aquest context es van investigar variacions en la posició 6, concretament, substituents biaríl·lics (Figura 18). D’aquestes variacions en van resultar compostos que tenien molta més activitat inductora de mort que la roscovitina. Tanmateix, no incrementaven la seva afinitat per CDKs. Sorprenentment, la seva potència farmacològica s’incrementava 50 vegadesa a l’hora d’induir mort en 25 línies cel·lulars diferents (Bettayeb et al. 2008).    Pel que fa a les característiques de mort que indueix CR8, fins el moment s’ha determinat que aquesta és dependent de dosi i de caspases, i que indueix el tall de PARP (Bettayeb et al. 2008). Per tant, podem dir que és també, a l’igual que el cas de roscovitina, una mort apoptòtica. 
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     Figura Figura Figura Figura 18181818 // Estructura química de la roscovitina, CR8 i MR4. // Estructura química de la roscovitina, CR8 i MR4. // Estructura química de la roscovitina, CR8 i MR4. // Estructura química de la roscovitina, CR8 i MR4.    Veiem que roscovitina i CR8 només es diferencien en que CR8 té una piridina de més en la posició 6 (fletxa blava). CR8 i MR4 es diferencien en que MR4 no té un nitrogen (N) en la posició 1 i en canvi CR8, a l’igual que la roscovitina, si que l’hi tenen (cercles blaus). 
    
5.3.5.3.5.3.5.3. 7777----BROMOINDIRUBINABROMOINDIRUBINABROMOINDIRUBINABROMOINDIRUBINA----3’3’3’3’----OXIMAOXIMAOXIMAOXIMA ( ( ( (7BIO)7BIO)7BIO)7BIO)      Com s’ha dit abans, dins dels inhibidors de CDKs es van descobrir també les indirrubines (Hoessel et al. 1999). De fet, les indirubines es poden extraure de vàries plantes que produeixen el tint indigo. També es troben presents en l’històric tint “Porpra Tireà”, extret de varis mol·luscs Muricidae (Meijer et al. 2003). També s’extrauen de vàries bactèries wild-type o recombinants (Guengerich et al. 2004, Wu et al. 2005). Per últim, tant les indirrubines com l’indigo es troben ocasionalment presents en l’orina humana (Adachi et al. 2001).   És interessant que les indirubines són el compost actiu de la medicina Xinesa que es feia servir en la recepta Danggui Longhui Wan per tractar vàries malalties, incloent la leucèmia mielocítica crònica (Xiao et al. 2002). Es va trobar que a més d’inhibir les CDKs, les indirubines inhibien GSK-3(Leclerc et al. 2001), la glicogen fosforilasa b (Kosmopoulou et al. 2004) i s’unien a AhR (de l’anglès, Aryl hydrocarbon receptor) (Adachi et al. 2001, Kawanishi et al. 2003).  
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 Tot i així, hi ha evidències que suggereixen que els efectes antiproliferatius de les indirubines deriven de la seva habilitat per inhibir CDKs (Damiens et al. 2001, Marko et al. 2001). Tanmateix, la interacció amb AhR i la subseqüent inducció de p27 contribueix a un arrestament marcat en G1 (Knockaert et al. 2004). Finalment s’ha demostrat que algunes indirubines prevenen la fosforilació i subseqüent activació de STAT3, portant així a la baixada d’expressió de factors de supervivència com SURVIVINA i MCL-1, la qual cosa porta a la mort cel·lular apoptòtica (Nam et al. 2005).   Buscant nous compostos per síntesi química es van provar diferents posicions sobre l’esquelet de indirubina-3’-oxima (Figura 19). De manera inesperada, 7BIO té una dèbil o insignificant activitat inhibitòria de vàries dianes clàssiques de les indirubines. A més, 7BIO indueix un tipus de mort molt ràpid diferent de la clàssica apoptosi (Ribas et al. 2006). Per exemple, no s’observava ni la degradació de DNA internucleasomal, ni el patró nuclear de condensació de cromatina, o l’alliberament de Citocrom C de les mitocòndries. Aquest procés de mort es va detectar tant en les línies derivades de neuroblastoma SH-SY5Y, IMR5 i IMR32, com en les hematològiques HL60 i Jurkat (Ribas et al. 2006). Aquest compost ha estat també objecte d’estudi d’aquesta tesi.  

     Figura Figura Figura Figura 19191919// Estructura química d’alguns derivats sintètics // Estructura química d’alguns derivats sintètics // Estructura química d’alguns derivats sintètics // Estructura química d’alguns derivats sintètics d’indid’indid’indid’indirubinesrubinesrubinesrubines----3’3’3’3’----oximaoximaoximaoxima. . . .     Concretament 7BIO és el que té un Brom en la posició 7 (marcat en blau). 
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LÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINA I COMPOSTOS RELACIONATSLÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINA I COMPOSTOS RELACIONATSLÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINA I COMPOSTOS RELACIONATSLÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINA I COMPOSTOS RELACIONATS    
    

o Caracteritzar el possible paper de vàries proteïnes de la família de BCL-2 implicades en l’apoptosi en la mort induïda per roscovitina. 
o Caracteritzar els efectes de roscovitina a llarg termini sobre cèl·lules resistents a l’apoptosi com són els MEFs Bax-/-Bak-/-. 
o Comprovar si els mecanismes apoptòtics de les neoroscovitines CR8 i MR4 són equivalents als de la roscovitina. 

    
LÍNIA DE RECERCA SOBRE 7BIOLÍNIA DE RECERCA SOBRE 7BIOLÍNIA DE RECERCA SOBRE 7BIOLÍNIA DE RECERCA SOBRE 7BIO    
    

o Caracteritzar morfològicament la mort induïda per 7BIO. 
o Delimitar els efectes de proteïnes reguladores de l’apoptosi en la mort induïda per 7BIO. 
o Determinar els efectes de 7BIO sobre el ΔΨm de cèl·lules tractades i intentar determinar possibles proteïnes implicades. 
o Caracteritzar els efectes de 7BIO sobre la respiració cel·lular.  
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1. REACTIUS QUÍMICS1. REACTIUS QUÍMICS1. REACTIUS QUÍMICS1. REACTIUS QUÍMICS    
     En la Taula 4 mostrem els reactius químics fets servir en aquesta tesi juntament amb el seu proveïdor. 
 Taula Taula Taula Taula 4444 // Reactius químics. // Reactius químics. // Reactius químics. // Reactius químics.    
 COMPOSTOSCOMPOSTOSCOMPOSTOSCOMPOSTOS    PROVEÏDORSPROVEÏDORSPROVEÏDORSPROVEÏDORS    - Cell Titer 96 ® MTS - Cytotox 96® Non-Radioactive Cytotoxicity Assay (alliberament LDH) Promega (Madison, WI, Estats Units) - Kit d’inhibidors de proteases Roche (Penzberg, Alemanya) - L’AcDEVDafc (acetyl-Asp-Glu-ÇVal-Asp-7-amino-4-trifluoromethylcoumarin) MP Biomedicals Europe (Asse-Relegem, Bèlgica) - Roscovitina - Olomoucina - Iso-olomoucina Calbiochem (Darmstadt, Alemanya) - Estaurosporina (STS) - Bisbenzimida (Hoechst 33342) - Iodur de propidi (IP) - Bongkrekic acid (BKKA) - DCI (3,4-dichloroisocoumarin) - Pefabloc ® SC (Aebsf o 4- (2-amino-ethyl)-benzene-sulfonyl-fluoride) - Pepstatin A - TPCK (N-p-Tosyl-L-phenylalanine-chloromethylketone) - TLCK (N-α-Tosyl-L-lysine-chloromethylketone hydrochloride) 

Sigma (Saint Louis, MO, Estats Units) 
- 7BIO (7-bromoindirubina-3’-oxima) Sintetitzat en un primer moment en el laboratori del Prof. Skaltsounis, Universitat d’Atenes.  Després ens el va proveïr Alexis Corp. (Plymouth Meeting, PA, Estats Units) -3,3’-dihexyloxacarbocyanine iodide (DioC6 (3)) Molecular Probes (Europe BV, Leiden, Holanda) - Leupeptina Roche (Barcelona, Espanya) - Cyclosporin A (CsA) - Calpeptina Tocris bioscience (Bristol, UK). - Carboxyfluorescein FLICA Immunochemistry Technologies, LLC (Bloomington, MN, Estats units) - LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kits - G418 Invitrogen/Molecular Probes TM (Cergy Pontoise, France or Barcelona, Espanya) - Kit RNeasy® QIAGEN (Las Matas, Madrid, Espanya) 
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2. ANTICOSSOS2. ANTICOSSOS2. ANTICOSSOS2. ANTICOSSOS      Com que no tots els anticossos s’han fet servir en les mateixes condicions, en la Taula 5 mostrem el proveïdor i les condicions utilitzades per a cada anticòs, així com el pes molecular de la banda que es detecta.  Taula Taula Taula Taula 5555 // Taula d’anticossos.  // Taula d’anticossos.  // Taula d’anticossos.  // Taula d’anticossos.     Es mostra el proveïdor, la dilució que cal fer, el secundari utilitzat, el medi amb el que es fa la incubació de la membrana, el substrat de revelat i el pes molecular de la banda que es detecta.    
 ANTICÒSANTICÒSANTICÒSANTICÒS    PROVEÏDORPROVEÏDORPROVEÏDORPROVEÏDOR    TÍTOLTÍTOLTÍTOLTÍTOL    SEC.SEC.SEC.SEC.    INCUBACIÓINCUBACIÓINCUBACIÓINCUBACIÓ    SUBSTRATSUBSTRATSUBSTRATSUBSTRAT    PES MOL.PES MOL.PES MOL.PES MOL.    ANT1ANT1ANT1ANT1    SigmaSigmaSigmaSigma    (Saint Louis, MO, Estats Units) 1:500 M TBST + 5% llet    Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 59kDa ANT2ANT2ANT2ANT2    SigmaSigmaSigmaSigma    (Saint Louis, MO, Estats Units) 1:320 M TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 33kDa ANT3ANT3ANT3ANT3    SigmaSigmaSigmaSigma    (Saint Louis, MO, Estats Units) 1:1000 M TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 37kDa BAKBAKBAKBAK    UpstateUpstateUpstateUpstate (Lake Placid, NY, Estats Units) 1:1000 R One-Step TM Complete Western Kit (GenScript Corporation)    Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 30kDa 

BAXBAXBAXBAX    UpstateUpstateUpstateUpstate (Lake Placid, NY, Estats Units) 1:1000 R One-Step TM Complete Western Kit (GenScript Corporation Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 23kDa BCLBCLBCLBCL----2222    DakocytomationDakocytomationDakocytomationDakocytomation (Glostrup, Dinamarca) 1:1000 M TBST + 5% llet SuperSignal® West Pico Luminol/Enhancer Solution (PIERCE, Rockford, IL, Estats Units) 26kDa BCLBCLBCLBCL----XXXXLLLL    BDBDBDBD---- Biosciences Biosciences Biosciences Biosciences (San Diego, CA, Estats Units) 1:2000 R TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 26KDa CCCCITOCROMITOCROMITOCROMITOCROM C C C C    Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz BiotechnologyBiotechnologyBiotechnologyBiotechnology (Santa Cruz, CA, Estats Units) 1:1000 R TBST Amersham ECL RPN 2106 Kit 15KDa COMPLEX ICOMPLEX ICOMPLEX ICOMPLEX I 39 39 39 39    Molecular ProbesMolecular ProbesMolecular ProbesMolecular Probes (Invitrogen detection technologies) 1:2000 M TBST Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 39KDa COMPLEX I 30COMPLEX I 30COMPLEX I 30COMPLEX I 30    Molecular ProbesMolecular ProbesMolecular ProbesMolecular Probes (Invitrogen detection 1:2000 M TBST Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate 30KDa 
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technologies)  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) COMPLEX IICOMPLEX IICOMPLEX IICOMPLEX II    Molecular ProbesMolecular ProbesMolecular ProbesMolecular Probes (Invitrogen detection technologies) 1:2000 M TBST Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 72KDa COMPLEX III 48COMPLEX III 48COMPLEX III 48COMPLEX III 48    Molecular ProbesMolecular ProbesMolecular ProbesMolecular Probes (Invitrogen detection technologies) 1:2000 M TBST Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 48KDa COMPLCOMPLCOMPLCOMPLEX III 29EX III 29EX III 29EX III 29    Molecular ProbesMolecular ProbesMolecular ProbesMolecular Probes (Invitrogen detection technologies) 1:2000 M TBST Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 29KDa COMPLEX IV COMPLEX IV COMPLEX IV COMPLEX IV     Molecular ProbesMolecular ProbesMolecular ProbesMolecular Probes (Invitrogen detection technologies) 1:2000 M TBST Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 57KDa GAPDHGAPDHGAPDHGAPDH----71.171.171.171.1    SigmaSigmaSigmaSigma    (Saint Louis, MO, Estats Units) 1:40000 - TBST Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 37kDa MCLMCLMCLMCL----1111    SigmaSigmaSigmaSigma    (Saint Louis, MO, Estats Units) 1:4000 R TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 40 i 42kDa MDM2MDM2MDM2MDM2    MBLMBLMBLMBL    (Naka-ku Nagoya, Japan) 1:1000 M TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 75-95 NOXANOXANOXANOXA    AbcamAbcamAbcamAbcam (Cambridge, Regne Unit)  (ab 9645)    1:500 M TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 11kDa p21p21p21p21    BD PharmingenBD PharmingenBD PharmingenBD Pharmingen    (Franklin Lakes, NJ, Estats Units)    1:500 M TBST + 5% llet SuperSignal® West Pico Luminol/Enhancer Solution (PIERCE, Rockford, IL, Estats Units) 21kDa p53p53p53p53    CalbiochemCalbiochemCalbiochemCalbiochem    (Darmstadt, Alemanya) 1:10 M One-Step TM Complete Western Kit (GenScript Corporation Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 53kDa p53p53p53p53    UpstateUpstateUpstateUpstate (Lake Placid, NY, Estats Units) 1:4000 M TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 53kDa PUMA PUMA PUMA PUMA     AbcamAbcamAbcamAbcam (Cambridge, Regne Unit)  (ab 9645) 1:500 R One-Step TM Complete Western Kit (GenScript Corporation Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 23kDa PUMA NPUMA NPUMA NPUMA N----Ter Ter Ter Ter     SigmaSigmaSigmaSigma (Saint Louis, MO, Estats Units) P4743 1:333 R TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 23 kDa 
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PUMA PUMA PUMA PUMA     AbcamAbcamAbcamAbcam    (Cambridge, Regne Unit)  (lot 224206) 1:2000 R One-Step TM Complete Western Kit (GenScript Corporation Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 16 i 23kDa 
PUMAPUMAPUMAPUMA    Cell Signaling Cell Signaling Cell Signaling Cell Signaling Technology ®Technology ®Technology ®Technology ® (Danvers, MA, Estats Units) 1:1000 R TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 18 i 23 kDa TUBULINATUBULINATUBULINATUBULINA    SigmaSigmaSigmaSigma    (Saint Louis, MO, Estats Units) 1:16000 M TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 50kDa VDAC1VDAC1VDAC1VDAC1    SigmaSigmaSigmaSigma    (Saint Louis, MO, Estats Units)    1:1000 M TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 37kDa VDAC2VDAC2VDAC2VDAC2    SigmaSigmaSigmaSigma    (Saint Louis, MO, Estats Units)    1:4000 R TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 38kDa VDAC3VDAC3VDAC3VDAC3    SigmaSigmaSigmaSigma    (Saint Louis, MO, Estats Units)    1:1000 R TBST + 5% llet Immobilon TM Western Chemiluminescent HRP Substrate  (Millipore Corporation, Billerica, MA, Estats Units) 30kDa  3. PREPARACIÓ DE 7BIO3. PREPARACIÓ DE 7BIO3. PREPARACIÓ DE 7BIO3. PREPARACIÓ DE 7BIO      El compost 7BIO, dissolt en DMSO, es dispensa a dosi 25μM després d’ésser sotmès a un bany d’ultrasons durant 15min i a una temperatura de 60ºC durant 15 minuts més. Es va fer servir el procediment de dilucions seriades en determinacions de dosi dependència. La concentració de DMSO mai sobrepassava l’1% en el medi. A aquestes concentracions, no hem observat alteracions en la viabilitat cel·lular o en l’estat de diferenciació.     4. LÍNIES CEL·LULARS I CONDICIONS DE CULTIU4. LÍNIES CEL·LULARS I CONDICIONS DE CULTIU4. LÍNIES CEL·LULARS I CONDICIONS DE CULTIU4. LÍNIES CEL·LULARS I CONDICIONS DE CULTIU     4.1 SH4.1 SH4.1 SH4.1 SH----SY5YSY5YSY5YSY5Y      Les SH-SY5Y(Biedler et al. 1978) són una línia cel·lular descrita per primer cop l’any 1978 derivada d’un neuroblastoma triplement clonat originari de les cèl·lules SH-N-SH. Un subclon d’aquestes (l’SH-SY) va ser també subclonat com les SH-SY5, que alhora van ser subclonades altre cop per donar les SH-SY5Y. Aquesta línia cel·lular és genèticament femenina (dos cromosomes X) ja que la línia original es va establir l’any 
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1970 a partir d’una biòpsia d’un neuroblastoma metastàtic del moll de l’os d’una nena de quatre anys. Entre altres característiques, destaquem que les SH-SY5Y tenen silenciats per metilació els gens caspasa 8 i 10 (Eggert et al. 2000).   Es van fer créixer a 37 ºC i al 5% de CO2 en medi DMEM (GIBCO©) + 2mM de L-glutamina suplementat, a més, amb un 10% de FBS (Invitrogen, Barcelona, Espanya) i Plasmocin TM (Invivogen, San Diego,CA, Estats Units).   4.2 SH4.2 SH4.2 SH4.2 SH----SY5Y SY5Y SY5Y SY5Y pcDNA3pcDNA3pcDNA3pcDNA3////BCLBCLBCLBCL----2222, pdDNA3/, pdDNA3/, pdDNA3/, pdDNA3/BCLBCLBCLBCL----XXXXLLLL i pcDNA3 i pcDNA3 i pcDNA3 i pcDNA3      A més a més es va treballar també amb les línies cel·lulars SH-SY5Y transfectades permanentment amb pcDNA3/BCL-2, pcDNA3/BCL-XL i els vectors pcDNA3 buits (Yuste et al. 2002b). Aquestes es van fer créixer igual que les SH-SY5Y no transfectades. Malgrat això, es va mantenir la selecció amb Geneticina (G-418) en els cultius creixents fins abans dels experiments terminals (Ribas, Boix 2004).     4.3 IMR4.3 IMR4.3 IMR4.3 IMR----5 i IMR5 i IMR5 i IMR5 i IMR----32323232   Les  IMR-32 (Tumilowicz et al. 1970)  i el seu subclon IMR-5 són també derivades de neuroblastoma. Les IMR-32 són una línia cel·lular hiperdiploide amb almenys dues poblacions amb morfologies diferents però amb la mateixa constitució cromosomal característica. Aquestes línies van ser descrites l’any 1970 i en destaquem una regulació defectuosa del sistema de proteïnes CAD/iCAD (Yuste et al. 2001). Les dues línies es van fer créixer en les mateixes condicions que les SH-SY5Y.     4.4 4.4 4.4 4.4 Mouse EmbryonMouse EmbryonMouse EmbryonMouse Embryonic Fibroblastsic Fibroblastsic Fibroblastsic Fibroblasts ( ( ( (MEFs)MEFs)MEFs)MEFs)      Els fibroblasts embrionaris de ratolí (MEFs) immortalitzats derivats de ratolins amb nul·la expressió de BAX i BAK (MEFs Bax-/-, MEFs Bak-/- o bé MEFs Bax-/- Bak-/-), i els seus corresponents “wild types” (MEFs wt) van ser amablement cedits pel laboratori del Dr. S.J. Korsmeyer (Lindsten et al. 2000, Wei et al. 2001a, Garrofe-Ochoa et al. 2008). Aquests també s’han fet créixer amb els mateixos medis i en les mateixes condicions que les SH-SY5Y.       
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4.4.4.4.5555 Jurkat i HL60 Jurkat i HL60 Jurkat i HL60 Jurkat i HL60      Les cèl·lules Jurkat (Schneider, Schwenk & Bornkamm 1977) són una línia immortalitzada de limfòcits T provinents d’una leucèmia que contè mutacions heterozigotes a quatre codons diferents de p53 (Cheng, Haas 1990). Les HL60 (Human promyelocytic leukemia cells) (Gallagher et al. 1979) són una línia cel·lular leucèmica que no expressa p53 (Wang, Li & Wu 1996). Totes dues línies es van fer créixer en suspensió a 37 ºC i al 5% de CO2 en medi RPMI 1640 (GIBCO®) ja suplementat amb L-Glutamina. S’hi va afegir, a més, un 10% de FBS (Invitrogen, Barcelona, Espanya) i Plasmocin TM (Invivogen, San Diego, CA, Estats Units).  5. CITOMETRIA DE FLUX5. CITOMETRIA DE FLUX5. CITOMETRIA DE FLUX5. CITOMETRIA DE FLUX         Les anàlisis de citometria de flux es van realitzar en un citòmetre EPICS ® XL de Coulter Científica, SA (Madrid, Espanya), equipat amb un laser d’Argó (15mW, 488nm) i una ruta òptica i una configuració de cicle estàndard per un citòmetre analític. La fluorescència verda (FL1) del DiOC6 (3) es va captar a través d’un filtre de 5256/20nm. La fluorescència vermella (FL3) del iodur de propidi (IP), per exemple, va ser captada a través d’un filtre de 620/15. Les taxes de flux típiques van ser entre 150 i 300 cèl·lules per segon, i es van analitzar un mínim de 10000 cèl·lules per mostra. L’adquisició de dades es va realitzar fent servir el software System II (versió 3.0) (Coulter Científica, SA, Madrid, Espanya). Es va fer servir el forward scatter amb un llindar al canal 10. Les dades es van desar en arxius de list mode i les anàlisis subseqüents es van realitzar amb el System II i amb el software lliure desenvolupat per Joseph Trotter (WinMDI 2.8).  6. MÈTODES DE DETECCIÓ DE MORT I VIABILITAT CEL·LULAR6. MÈTODES DE DETECCIÓ DE MORT I VIABILITAT CEL·LULAR6. MÈTODES DE DETECCIÓ DE MORT I VIABILITAT CEL·LULAR6. MÈTODES DE DETECCIÓ DE MORT I VIABILITAT CEL·LULAR     6.1 Reducció de l’MTS6.1 Reducció de l’MTS6.1 Reducció de l’MTS6.1 Reducció de l’MTS      La viabilitat cel·lular es va determinar mitjançant el reactiu MTS (CellTiter 96®). Aquest és la sal de 3- (4,5-dimetiltiazol-2-il)-5- (3-carboxi metoxifenil)-2- (4-sulfofenil)-2H-tetrazoli. L’MTS és una sal de tetrazoli soluble en aigua que permeabilitza les membranes cel·lulars i que es redueix químicament a la colorada sal de formazan dins les cèl·lules metabòlicament competents. Aquest fet permet la determinació de viabilitat en cultius cel·lulars. La sal de formazan derivada d’MTS es caracteritza per 
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ser soluble en aigua, la qual cosa evita els problemes de l’MTT, la seva molècula predecessora en aquests tipus d’assajos. Concretament s’eviten aspiracions del medi i la necessitat de disoldre la sal de formazan en DMSO.   L’assaig s’aplica en plaques multi-pou, permetent així vàries determinacions independents i la conseqüent anàlisi estadística. Es van plaquejar 40.000 cèl·lules SH-SY5Y o 1.000 cèl·lules MEFs per pou en plaques amb 96 pous (M96). Els canvis de color es van quantificar amb un lector de plaques ELISA després de 24h de tractament amb  els compostos. Els valors finals eren els resultats de substraure les lectures a 620nm de les de 490nm. Les lectures van demostrar ser lineals passades 3h d’incubació en MTS. Cada condició experimental es va testar sistemàticament en varis pous i cada experiment va ser repetit varis cops, tal i com es mostra als peus de figura. Les ràtios de viabilitat cel·lular es van obtenir referint els valors de les cèl·lules tractades als controls no tractats.  6.2 Quantificació de l’alliberament d’LDH6.2 Quantificació de l’alliberament d’LDH6.2 Quantificació de l’alliberament d’LDH6.2 Quantificació de l’alliberament d’LDH      La mort cel·lular es va determinar amb el kit Cytotox 96® Non-Radioactive Cytotoxicity Assay (Promega, Madison, WI, Estats Units), que permet determinar l’activitat de la lactat deshidrogenasa (LDH) en medis de cultiu o lisats cel·lulars. L’enzim LDH s’allibera de les cèl·lules només després del trencament de la membrana; com a conseqüència, la seva mesura quantifica les ratios de mort en cultius cel·lulars. L’assaig també s’ha dissenyat per ser fet en plaques multi-pou. En els assajos d’LDH, es van plaquejar M96 amb 40000 cèl·lules SH-SY5Y o 1000 cèl·lules MEFs per pou. Després de 48h de tractament amb els fàrmacs, es va determinar l’alliberament d’LDH  seguint les instruccions del kit.   En l’apoptosi, l’alliberament d’LDH és un esdeveniment més tardà que  la disminució de la reducció de l’MTS. Com a conseqüència, només les determinacions a 48h d’LDH  eren consistents amb les d’MTS, que havien estat realitzades a 24h. L’augment d’LDH es va detectar com un canvi de color que era quantificable amb un lector de plaques ELISA. Els valors finals també van ser el resultat de substraure les lectures de 620nm a les de 490nm.   Cada condició experimental es va testar sistemàticament en varis pous i cada experiment es va repetir varis cops, tal i com s’indica en els peus de figura. Les ratios 
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de mort cel·lular es van obtenir referint els valors d’LDH en el medi d’un cultiu tractat, al contingut total de LDH d’un cultiu control tractat de manera igual. El contingut total d’LDH és el resultat de la lisi cel·lular per l’addició al medi de cultiu de Tritó X-100 a concentració final 0.9%. El valor d’LDH de medi complet i medi complet més 0.9% Tritó X-100 (blancs) es va substraure dels valors corresponents. Finalment, es van fer les mitjanes del percentatge de mort cel·lular trobat en cultius no tractats i es va substraure de les ratios de mort finals.  6.3 LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kits6.3 LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kits6.3 LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kits6.3 LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kits      Es van plaquejar 106 cèl·lules/pou en una placa multipou de 6 pous. Després de 24h de recuperació i de fer els tractaments pertinents, les cèl·lules van ser tripisinitzades i rentades amb PBS (buffer salí fosfatat). Es van comptar les cèl·lules amb el Coulter Z2 i es van ajustar les condicions per que hi hagués 106 cèl·lules/mL PBS. A aquest se li va afegir 1uL del reactiu que disposa el kit, i es va incubar a temperatura ambient durant 30min. Tot seguit es va centrifugar el contingut i resuspendre el pellet en 900uL de PBS + 100uL de formaldehid 37%. Va ser incubat amb aquesta barreja durant 15min i, després de fer dos rentats amb PBS-BSA 1%, es va mesurar amb el filtre FL1 del citòmetre i els resultats es van analitzar amb el software explicat a l’apartat anterior corresponent a citometria de flux. En aquest cas es van comptar el nombre de cèl·lules vives respecte les mortes substraient la mortalitat que podria haver-hi al control. D’aquesta manera vam obtenir, doncs, els percentatges de mort cel·lular que han estat representats als diagrames.  7. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ D’APOPTOSI7. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ D’APOPTOSI7. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ D’APOPTOSI7. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ D’APOPTOSI  7.1 Activitat DEVDasa7.1 Activitat DEVDasa7.1 Activitat DEVDasa7.1 Activitat DEVDasa      Es van plantar 4x104 cèl·lules/pou en plaques M96. Després de 24h de recuperació i les hores de tractament convenients, es van lisar les cèl·lules afegint un volum d’Ac-DEVD-afc Lysis Buffer dues vegades concentrat (40mM Hepes/NaOH, pH7,2, 300mM NaCl, 20mM dithiothreitol, 10mM EDTA, 0,2% CHAPS, 1,6% Nonidet P-40, 20% sucrosa) + 20μM Ac-DEVD –afc + PMSF 2mM. Es va incubar durant 12h a 37ºC en la foscor i, passat aquest temps, es va llegir la fluorescència al fluorímetre FL600 Microplate Fluorescence Reader (Bio-TEK ®, Winooski, VT, Estats Units) a 360nm d’excitació i 530nm d’emissió. 
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    7.2 Carboxyfluorescein FLICA7.2 Carboxyfluorescein FLICA7.2 Carboxyfluorescein FLICA7.2 Carboxyfluorescein FLICA      Les cèl·lules van ser plantades a raó de 106 cèl·lules/mL en plaques multiopou de 6 pous. Després de fer els tractaments amb els compostos, van ser tripsinitzades i transferides a un volum de 300 μL de PBS al qual es van afegir 2 μL del reactiu FLICA STOCK 150X i es va deixar incubar durant 1 h a 37 ºC i 5% CO2 protegit de la llum. Passat aquest temps es van fer tres rentats amb WASH BUFFER 1X, quedant amb aquest medi per ser mesurades al citòmetre. A més, en les mostres que es va creure convenient, es va afegir IP per veure addicionalment el cicle cel·lular, i quines d’aquestes cèl·lules tenien la membrana cel·lular malmesa. La fluorescència de FLICA es va mesurar a FL1, i la de l’IP, a FL3 (segons l’indicat en l’apartat de citometria de flux). En el moment de la mesura les cèl·lules es van mantenir a 2-8 ºC i protegides de la llum.  7.3 Bisbenzimida/Iodur de Propidi7.3 Bisbenzimida/Iodur de Propidi7.3 Bisbenzimida/Iodur de Propidi7.3 Bisbenzimida/Iodur de Propidi      Per tal de detectar apoptosi en els cultius cel·lulars, es va mirar la morfologia nuclear fent una doble tinció amb bisbenzimida (Hoechst 33342) 0.05 μg/mL més IP 25 μg/mL i es va observar amb microscòpia de fluorescència.      8. EXTRACCIÓ DE PROTEÏNES I IMMUNO8. EXTRACCIÓ DE PROTEÏNES I IMMUNO8. EXTRACCIÓ DE PROTEÏNES I IMMUNO8. EXTRACCIÓ DE PROTEÏNES I IMMUNODETECCIÓDETECCIÓDETECCIÓDETECCIÓ ( ( ( (Western BlotWestern BlotWestern BlotWestern Blot))))   Per obtenir extractes cel·lulars totals, les cèl·lules van ser rentades amb PBS i lisats en un buffer de lisi que conté 100 mM Tris/HCl, pH 6,8%, 2% SDS, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF, 2 μg/mL aprotinina, 1 μg/mL leupeptina i 1 μg/mL pepstatina. Després van ser sonicades, bullides durant 5 min i centrifugades 15 min a 12000 g. Seguidament es van quantificar les proteïnes del sobrenedant amb el NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer (NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, Estats Units) i van ser subjectes a electroforesi en gels d’SDS i poliacrilamida al 10-15%. Basant-nos en la quantificació proteica, es van carregar quantitats iguals de proteïna per cada carril.    Després de córrer el gel, les proteïnes es van transferir a membranes de PVDF (polyvinylidene difluoride) (Amersham, Buckinghamshire, UK) mitjançant un mòdul Trans-blot MINI® de Bio-Rad (Hercules, CA, Estats Units). Les membranes es van bloquejar amb TBST (Tris-buffered Saline-Tween-20) + 5% llet desnatada durant 1h, o 
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bé durant 5 min amb els agents bloquejants del kit One-Step TM Complete Western Kit (GenScript Corporation, Piscataway, NJ, Estats Units). Seguidament es van fer reaccionar amb els anticossos primaris descrits segons les condicions que consten a la taula d’anticossos (Taula 5).   Finalment es van revelar les immunotransferències amb el substrat basat en peroxidasa ImmobilonTM Western (Millipore Corporation, Billerica MA, Estats Units) fent servir o bé el revelat clàssic amb cassette i films de radiografia, o bé amb el dectector de quemiluminiscència Molecular Imager ChemiDoc XRS i el programa Quantity-One 4.6 (Bio-Rad, Hercules, CA, Estats Units). La intensitat del pic de cada banda problema es va normalitzar amb la intensitat del pic de GAPDH del mateix carril. Després es va referir als valors anàlegs de les mostres no tractades. Finalment, en alguns casos les dades s’han transformat a logaritme en base 2 per tal d’homogeneïtzar els diagrames amb aquells de les anàlisis per RT-MLPA. Igual que en aquests diagrames, en les densitometries, els valors de les condicions no tractades esdevenen el zero i per això les barres que representen els valors dels controls desapareixen de la gràfica.  9. QUANTIFICACIÓ DEL 9. QUANTIFICACIÓ DEL 9. QUANTIFICACIÓ DEL 9. QUANTIFICACIÓ DEL ΔΨ MITOCONDRIALΔΨ MITOCONDRIALΔΨ MITOCONDRIALΔΨ MITOCONDRIAL   Els MEFs es van plaquejar en plaques M6 a una densitat de 2,5x105 cèl·lules/pou. Seguint els tractaments que marquem en els textos i figures, el reactiu DiOC6 es va afegir als cultius per aconseguir una concentració final de 40 nM. Després de 30 min d’incubació, les cèl·lules es van tripsinitzar per recollir-les i es van analitzar mitjançant citometria de flux, tal i com s’ha indicat en l’apartat corresponent. En la majoria dels experiments, després de la incubació de 30 min amb DiOC6 (3), es va afegir PI uns 15 min addicionals. Es van combinar lectures de FL1 més FL3 per donar les representacions biparamètriques que ens van permetre avaluar simultàniament el Δψ i la mort cel·lular.  10. MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA10. MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA10. MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA10. MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA  10.1 Microscòpia Electrònica 10.1 Microscòpia Electrònica 10.1 Microscòpia Electrònica 10.1 Microscòpia Electrònica de Transmissióde Transmissióde Transmissióde Transmissió      Es van recollir les cèl·lules de cultius tractats i no tractats, es van rentar dos cops amb PBS (150mM ClNa, 2,7 mM ClK, 8 mM Na2HPO4, 1,5 mM KH2PO4) i es van 
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fixar durant 30 min a 4 ºC en tampó fosfat 100 mM (pH 7,4) que contenia glutaraldehid al 2,5%. Després de resuspendre els sediments dos cops amb PBS a 4ºC, les cèl·lules van ser fixades posteriorment en un tampó de tetròxid d’osmi (OsO4), deshidratades en una sèrie d’acetones, i incloses en una reïna Durcupan® ACM (Fluka, Buchs, Switzerland). Les seccions ultra primes muntades en reixetes de coure van ser contrastades amb acetat d’uranil i citrat de plom. Es va fer servir un microscopi electrònic de transmissió (Zeiss EM 910) per visualitzar les ultraestructures cel·lulars.  10.2 “10.2 “10.2 “10.2 “HighHighHighHigh----pressure freezingpressure freezingpressure freezingpressure freezing”””” ( ( ( (HPF) de cèl·lules sobre discs de safirHPF) de cèl·lules sobre discs de safirHPF) de cèl·lules sobre discs de safirHPF) de cèl·lules sobre discs de safir      Els discs de safir (3mm de diàmetre, gruix de 50 μm ; Brügger, Minuso, Suïssa, distribuït per Engineering Office M. Wohlwend GmbH, Sennwald, Suïssa) van ser netejats en àcid sulfúric, aigua i sabó, i etanol absolut. Subseqüentment van ser recoberts amb 20 nm de carboni mitjançant una evaporació de feix d’electrons amb l’aparell BAF 300 (BAL-TEC, Balzers, Principat de Liechtenstein ). Els discs de safir es van dipositar en plaques multi-pou de 24 pous i les cèl·lules s’hi van fer créixer fins una confluència d’aproximadament el 80%. Els cultius problema van ser tractats amb els fàrmacs respectius.   Es va realitzar el HPF amb un aparell nou Wohlwend HPF Compact 01 (Engineering Office M. Wohlwend GmbH, Sennwald, Suïssa). Els discs de safir van ser planxats entre dos plaques d’alumini (Müller-Moor, 1984) de 3 mm de diàmetre. Una de les plaques era roma i l’altra tenia una cavitat central de 100 μM de profunditat i 2 mm de diàmetre. Les cavitats entre el teixit i les plaques d’alumini s’omplien amb hexadecà. L’hexadecà no és miscible amb aigua i no serveix com a crio-protector, però ajuda a transferir la pressió i temperatura durant el HPF. Les mostres congelades es van emmagatzemar en nitrogen líquid fins realitzar la “Freeze-substitution”.  10.3 “10.3 “10.3 “10.3 “FreezeFreezeFreezeFreeze----substitutionsubstitutionsubstitutionsubstitution”””” ( ( ( (FS) i inclusiFS) i inclusiFS) i inclusiFS) i inclusióóóó         Les mostres congelades a alta pressió es van treure curosament de les plaques d’alumini en nitrogen líquid i es van submergir en 1 mL de medi FS pre-refredat a 90ºC. El medi FS conté metanol, etanol, acetona, 1-propanol o 2-butanol (Merck, Darmstadt, Alemanya) i, eventualment, conté el fixador tetròxid d’osmi (Chempur, Karlsruhe, Alemanya).  
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 Es va fer servir un aparell de substitució controlat per ordinador dissenyat expressament (A. Ziegler i W. Fritz, Z.E. Elektronenmikroskopie, University of Ulm, no publicat) per escalfar lentament les mostres de -90 ºC a 0 ºC en un període de 16 h mitjançant un protocol d’escalfament exponencial. Les mostres es van mantenir a temperatura ambient 30 min,  van ser rentades amb el dissolvent respectiu i incloses en una sèrie de dos passos amb Epon (Fluka) al 50 % amb dissolvent durant 1 h, i després Epon al 100 % durant 6 h. Aleshores l’Epon va ser polimeritzat durant 48 h a 60 ºC. Es van fer seccions de 60 nm amb un ultra-micròtom Leica Ultracut (UCT) amb ganiveta de diamant (Diatome, Biel, Suïssa) i van ser recol·lectades  en reixetes de coure. Les mostres substituïdes amb metanol es van sotmetre a tinció amb acetat d’uranil i citrat de plom.  11. EXTRACCIÓ D’ RNA11. EXTRACCIÓ D’ RNA11. EXTRACCIÓ D’ RNA11. EXTRACCIÓ D’ RNA   L’extracció d’RNA es va fer amb el kit RNeasy® de QIAGEN. Es van plantar 106 cèl·lules/pou en una placa multipou de 6 pous. Després del temps de recuperació i tractament, es van tripsinitzar les cèl·lules per recollir-les i després lisarles amb el Tampó RLT. Es van fer passar un mínim de 10 vegades per una xeringa de 0.9 mm de diàmetre. Es va afegir un volum d’etanol al 70% i, després de barrejar-ho bé, es va posar a les columnes proveïdes pel kit i es va centrifugar 15 s a >10000 rpm. Es va descartar l’eluït i, després d’afegir 700 μL de Tampó RW1, es va tornar a centrifugar 15s a >10000 rpm. Tot seguit, es van fer dos rentats amb 500 μL de Tampó RPE deixant l’últim centrifugar-se durant 2 min a >10000 rpm. Després d’aquest pas, es va canviar la columna a un tub net i es van afegir 40 μL d’aigua lliure de RNases directament a la membrana de la columna. Al centrifugar-ho 1 min a >10000 rpm vam obtenir l’RNA desitjat a l’eluït.     12. RT12. RT12. RT12. RT----MLPAsMLPAsMLPAsMLPAs ( ( ( (de l’anglès, de l’anglès, de l’anglès, de l’anglès, Reverse Transcriptase Multiplex LigationReverse Transcriptase Multiplex LigationReverse Transcriptase Multiplex LigationReverse Transcriptase Multiplex Ligation----dependent Probe dependent Probe dependent Probe dependent Probe AmplificationAmplificationAmplificationAmplification))))      L’RNA va ser analitzat mitjançant RT-MLPA fent servir el SALSA MLPA KIT R011 o R011-B1 Apoptosis mRNA de MRC-Holland (Amsterdam, Holanda) per detectar simultàniament 37 molècules de RNA missatger (mRNA), incloent sondes per mRNAs de 32 proteïnes relacionades amb l’apoptosi. Ràpidament, les mostres d’RNA (200 ng d’RNA total) van ser primerament transcrites de manera reversa fent servir una barreja de sondes específica de gens. Els cDNAs resultants es van anellar a la 
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barreja de sondes de l’MLPA durant tota la nit a 60 ºC. Els oligonucleòtids anellats es van lligar afegint Lligasa-65 (MRC-Holland, Amsterdam) i incubant-ho 14min a 54 ºC.    Els productes de lligació es van amplificar mitjançant PCR (35 cicles, 30 s a 95ºC; 30 s a 60 ºC, i 1 min a 72 ºC) amb un cebador marcat amb FAM (Fluorescein Phosphoramidites), i un altre sense marcar. Els fragments finals ampliats de la PCR es van separar per electroforesi capil·lar en un 48-capillary ABI-Prism 3730 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Hitachi, Foster City, CA). L’àrea i alçada dels pics es van mesurar fent servir el programa d’anàlisi GeneScan (Applied Biosystems). Els nivells d’mRNA per cada gen es van expressar com una relació normalitzada de l’àrea dels pics dividida per l’àrea del pic d’un estàndard intern, un gen control, i un gen de referència (β2-microglobulina per SH-SY5Y, i β-glucuronidasa per les cèl·lules Jurkat, HL60, IMR-5 i IMR-32), donant com a resultat la relativa abundància d’mRNAs dels gens d’interès.  En algunes representacions, es va calcular el logaritme en base 2 de la inducció relativa de les cèl·lules no tractades. Per això, els valors dels nivells d’expressió de les condicions no tractades van ser sempre zero, i no es mostren a les figures.  13. qRT13. qRT13. qRT13. qRT----PCRPCRPCRPCR ( ( ( (de l’anglès, de l’anglès, de l’anglès, de l’anglès, quanquanquanquanttttitative Reverse Transcriptaseitative Reverse Transcriptaseitative Reverse Transcriptaseitative Reverse Transcriptase----Polimerase ChainPolimerase ChainPolimerase ChainPolimerase Chain    Reaction)Reaction)Reaction)Reaction)         Després de l’extracció de l’RNA, es va transcriure 1 µg d’RNA de cada condició a cDNA segons les instruccions del kit QuantiTect ® Reverse Transcription de QIAGEN. La reacció té lloc a 42ºC amb la barreja de sondes que subministra el kit, i és inactivada a 95ºC. Posteriorment es va analitzar el cDNA per qPCR fent servir volums de fins a 25 µL en plaques multipou de 96 pous seguint les instruccions del kit SYBR® GreenER qPCR SuperMix for iCycler® d’Invitrogen. Es va utilitzar sondes específiques per a PUMA amb una temperatura d’anellament de 60ºC (sonda sentit 5’GTCCTCAGCCCTCGCTCT3’ i sonda antisentit 5’CCCACTGTTCCTCCTCCC3’) que tant detecten les formes PUMAα com PUMAβ. La reacció es va fer en l’aparell iCycler® de Bio-Rad i l’anàlisi de les dades es va fer amb el programa Bio-Rad iQTM5 Optical System Software versió 2.0. Les dades obtingudes han estat normalitzades per l’ACTINA (sonda sentit 5’CCTGGCACCCAGCACAAT3’ i sonda antisentit 5’GCCGATCCACACGGAGTAC3’), referenciades al control, i els valors resultants transformats a log2.   
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14. DETECCIÓ DE L’ALLIBERAMENT DE CITOCROM C 14. DETECCIÓ DE L’ALLIBERAMENT DE CITOCROM C 14. DETECCIÓ DE L’ALLIBERAMENT DE CITOCROM C 14. DETECCIÓ DE L’ALLIBERAMENT DE CITOCROM C       Per detectar l’alliberament de CITOCROM C, es van obtenir extractes citosòlics resuspenent els sediments cel·lulars en 200 μL de tampó d’extracció que contè (en mM): sucrosa 250, Tris-HCL 50, EGTA 1, EDTA 1, dithiothereitol (DTT) 1, phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) 0.1; pH 7,4. Després es van homogeneïtzar en un homogeneïtzador de vidre Teflon (5 cops) i, després de tenir-ho 15 min en gel, es va centrifugar a 15000 rpm durant 15 min. Es van separar els sobrenedants (fraccions citosòliques) i es van emmagatzemar a -80 ºC fins que es va fer l’anàlisi amb un gen d’electroforesi. Es van carregar 15 μg de proteïnes citosòliques i del sediment a un gel al 15% de poliacrilamida amb SDS, que després de ser feta l’electroforesi va ser transferit a una membrana de PVDF. Es va incubar amb l’anticòs anti-CITOCROM C segons les condicions que consten a la Taula 5.  15. DETECCIÓ DEL FLUX CEL·LULAR D’OXIGEN15. DETECCIÓ DEL FLUX CEL·LULAR D’OXIGEN15. DETECCIÓ DEL FLUX CEL·LULAR D’OXIGEN15. DETECCIÓ DEL FLUX CEL·LULAR D’OXIGEN    
 

 Es va mesurar el flux d’oxigen dels MEFs a 37 ºC en un cultiu amb medi DMEM amb 10% FBS mitjançant respirometria d’alta resolució fent servir l’Oroboros® Oxygraph-2k amb els volums de les càmeres establerts a 2 mL i una velocitat d’agitació de 400 rpm. Es va fer servir el software DatLab (Oroboros Instruments, Innsbruck, Austria) per adquirir les dades (en intervals de temps de 2 s) i per fer l’anàlisi, que inclou el càlcul de la derivada del temps de la concentració d’oxigen i la correcció pel soroll de fons del flux d’oxigen de l’instrumental (Gnaiger 2001).   El règim experimental es va iniciar amb una respiració de rutina, que es defineix com la respiració del medi de cultiu cel·lular sense substrats addicionals o efectors. Després d’observar el flux respiratori en estat estacionari en un interval de temps entre 10 i 15 minuts d’haver tancat la cambra, es van afegir els compostos testats a les cambres de mesura. Per tal d’evitar les limitacions de l’oxigen, es van realitzar tots els experiments per sobre del 50% de saturació d’oxigen. El consum d’oxigen es va normalitzar pel nombre de cèl·lules.    
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16. DETERMINACIÓ DE CoQ16. DETERMINACIÓ DE CoQ16. DETERMINACIÓ DE CoQ16. DETERMINACIÓ DE CoQ    
     Les cèl·lules (MEFs o SH-SY5Y) es van tractar amb el vehicle (DMSO), Met-7BIO o 7BIO 25 μM durant 2h, es van recollir i rentar amb PBS. Després es van lisar amb SDS 1% i es van vortexar durant 1 min. Es va afegir una barreja d’etanol:isopropanol (95:5) i es van tornar a vortexar les mostres durant 1 minut. Per recuperar el CoQ, es van afegir 5 mL d’hexà i les mostres es van centrifugar a 1000 g durant 5 min a 4 ºC. Les fases de dalt de les tres extraccions es van recuperar i assecar fent servir un evaporador rotatori. Els extractes lipídics es van resuspendre en 1 mL d’etanol, assecar en un “speed-vac” i emmagatzemar a -20 ºC. Les mostres es van resuspendre en el volum adient d’etanol abans de fer la injecció a l’HPLC. Les determinacions per HPLC es van efectuar en els laboratoris del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), Universidad Pablo de Olavida, Sevilla. Els components lipídics es van separar amb un sistema d’HPLC Beckmann 166-126 equipat amb una columna de 15-cm Kromasil C-18 en una columna de calor a 40 ºC, amb un cabal de 1 mL/min i una fase mòbil que contè 65:35 metanol/n-propanol i 1, 42 mM de perclorat de liti. 
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1.1.1.1. LÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINA I LÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINA I LÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINA I LÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINA I 
COMPOSTOS RELACIONATSCOMPOSTOS RELACIONATSCOMPOSTOS RELACIONATSCOMPOSTOS RELACIONATS      La línia cel·lular SH-SY5Y és derivada d’una metàstasi de neuroblastoma humà i ha esdevingut el nostre model en la investigació de noves teràpies per aquest tipus de càncer pediàtric. En aquesta línia cel·lular es va caracteritzar el procés apoptòtic mitjançat per l’estaurosporina (Yuste et al. 2002a), olomoucina, i roscovitina (Ribas, Boix 2004). En aquestes cèl·lules es va descartar la via extrínseca com el tipus d’apoptosi induït per olomoucina i roscovitina (Ribas, Gomez-Arbones & Boix 2005). Curiosament, la mort no era rescatada ni per la sobreexpressió de BCL-2, ni per la sobreexpressió de BCL-XL. Això ens va portar a plantejar-nos si realment hi havia una via intrínseca implicada, i en el cas que hi fos, quines eren les seves característiques específiques.    Aquest ha estat un dels propòsits centrals d’aquesta tesi. 

    
1.11.11.11.1 EFECTE DE LA SOBREEXPRESSIÓ DE EFECTE DE LA SOBREEXPRESSIÓ DE EFECTE DE LA SOBREEXPRESSIÓ DE EFECTE DE LA SOBREEXPRESSIÓ DE BCLBCLBCLBCL----XXXXLLLL EN  EN  EN  EN 
SHSHSHSH----SY5Y TRACTADES AMB ROSCOVITINASY5Y TRACTADES AMB ROSCOVITINASY5Y TRACTADES AMB ROSCOVITINASY5Y TRACTADES AMB ROSCOVITINA    
     En un estudi previ, ens va sorprendre que cèl·lules SH-SY5Y sobreexpressores o bé de BCL-2 o BCL-XL, no estaven protegides de l’apoptosi mitjançada per olomoucina i roscovitina (Ribas, Boix 2004). Les proteïnes BCL-2 i BCL-XL eren actives, ja que aquestes cèl·lules presentaven protecció significativa a l’estaurosporina (Yuste et al. 2002b). És remarcable que la manca de protecció de BCL-XL sobre les SH-SY5Y sobrepassava la de BCL-2 (Yuste et al. 2002b). Aquestes conclusions encara es van corroborar més quan es van fer les cinètiques d’activació de caspases efectores (activitat DEVDasa). En una població de cèl·lules SH-SY5Y establement transfectades amb un vector buit pcDNA3, l’activitat DEVDasa augmentava de manera depenent del temps en un tractament ja sigui amb roscovitina (50μM) o estaurosporina (1μM). Una població anàloga expressant la construcció pcDNA3/BCL-XL va esdevenir resistent a l’activació de caspases de l’estaurosporina (1μM), però no a la roscovitina (50μM). Encara és més, la cinètica d’activació de caspases per la roscovitina era la mateixa en aquestes cèl·lules que en els controls pcDNA3 (Figura 20A). 
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    Figura Figura Figura Figura 20202020 // Nul efecte antiapoptòtic de la sobreexpressió de Nul efecte antiapoptòtic de la sobreexpressió de Nul efecte antiapoptòtic de la sobreexpressió de Nul efecte antiapoptòtic de la sobreexpressió de BCLBCLBCLBCL----XXXXLLLL en cèl·lules SH en cèl·lules SH en cèl·lules SH en cèl·lules SH----SY5Y tractadSY5Y tractadSY5Y tractadSY5Y tractades amb roscovitina.es amb roscovitina.es amb roscovitina.es amb roscovitina.   (A) Les cèl·lules SH-SY5Y establement transfectades amb la construcció pcDNA3/BCL-XL o el vector buit pcDNA3 van ser tractades amb roscovitina 50 μM (■) i estaurosporina 1 μM (□) durant els temps indicats en l’eix de les abscisses. Després, es van lisar les cèl·lules i es va mesurar l’activitat DEVDasa directament en el cultiu cel·lular afegint un substrat fluorescent. En l’eix de les ordenades s’expressa la fluorescència en unitats fluorimètriques arbitràries (a.f.u.) (B) Es van obtenir extractes citoplasmàtics als temps indicats de les SH-SY5Y tractades amb roscovitina 50 μM. Els extractes es van sotmetre  a una electroforesi i immunodetecció amb l’anticòs anti-citocrom C (C) Després del tractament durant 48h amb roscovitina 50 μM  el contingut de la proteïna BCL-XL i BCL-2 no va disminuir en les SH-SY5Y sobreexpressores de BCL-XL o BCL-2.  R: Cèl·lules tractades. U: Cèl·lules no tractades.Per comparar-ho mostrem el contingut de BCL-XL i BCL-2 de SH-SY5Y transfectades amb pcDNA3, pcDNA3/BCL-XL o pcDNA3/BCL-2. Els resultats són representatius d’almenys dos experiments independents. L’asterisc 
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correspon a una banda inespecífica amb una mobilitat compatible a la de les proteïnes histones i esdevé un bon marcador de la quantitat de proteïna carregada.   En aquest context, vam especular si la fallada de BCL-XL a l’hora de prevenir l’activació de caspases i l’apoptosi correlacionava amb la inhabilitat per prevenir l’alliberament de citocrom C de les mitocòndries. Es van caracteritzar les cinètiques d’alliberament de citocrom C en les cèl·lules SH-SY5Y controls igual que en les cèl·lules SH-SY5Y sobreexpressores de BCL-XL.   Vam observar que BCL-XL ni prevenia ni retardava l’alliberament de citocrom c (Figura 20 B). En conclusió, la mort cel·lular, l’activació de caspases, i l’alliberament de citocrom C estaven eludint completament el control de BCL-XL. Juntament amb això, com que s’havia descartat la via extrínseca (Ribas, Gomez-Arbones & Boix 2005), els resultats semblaven indicar que una via intrínseca insensible a BCL-2 i a BCL-XL era el tipus d’inducció d’apoptosi que feia la roscovitina.   Abans de caracteritzar aquest fet més enllà, vam qüestionar si el contingut de BCL-2 i BCL-XL en SH-SY5Y transfectades variava després del tractament amb roscovitina. Roscovitina és un inhibidor de CDK7 i CDK9 i, com a conseqüència, bloqueja la iniciació i l’elongació de la transcripció (Wang, Fischer 2008b). Addicionalment coneixíem que l’expressió basal de la proteïna BCL-XL era molt baixa en les SH-SY5Y. En aquesta tesi vam observar que el contingut elevat de BCL-XL de les poblacions transfectades no disminuïa després del tractament amb roscovitina (50μM) durant 48h (Figura 20 C). Tampoc va resultar evident que hi hagués efectes en el contingut de BCL-2 (Figura 20 C). Aquestes dades són coherents amb l’observació que les cèl·lules de neuroblastoma N18 transfectades amb BCL-2 no presenten canvis en els nivells d’aquesta proteïna després del tractament amb cicloheximida durant 48h (Boix et al. 1998). Està acceptat que BCL-2 i BCL-XL es caracteritzen per una taxa de renovació petita, a diferència del seu parent MCL-1, del que ja es parlarà més endavant. 
    
1.21.21.21.2 RELLEVÀNCIA DE BAX I BAK EN L’APOPTOSI RELLEVÀNCIA DE BAX I BAK EN L’APOPTOSI RELLEVÀNCIA DE BAX I BAK EN L’APOPTOSI RELLEVÀNCIA DE BAX I BAK EN L’APOPTOSI 
INDUÏDA PELS INHIBIDORS DE CDKsINDUÏDA PELS INHIBIDORS DE CDKsINDUÏDA PELS INHIBIDORS DE CDKsINDUÏDA PELS INHIBIDORS DE CDKs     
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 Per confirmar de forma contundent que els inhibidors de CDKs induïen apoptosi només a través de la via mitocondrial, disposàvem com a eina experimental dels MEFs deficients en BAX (Bax-/-), BAK (Bak-/-), doble deficients en les dues proteïnes (Bax-/-Bak-/-) i els controls “Wild Types” (wt).  

     Figura Figura Figura Figura 21212121 // La mort cel·lular causada pels inhibidors de CDKs és previnguda per la La mort cel·lular causada pels inhibidors de CDKs és previnguda per la La mort cel·lular causada pels inhibidors de CDKs és previnguda per la La mort cel·lular causada pels inhibidors de CDKs és previnguda per la doble deficiència en Bdoble deficiència en Bdoble deficiència en Bdoble deficiència en BAXAXAXAX i B i B i B i BAKAKAKAK....  (A) Es va determinar la dosi dependència de la letalitat induïda per olomoucina i roscovitina en els MEFs wt i Bax-/-Bak-/- pel procediment d’alliberament d’LDH. Les concentracions es mostren a l’eix de les abscisses. (B) Es van tractar els MEFs wt i Bax-/-Bak-/- durant 48h amb olomoucina 400 μM i roscovitina 100 μM i es va mesurar la mort cel·lular amb el procediment d’alliberament d’LDH. En tots dos apartats mostrem la mitjana ± SEM d’almenys dos experiments independents. Cada determinació d’LDH es va fer per triplicat.  
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 En els MEFs wt es va trobar que l’olomoucina i la roscovitina causaven mort cel·lular de manera dosi dependent (Figura 21 A). Les concentracions necessàries per induir mort en la major part de la població estan en el rang de 50 μM en totes les línies cel·lulars estudiades fins al moment. Els MEFs wt mostraven una resistència superior a la roscovitina que obligava a duplicar aquesta concentració per obtenir les mateixes taxes de mortalitat. Basant-nos en aquestes observacions, es va triar com a concentracions de treball d’olomoucina, 400μM, i de roscovitina, 100μM. Prenent aquestes concentracions observàvem que no hi havia mort cel·lular en els MEFs Bax-/-Bak-/- (Figura 21 A). En conclusió, quedava confirmat que l’apoptosi transcorria per una via intrínseca mitjançada per BAX i BAK.  

 
 Figura Figura Figura Figura 22222222 // D // D // D // Diferent resposta deiferent resposta deiferent resposta deiferent resposta de les cèl·lules deficients en BAX o BAK les cèl·lules deficients en BAX o BAK les cèl·lules deficients en BAX o BAK les cèl·lules deficients en BAX o BAK depenent del  depenent del  depenent del  depenent del fàrmac de tractament.fàrmac de tractament.fàrmac de tractament.fàrmac de tractament.    Es va determinar la letalitat induïda per olomoucina, roscovitina i estaurosporina després de 48h de tractament mitjançant el mètode de citometria de flux LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kit. Cada determinació es va fer per triplicat i a la figura es mostra la mitjana ± SEM. 
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 Figura Figura Figura Figura 23232323 // L’apoptosi mediada per compostos inhibidors de CDKs és bloquejada per la  // L’apoptosi mediada per compostos inhibidors de CDKs és bloquejada per la  // L’apoptosi mediada per compostos inhibidors de CDKs és bloquejada per la  // L’apoptosi mediada per compostos inhibidors de CDKs és bloquejada per la doble deficièncdoble deficièncdoble deficièncdoble deficiència de les proteïnes BAX i BAKia de les proteïnes BAX i BAKia de les proteïnes BAX i BAKia de les proteïnes BAX i BAK....    Els MEFs wt i Bax-/-Bak-/- van ser tractats durant 48h i es va realitzar microscòpia de fluorescència després de fer una doble tinció amb bisbenzimida i iodur de propidi. S’observen cèl·lules mortes amb els típics nuclis apoptòtics en els wt tractats amb roscovitina (fletxes). Barra, 20μm. 
  En aquest punt calia explorar la implicació per separat de BAX i BAK. Per això vam comparar els quatre tipus de MEFs tractats amb olomoucina i roscovina, i vam veure que la deficiència senzilla ja sigui de BAX o de BAK, conferia resistència a ambdós fàrmacs (Figura 21 B). Tal i com es mostra, la manca de BAK conferia una major protecció que la manca de BAX, la qual cosa apuntaria a un paper més rellevant de BAK respecte BAX en aquest tipus de mort. En conclusió podem dir que la implicació de BAK és lleugerament superior a la de BAX en la inducció d’apoptosi per roscovitina i olomoucina en aquestes poblacions cel·lulars.  
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 Figura Figura Figura Figura 24242424 //  //  //  // AproximacióAproximacióAproximacióAproximació cinètica de l’activ cinètica de l’activ cinètica de l’activ cinètica de l’activitat DEVDasa dels tractaments sobre els itat DEVDasa dels tractaments sobre els itat DEVDasa dels tractaments sobre els itat DEVDasa dels tractaments sobre els MEFs.MEFs.MEFs.MEFs.    Els MEFs wt, bax-/-, bak-/- i bax-/-bak-/- van ser tractats durant els temps indicats a l’eix de les abscisses amb olomoucina 400μM, roscovitina 100μM i estaurosporina 1μM. L’activitat de les caspases efectores (activitat DEVDasa) es va mesurar en unitats arbitràries de fluorescència (a.f.u.) Cada barra mostra la mitjana ± SE de dos experiments diferents, cada un contenint sis rèpliques independents.   Com que defensem no fer servir un únic mètode per mesurar la mort cel·lular en estudis farmacològics, vam tractar d’aplicar les determinacions mitjançant MTS tal i com havíem fet anteriorment (Ribas, Gomez-Arbones & Boix 2005). Els assajos amb MTS són ambigus si s’apliquen per quantificar la mort cel·lular en cèl·lules que proliferen ràpidament, com és el cas dels MEFs. Això es fa encara més palès si s’estudien compostos amb la doble habilitat d’aturar el cicle cel·lular i induir apoptosi, com són els inhibidors de CDKs. Per això vam posar a punt i aplicar la tècnica de citometria de flux LIVE/DEAD®.  
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 Vam constatar per aquest procediment com la presència de BAX i BAK condicionava la letalitat de roscovitina, olomoucina i estaurosporina, que és un dels controls positius més acceptats d’inducció d’apoptosi (Figura 22). Vam trobar que en la mort induïda per estaurosporina, els MEFs Bax-/- eren significativament més resistents a la mort que els Bak-/-, justament al contrari que amb olomoucina i roscovitina. Això ens indica que el paper relatiu de BAX i BAK sobre la mort cel·lular depèn del tipus d’inductor de mort.    Vam analitzar també la morfologia dels nuclis tractant aquestes cèl·lules durant 48 hores amb roscovitina 100 μM fent servir microscòpia de fluorescència després de tenyir amb bisbenzimida i iodur de propidi (Figura 23). Tal i com s’observa en la figura, els inhibidors de CDKs reportaven imatges típiques apoptòtiques en els MEFs wt, però no en els MEFs Bax-/-Bak-/-. A més de la morfologia, també es va mirar una variable bioquímica de l’apoptosi, l’activació de les caspases efectores. D’entrada es va fer una aproximació cinètica comparant els quatre tipus de MEFs tractats amb olomoucina 400 μM, roscovitina 100 μM i estaurosporina 1 μM (Figura 24). Veiem que les cinètiques varien entre els tipus cel·lulars i entre els tractaments. Concretament l’estaurosporina té un pic d’activitat caspasa a les 12 hores en els MEFs wt que la resta de compostos no evidencien. Aquest pic s’explica per la rapidesa i la sincronicitat de l’acció de l’estaurosporina a l’hora d’induir la mort en les cèl·lules encara que es trobin en moments diferents del cicle.   Si en les anteriors figures ens centràvem en els valors a 24h de tractament, veiem que no es detectava activitat caspasa en cap cas amb els MEFs Bax-/-Bak-/- tractats (Figura 25). D’altra banda, però, els deficients senzills de BAK inhibien l’activació de caspases efectores de manera més eficient que els deficients de BAX. Això era coherent amb les dades prèvies de mort cel·lular.   En conclusió, una via mitocondrial o intrínseca de l’apoptosi que no sigui funcional (Bax-/-Bak-/-) confereix completa resistència a l’apoptosi induïda per dos inhibidors de CDKs, olomoucina i roscovitina.  
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     Figura Figura Figura Figura 25252525    // L’activació de caspases efectores per compostos inhibidors de CDKs és // L’activació de caspases efectores per compostos inhibidors de CDKs és // L’activació de caspases efectores per compostos inhibidors de CDKs és // L’activació de caspases efectores per compostos inhibidors de CDKs és inhibinhibinhibinhibida en els MEFs deficients enida en els MEFs deficients enida en els MEFs deficients enida en els MEFs deficients en BAX BAX BAX BAX i B i B i B i BAKAKAKAK....    Els MEFs wt, bax-/-, bak-/- i bax-/-bak-/- van ser tractats durant 24h amb olomoucina 400μM, roscovitina 100μM i estaurosporina 1μM. L’activitat de les caspases efectores (activitat DEVDasa) es va mesurar en unitats arbitràries de fluorescència (a.f.u.) Cada barra mostra la mitjana ± SEM de dos experiments diferents, cada un contenint sis rèpliques independents. 
    
1.31.31.31.3 EFECTES DE LA ROSCOVITINAEFECTES DE LA ROSCOVITINAEFECTES DE LA ROSCOVITINAEFECTES DE LA ROSCOVITINA ( ( ( (I COMPOSTOS I COMPOSTOS I COMPOSTOS I COMPOSTOS 
RELACIONATS) SOBRE L’EXPRESSIÓ DE GENS RELACIONATS) SOBRE L’EXPRESSIÓ DE GENS RELACIONATS) SOBRE L’EXPRESSIÓ DE GENS RELACIONATS) SOBRE L’EXPRESSIÓ DE GENS 
REGULADORS D’APOPTOSI EN LÍNIES CEL·LULARS REGULADORS D’APOPTOSI EN LÍNIES CEL·LULARS REGULADORS D’APOPTOSI EN LÍNIES CEL·LULARS REGULADORS D’APOPTOSI EN LÍNIES CEL·LULARS 
DERIVADES DE DERIVADES DE DERIVADES DE DERIVADES DE NEUROBLASTOMANEUROBLASTOMANEUROBLASTOMANEUROBLASTOMA    
 

 Amb la finalitat d’aprofundir en les característiques de la via intrínseca activada per roscovitina vam decidir analitzar l’expressió d’alguns dels gens que regulen l’apoptosi en els nostres paradigmes experimentals. Com a estratègia es va establir una col·laboració amb el laboratori del Dr. Gil, que tenia estandarditzada la tècnica RT-MLPA (Reverse Transcriptase - Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) per investigar l’apoptosi.  
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     Figura Figura Figura Figura 26262626 // Perfil d’ // Perfil d’ // Perfil d’ // Perfil d’expressió de gens relacionats amb l’apoptosi d’SHexpressió de gens relacionats amb l’apoptosi d’SHexpressió de gens relacionats amb l’apoptosi d’SHexpressió de gens relacionats amb l’apoptosi d’SH----SY5Y SY5Y SY5Y SY5Y tractades amb roscovitina.tractades amb roscovitina.tractades amb roscovitina.tractades amb roscovitina.    En SH-SY5Y , després de 6h de tractament, la roscovitina 50 μM modificava el contingut d’mRNA de 29 gens involucrats en la regulació de l’apoptosi. Les dades es van obtenir mitjançant el procediment d’RT-MLPA. S’indica el nom dels gens i la classificació funcional a la base de les figures (eix de les abscisses). Els valors són la mitjana ± SEM de 5 experiments independents. (A) En l’eix de les ordenades expressem la quantificació d’mRNA expressat en logaritme en base 2 (log2) de les vegades d’inducció relatives a les SH-SY5Y no tractades. (B) Aquesta figura està basada en les mateixes dades que (A), però aquí es mostren els nivells d’expressió d’mRNA de la condició tractada (barres negres) i no tractades (barres blanques). Encara que aquesta representació proporciona una idea menys visual dels canvis associats al tractament amb el fàrmac que la opció en log2, permet avaluar en quina mesura s’expressa cada gen en les cèl·lules.   A menys que s’indiqui el contrari, les cèl·lules SH-SY5Y van ser tractades amb roscovitina 50 μM durant 6 hores i després es va fer una extracció d’RNA total. El temps va ser aquest perquè a 6h hi ha una mínima activació de caspases efectores (activitat DEVDasa) i una elevada integritat cel·lular (Ribas, Boix 2004)(Ribas, Gomez-Arbones & Boix 2005). Per tal de controlar els efectes dels compostos, es van fer cultius controls i se’n va mesurar la mort cel·lular per Tripà Blau o per alliberament d’LDH. Només si la mortalitat queia en els intervals esperats o els RNAs ribosomals 
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mostraven integritat en gels d’agarosa, vam considerar continuar els experiments realitzant l’anàlisi per RT-MLPA.   Les dades es van representar en dos tipus de diagrames de barres (Figura 26). En la Figura 26 A, el valor de la barra és les vegades de contingut d’mRNA que ha canviat en les cèl·lules tractades respecte les no tractades. El valor s’expressa com a logaritme en base 2 (log2). Aquesta aproximació emfasitza els canvis produïts pel tractament. En Figura 26 B, el valor de la barra és el contingut d’mRNA expressat com el percentatge de cada fragment de gen en la barreja final de fragments que resulta de l’RT-MLPA. Aquesta representació preserva la informació sobre la quantitat d’expressió de cada gen en la línia cel·lular. En tots dos casos veiem resultats similars: una remarcable reducció de la majora dels mRNA estudiats, excepte en el cas de l’mRNA de PUMA, que experimenta un augment de quatre vegades.  

     Figura Figura Figura Figura 27272727 //  //  //  // Nivells d’expressió de Nivells d’expressió de Nivells d’expressió de Nivells d’expressió de PUMAPUMAPUMAPUMA    per per per per qRTqRTqRTqRT----PCR d’PCR d’PCR d’PCR d’SHSHSHSH----SY5Y SY5Y SY5Y SY5Y tractades a diferents temps amb roscovitina 50 tractades a diferents temps amb roscovitina 50 tractades a diferents temps amb roscovitina 50 tractades a diferents temps amb roscovitina 50 μMμMμMμM....    Cada barra és un sol experiment i es mostra les vegades d’inducció respecte el control no tractat en logaritme en base 2.          També vam voler corroborar que per qRT-PCR es reproduïa aquest augment de PUMA, i a més vam voler valorar-ne la cinètica. Es va extraure l’mRNA de les SH-SY5Y tractades durant 3, 6, 9 i 12 hores amb roscovitina 50 μM, i després de fer la transcripció reversa, es va procedir a fer el PCR quantitatiu. Per problemes 
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instrumentals només vam poder obtenir una rèplica d’aquest experiment, però és destacable que reprodueix els resultats de l’RT-MLPA a 6 hores (Figura 27). Veiem, a més, que PUMA augmenta de manera proporcional al temps de tractament amb roscovitina.   Després vam testar dos altres compostos relacionats amb la roscovitina, concretament l’olomoucina (200 μM) i el Seliciclib (50 μM). A aquestes concentracions els compostos indueixen unes ratios i cinètiques d’apoptosi equivalents a les de la roscovitina (Ribas, Boix 2004, Ribas, Boix & Meijer 2006). Es va fer l’anàlisi per RT-MLPA segons el que acabem de descriure, i els resultats obtinguts són anàlegs als de la roscovitina: un augment de PUMA de l’ordre de quatre vegades i una repressió general de la transcripció (Figura 28 A).   En el mateix experiment també es va mirar la Iso-olomoucina (200 μM) (barres blanques en Figura 28 A). Com era esperable d’un control negatiu, el perfil que generava no diferia gaire del de les SH-SY5Y no tractades. Això ens permetia descartar possibles efectes inespecífics de les purines 2,6,9-trisubstituïdes sobre l’expressió dels gens analitzats.   Per tal de generalitzar aquestes dades a altres tipus cel·lulars, vam començar per analitzar les IMR5 i IMR32, dues línies cel·lulars derivades de neuroblastomes humans. En aquestes cèl·lules havíem determinat que els nostres compostos causaven mort cel·lular apoptòtica en un rang de concentracions similar a l’observat en les SH-SY5Y (Ribas, Boix & Meijer 2006)(Yu et al. 2001). És per això que les vam sotmetre al mateix tractament de roscovitina 50 μM durant 6h. Es va controlar la mort cel·lular i la integritat de l’RNA, i finalment es va fer l’anàlisi per RT-MLPA (Figura 28 B). Com veiem, els resultats presenten una gran homologia amb els que s’han trobat amb les SH-SY5Y: una repressió transcripcional generalitzada, excepte en el cas remarcable de PUMA, on veiem que hi ha un augment de l’expressió.  



RESULTATS ROSCOVITINA I DERIVATS 
 

 177 

     Figura Figura Figura Figura 28282828 // Anàlisi comparatiu realitzat per RT // Anàlisi comparatiu realitzat per RT // Anàlisi comparatiu realitzat per RT // Anàlisi comparatiu realitzat per RT----MLPA.MLPA.MLPA.MLPA.    (A) Les SH-SY5Y es van tractar amb olomoucina 200 μM (barres negres), iso-olomoucina 200 μM (barres blanques) i Seliciclib 50 μM (barres grises) durant 6h. (B) Les línies derivades de neuroblastoma humà IMR-5 (barres negres) I IMR-32 (barres grises) es van tractar amb roscovitina 50 μM durant 6h. Els eixos dels diagrames s’han definit segons la Figura 26 A.  
1.41.41.41.4 ESTUDI DE LA ESTUDI DE LA ESTUDI DE LA ESTUDI DE LA IMPLICACIÓIMPLICACIÓIMPLICACIÓIMPLICACIÓ DE p53  DE p53  DE p53  DE p53 ENENENEN    
LLLL’AUGMENT DE L’mRNA DE PUMA’AUGMENT DE L’mRNA DE PUMA’AUGMENT DE L’mRNA DE PUMA’AUGMENT DE L’mRNA DE PUMA INDUÏT PER  INDUÏT PER  INDUÏT PER  INDUÏT PER 
ROSCOVITINAROSCOVITINAROSCOVITINAROSCOVITINA      PUMA és l’acrònim anglès de p53 up-regulated modulator of apoptosis, la qual cosa indica que la transcripció del seu mRNA està regulada per p53 (Nakano, Vousden 2001, Yu et al. 2001). El neuroblastoma és un tipus de tumor caracteritzat per mantenir la proteïna p53 funcional (Ribas, Boix & Meijer 2006). Com a conseqüència vam pensar en un possible paper de p53 en l’augment de l’mRNA de PUMA causat per la roscovitina.   
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     Figura Figura Figura Figura 29292929 // Efectes de dos inhibidors trans // Efectes de dos inhibidors trans // Efectes de dos inhibidors trans // Efectes de dos inhibidors transcripcionals de p53 sobre l’expressió cripcionals de p53 sobre l’expressió cripcionals de p53 sobre l’expressió cripcionals de p53 sobre l’expressió de l’mRNA de de l’mRNA de de l’mRNA de de l’mRNA de PUMAPUMAPUMAPUMA induït per roscovitina en SH induït per roscovitina en SH induït per roscovitina en SH induït per roscovitina en SH----SY5Y.SY5Y.SY5Y.SY5Y.    Les cèl·lules es van tractar durant 6h amb roscovitina 50 μM, Pft-α 30 μM i cPft-α 30 μM tal i com es mostra en la figura. Es va extraure l’RNA total i es va sotmetre a RT-MLPA (no es mostra). L’únic que va ser significatiu va ser l’efecte sobre el contingut de l’mRNA de PUMA i és aquest el que mostrem. El contingut relatiu d’mRNA (eix de les ordenades) es va calcular com es descriu en la Figura 26. 
  Per fer una primera aproximació, vam fer servir pifitrina-α (Pft-α) i pifitrina-α-cíclica (cPft-α). Tots dos compostos inhibeixen l’activitat transcripcional de p53 (Komarov et al. 1999), però cal destacar que en les SH-SY5Y no tenen cap efecte sobre l’mRNA de PUMA quan es fan servir sols. Tot i així, tots dos revertien l’augment d’mRNA de PUMA que trobàvem després de tractar amb roscovitina (Figura 29). En conclusió, l’augment de l’mRNA de PUMA que causava la roscovitina semblava ser un esdeveniment transcripcional mediat per p53. També vam testar si Pft-α i c-Pft-α tenien algun efecte sobre les ràtios de mort causades per la roscovitina en les SH-SY5Y i no vàrem ser capaços de veure que cap dels dos compostos modifiqués les ràtios de mort cel·lular (Figura 30). Aquest és un argument a favor que l’augment en la transcripció de PUMA no sigui un esdeveniment necessari per a que la mort cel·lular tingui lloc.  
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 Figura Figura Figura Figura 30303030    // Efecte de Pifitrina Efecte de Pifitrina Efecte de Pifitrina Efecte de Pifitrina----αααα i C i C i C i C----PifittrinaPifittrinaPifittrinaPifittrina----αααα sobre la mort induïda sobre la mort induïda sobre la mort induïda sobre la mort induïda per  per  per  per roscovitinaroscovitinaroscovitinaroscovitina....    Després de 48 h de fer els tractaments amb roscovitina 50 μM (R), pifitrina-α 30 μM (P) i c-pifitrina-α 30 μM (cP) segons les combinacions indicades en l’eix de les abscisses, la mortalitat es va mesurar mitjançant l’alliberament d’LDH. Cada barra és la mitjana ± SEM de tres experiments independents.   Per seguir explorant aquest aspecte vam decidir fer l’anàlisi per RT-MLPA en línies cel·lulars conegudes per ser defectives en p53. Vam triar les HL60 i les Jurkat (Cheng, Haas 1990, Wolf, Rotter 1985). Les HL60 són derivades de leucèmia promielocítica humana i les Jurkat, de leucèmia humana de cèl·lules T. Com que no teníem una caracterització prèvia dels efectes de la roscovitina en aquestes línies cel·lulars, vam caracteritzar la dependència de concentració de la mort cel·lular per dos procediments independents després de 24 (Figura 31 A) i 48 (Figura 31 B) hores de tractament. A més, basant-nos en l’activació de caspases efectores (Figura 31 C) i en la morfologia nuclear després de tenyir la cromatina amb bisBenzimida (no es mostra), vam determinar que la mort cel·lular era de tipus apoptòtic en aquestes cèl·lules.   Finalment es va tractar les HL60 (Figura 32 A) i les Jurkat (Figura 32 B) durant 6h amb roscovitina 50 μM per fer-ne després l’anàlisi amb RT-MLPA. Es va detectar de nou una marcada reducció en el contingut de la majoria d’mRNAs, especialment si ens fixem en els diagrames expressats en log2 (Figura 31 D).  
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     Figura Figura Figura Figura 31313131 // Efectes del tractament  // Efectes del tractament  // Efectes del tractament  // Efectes del tractament de la de la de la de la roscovitinaroscovitinaroscovitinaroscovitina en línies en línies en línies en línies cel·lulars  cel·lulars  cel·lulars  cel·lulars humanes defectives en p53.humanes defectives en p53.humanes defectives en p53.humanes defectives en p53.     (A) Les HL60 (barres negres) i Jurkat (barres blanques) es van tractar durant 24h amb concentracions creixents de roscovitina (eix de les abscisses). Es va mesurar la viabilitat cel·lular amb el procediment de reducció d’MTS. El valor de les barres és la mitjana ± SEM de dos experiments independents realitzats per triplicat. (B) Les HL60 (barres negres) i Jurkat (barres blanques) van ser tractades durant 48h amb concentracions creixents de roscovitina (eix de les abscisses). La mort cel·lular es va mesurar determinant el percentatge d’LDH alliberat respecte el total. Els valors són la mitjana ± SEM de dos experiments independents realitzats per triplicat. (C) Les HL60 i Jurkat es van tractar durant 24h amb roscovitina 50 μM i es va quantificar l’activació de les caspases efectores a través de la fluorescència alliberada del substrat DEVD-afc. S’han substret els valors basals de les cèl·lules no tractades, i l’activitat DEVDasa s’ha mesurat en unitats arbitràries de fluorescència (a.f.u.). Els valors són la mitjana ± SEM de 4 experiments independents. (D) Després de tractar durant 6h les HL60 (barres negres) i les Jurkat (barres blanques) amb roscovitina 50 μM, es van sotmetre a l’anàlisi per RT-MLPA tal i com s’ha descrit en figures anteriors.     Curiosament la roscovitina va causar una disminució de l’mRNA de PUMA en totes dues línies cel·lulars. Aquests resultats donaven suport a les conclusions prèvies sobre l’augment de l’mRNA de PUMA associat a l’activació de p53. Addicionalment 
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provava que l’augment de PUMA no és un esdeveniment necessari per a que l’apoptosi tingui lloc en determinats models cel·lulars.  

     Figura Figura Figura Figura 32323232 // Perfil d’ // Perfil d’ // Perfil d’ // Perfil d’expressió de gens relacionats amb l’apoptosi en HL60 i expressió de gens relacionats amb l’apoptosi en HL60 i expressió de gens relacionats amb l’apoptosi en HL60 i expressió de gens relacionats amb l’apoptosi en HL60 i Jurkat tractades amb roscovitina.Jurkat tractades amb roscovitina.Jurkat tractades amb roscovitina.Jurkat tractades amb roscovitina.    Les HL60 (A) i les Jurkat (B) van ser tractades durant 6h amb roscovitina 50 μM (barres negres) o bé deixades sense tractar (barres blanques) per després extraure’n l’RNA i sotmetre’l a RT-MLPA. Les dades que es mostren són les mateixes que en la Figura 31 D, però els valors es mostren segons la figura Figura 26 B.     
1.51.51.51.5 UNA REDUCCIÓ MARCADA DE L’EXPRESSIÓ UNA REDUCCIÓ MARCADA DE L’EXPRESSIÓ UNA REDUCCIÓ MARCADA DE L’EXPRESSIÓ UNA REDUCCIÓ MARCADA DE L’EXPRESSIÓ 
D’MCLD’MCLD’MCLD’MCL----1 CORRELACIONA AMB LA INDUCCIÓ 1 CORRELACIONA AMB LA INDUCCIÓ 1 CORRELACIONA AMB LA INDUCCIÓ 1 CORRELACIONA AMB LA INDUCCIÓ 
D’APOPTOSI PER ROSCOVITINAD’APOPTOSI PER ROSCOVITINAD’APOPTOSI PER ROSCOVITINAD’APOPTOSI PER ROSCOVITINA      En estudis previs havíem determinat que 10 μM és una concentració subletal per roscovitina i Seliciclib després de 48 h de tractament (Ribas, Boix 2004, Ribas, Boix & Meijer 2006). Ens vam preguntar què ens podria desvetllar la comparació dels perfils per RT-MLPA d’SH-SY5Y tractades a concentracions letals (50 μM) i subletals 
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(10 μM) de roscovitina durant 6h (Figura 33). Sorprenentment, els perfils eren força similars quan comparàvem les dues condicions. La majoria d’mRNAs ja es veien clarament reduïts en la concentració subletal. És més, l’augment de l’mRNA de PUMA no diferia significativament entre els dos paradigmes. L’única diferència es va trobar en el contingut d’mRNA de gens antiapoptòtics. Concretament, les concentracions letals de roscovitina causaven una major reducció dels mRNAs de BCL-2, BCL-W, BCL-XL i MCL-1, essent MCL-1 el que experimentava una major caiguda.  

     Figura Figura Figura Figura 33333333 // Efecte de les dosis letals i subletals de roscovitina en el perfil per  // Efecte de les dosis letals i subletals de roscovitina en el perfil per  // Efecte de les dosis letals i subletals de roscovitina en el perfil per  // Efecte de les dosis letals i subletals de roscovitina en el perfil per RTRTRTRT----MLPA de les SHMLPA de les SHMLPA de les SHMLPA de les SH----SY5Y.SY5Y.SY5Y.SY5Y.     (A) Les SH-SY5Y van ser tractades durant 6h amb roscovitina a concentracions 10 μM (barres grises) o 50 μM (barres negres) abans de fer l’RT-MLPA i l’anàlisi d’expressió dels RNAs com s’ha explicat anteriorment.    
  En conclusió, la disrupció de la transcripció induïda per roscovitina ja s’observa a 10 μM, concentració que és mínimament letal després de 2 dies de tractament en les línies cel·lulars fins ara testades. S’emfasitza altre cop el paper no essencial de l’augment d’mRNA de PUMA. La disminució de l’mRNA de MCL-1 és la correlació més clara amb la inducció de mort cel·lular apoptòtica. 
 

1.61.61.61.6 MODIFICACIONS EN EL CONTINGUT DE MODIFICACIONS EN EL CONTINGUT DE MODIFICACIONS EN EL CONTINGUT DE MODIFICACIONS EN EL CONTINGUT DE 
PROTEÏNA ASSOCIADES AMB EL TRACTAMENT AMB PROTEÏNA ASSOCIADES AMB EL TRACTAMENT AMB PROTEÏNA ASSOCIADES AMB EL TRACTAMENT AMB PROTEÏNA ASSOCIADES AMB EL TRACTAMENT AMB 
ROSCOVITINAROSCOVITINAROSCOVITINAROSCOVITINA    
  Com que el contingut d’mRNA no té perquè correlacionar necessàriament amb el contingut de proteïna, vam decidir validar alguns dels resultats per Western Blot (Figura 34), densitometria i quantificació, tal i com s’explica en l’apartat de materials i 
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mètodes. A més vam fer un estudi en forma de curs temporal per caracteritzar millor el fenomen.  

 Figura Figura Figura Figura 34343434 Curs temporal dels nivells de diferents proteïnes relacionades amb  Curs temporal dels nivells de diferents proteïnes relacionades amb  Curs temporal dels nivells de diferents proteïnes relacionades amb  Curs temporal dels nivells de diferents proteïnes relacionades amb l’apoptosi de cèl·lules tractades a concentracions letals i subletals de roscovitina.l’apoptosi de cèl·lules tractades a concentracions letals i subletals de roscovitina.l’apoptosi de cèl·lules tractades a concentracions letals i subletals de roscovitina.l’apoptosi de cèl·lules tractades a concentracions letals i subletals de roscovitina.    Les SH-SY5Y van ser tractades a dosis subletals (10 μM) i letals (50 μM) de roscovitina. Es van extraure les proteïnes a diferents temps fins a 12 hores i es van analitzar per Western Blot per detectar les proteïnes que es mostren a la figura. Com a control de càrrega es va emprar el GAPDH. Aquestes imatges són representatives de les utilitzades per fer les densitometries de la Figura 35.      Primer ens vam centrar en p53 i en dos de les seves dianes, les proteïnes BH3-only NOXA i PUMA (Figura 35 A). Les concentracions letals estabilitzaven més (o amb cinètiques més ràpides) p53 que les concentracions subletals. NOXA és una BH3-only 
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que s’uneix preferencialment a MCL-1 (Chipuk et al. 2010) i, d’acord amb això, era un bon candidat per participar en el mecanisme d’apoptosi generat per roscovitina. L’mRNA de NOXA experimentava un lleuger augment en les condicions subletals, i una clara disminució en la dosi letal (Figura 33). La proteïna NOXA mimetitzava el comportament de l’mRNA, la qual cosa no permet fer a priori una clara correlació amb la mort cel·lular.   Pel que fa a PUMA, s’han descrit quatre isoformes (α, β, γ i δ) i s’ha caracteritzat que són el resultat d’splicing diferencial (Nakano, Vousden 2001). Tanmateix, només les isoformes α i β són veritables proteïnes BH3-only que presenten un domini BH3 i estan implicades en desencadenar la via intrínseca de l’apoptosi. Cal recalcar que l’RT-MLPA i la qRT-PCR no distingeixen entre els mRNAs que codifiquen per les isoformes α i β, i les quantifica conjuntament.   Per tal d’entendre millor el paper de PUMA en el nostre paradigma experimental, vam diferenciar les dues isoformes en els Western blots (Figura 34 i Figura 35 A). D’una banda, la cinètica d’increment de PUMA α reproduïa el perfil d’estabilització de p53 tant a concentracions subletals com letals de roscovitina. De l’altra, la cinètica d’increment de PUMA β només reproduïa la de p53 en el paradigma subletal. A concentracions letals PUMA β tendia a disminuir però de manera erràtica (Figura 35 A).   Una de les hipòtesis per explicar aquest fet és que hi hagi una disrupció del procés d’splicing requerit per la generació de la isoforma β. El que roman sense resoldre és si la disrupció de l’splicing és secundària al procés apoptòtic o als efectes de la roscovitina sobre la maquinària transcripcional. D’altra banda, aquests resultats s’adiuen amb els resultats previs que connecten l’activació de p53 que fa roscovitina amb l’augment de l’mRNA de PUMA. A més, donen suport a la manca de correlació entre l’increment de PUMA i la mort cel·lular. En altres paraules, si sumem les isoformes de PUMA α i β del paradigma subletal, aquestes sobrepassen l’augment de PUMA α en el paradigma letal.   Després ens vam centrar en MCL-1, BCL-2 i BCL-XL (Figura 35 B). El contingut de BCL-2 i BCL-XL experimentava disminucions, però no es van trobar diferències al comparar les condicions subletals i letals. Per altra banda, MCL-1 es comportava de 
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manera molt diferent. El contingut de proteïna d’MCL-1 augmentava a concentracions subletals de roscovitina i disminuïa dràsticament a les concentracions letals.  

 
 Figura Figura Figura Figura 35353535 // Efectes de les dosis letals i subletals de roscovitina sobre els nivells  // Efectes de les dosis letals i subletals de roscovitina sobre els nivells  // Efectes de les dosis letals i subletals de roscovitina sobre els nivells  // Efectes de les dosis letals i subletals de roscovitina sobre els nivells de diverses proteïnes en les SHde diverses proteïnes en les SHde diverses proteïnes en les SHde diverses proteïnes en les SH----SY5Y.SY5Y.SY5Y.SY5Y.    Les SH-SY5Y van ser tractades amb roscovitina 10 μM (barres grises) o 50 μM (barres negres) durant 3, 6, 9 i 12 h (eix de les abscisses). Es van extraure les proteïnes i la tècnica de Western Blot ens va permetre distingir d’una banda p53, NOXA i les isoformes α i β de PUMA (A). I d’altra banda, MCL-1, BCL-2 i BCL-XL (B). Es va expressar el contingut de proteïnes relatiu als controls no tractats (eix de les ordenades) en logaritme amb base 2 (log2) després de fer la quantificació per densitometria. Els valors són la mitjana ± SEM de tres experiments independents.    



RESULTATS ROSCOVITINA I DERIVATS 

 186 

 Aquest resultat era coherent amb els resultats d’RT-MLPA que confirmen la depleció d’MCL-1 com la millor correlació amb la inducció d’apoptosi. Malgrat no es pot descartar, el paper de la reducció de BCL-2 i BCL-XL en la inducció d’apoptosi sembla, en el millor dels casos, accessori.  
1.71.71.71.7 DETERMINACIÓ DE LA MORTALITAT DELS MEFs DETERMINACIÓ DE LA MORTALITAT DELS MEFs DETERMINACIÓ DE LA MORTALITAT DELS MEFs DETERMINACIÓ DE LA MORTALITAT DELS MEFs 
DESPRÉS DE TRACTAMENTS AMB ROSCOVITINA A DESPRÉS DE TRACTAMENTS AMB ROSCOVITINA A DESPRÉS DE TRACTAMENTS AMB ROSCOVITINA A DESPRÉS DE TRACTAMENTS AMB ROSCOVITINA A 
LLARG TERMINI LLARG TERMINI LLARG TERMINI LLARG TERMINI       Com hem vist, els MEFs Bax-/-Bak-/- són resistents a la mort induïda per roscovitina. Per això ens vam plantejar si aquestes cèl·lules inicien algun altre tipus de mort a temps llargs sota tractament amb aquest compost. De control es va fer servir l’estaurosporina com a clàssic inductor d’apoptosi. Com que els resultats obtinguts amb estaurosporina van ser també interessants, aquesta va passar alhora a ser objecte del nostre estudi.   Primerament vam voler veure si les caspases 3 i 7 s’activaven en els MEFs Bax-/-Bak-/- després de 48 hores de tractament amb els compostos olomoucina, roscovitina, iso-olomoucina i estaurosporina. Vam mirar l’activitat DEVDasa en diferents temps de tractament (6, 12, 24 i 48 h) i vam observar que a 48 hores les caspases efectores romanien encara sense activar-se (Figura 36).   Tot seguit vam mesurar, mitjançant l’alliberament d’LDH, la mortalitat dels MEFs wt i Bax-/-Bak-/- després de tractar durant 1, 2, 3 o 4 dies amb roscovitina 100 μM o estaurosporina 1 μM (Figura 37 A). Observem que a un i dos dies els resultats són coherents amb els que estàvem acostumats, però a tres dies s’observa que en els MEFs wt hi ha una aparent davallada de la mortalitat per tornar a augmentar als quatre dies. El significat d’aquests resultats oscil·lants és incert ja que es donen molts fenòmens en paral·lel. No coneixem la vida mitjana de l’LDH en un ambient on potencialment poden haver-hi les proteases que s’han alliberat de les cèl·lules mortes. Això podria explicar que a tres dies veiéssim la davallada d’LDH alliberat, i l’augment a quatre dies fos el que s’ha alliberat d’alguna subpoblació cel·lular més resistent que ha mort a temps més tardans.  
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 Figura Figura Figura Figura 36363636 // Activitat DEVDasa a diferents temps de tractament amb  // Activitat DEVDasa a diferents temps de tractament amb  // Activitat DEVDasa a diferents temps de tractament amb  // Activitat DEVDasa a diferents temps de tractament amb olomoucina, roscovitina, isoolomoucina, roscovitina, isoolomoucina, roscovitina, isoolomoucina, roscovitina, iso----olomoucina olomoucina olomoucina olomoucina i estaurosporina.i estaurosporina.i estaurosporina.i estaurosporina.    Els MEFs Bax-/-Bak-/- van ser tractats durant 6, 12, 24 i 48 hores (eix de les abscisses) amb olomoucina 400    μM, roscovitina 100 μM, iso-olomoucina 400 μM i estaurosporina 1 μM. Després d’aquests temps es va mesurar l’activitat de les caspases 3 i 7 mitjançant el procediment de l’activitat DEVDasa. Els valors obtinguts es mostren com unitats arbitràries de fluorescència (a.f. u.) en l’eix de les ordenades.      D’altra banda, tant pels MEFs wt, com pels Bax-/-Bak-/-, els valors de mortalitat per l’estaurosporina són més alts que els de roscovitina. Aquesta diferència es podria explicar perquè a l’estaurosporina, com hem comentat anteriorment, se li ha associat una marcada acció sincronitzadora de la mort en les poblacions cel·lulars. Això fa que les cèl·lules entrin ràpidament i alhora en apoptosi, i per això s’assoleixen valors més alts de mortalitat que amb roscovitina, sobretot a les 24h de tractament.   A més, vam voler controlar quins efectes podia tenir a temps llargs la mortalitat espontània del cultiu deguts a la saturació, l’esgotament de nutrients, de factors de creixement, etc. Tots aquests paràmetres porten a la mort per apoptosi. Observem que els MEFs bax-/-bak-/- són resistents a aquests efectes, mentre que els MEFs wt arriben a valors tan alts de mortalitat com els de l’estaurosporina (Figura 37). Aquest és un factor que cal controlar al fer estudis a llarg termini en cultius cel·lulars.  
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     Figura Figura Figura Figura 37373737 //  //  //  // Mortalitat a llarg termini dels MEFs Mortalitat a llarg termini dels MEFs Mortalitat a llarg termini dels MEFs Mortalitat a llarg termini dels MEFs wtwtwtwt i  i  i  i BaxBaxBaxBax----////----BakBakBakBak----////----....    Es van tractar els MEFs wt (A)  i bax-/-bak-/- (B) durant 1,2,3 o 4 dies amb roscovitina 100 μM o estaurosporina 1 μM, i se’n va mesurar la mortalitat mitjançant l’alliberament d’LDH. Es van fer les mateixes mesures en les cèl·lules sense tractar, amb la qual cosa podem veure la mortalitat intrínseca del cultiu quan no se li afegeix cap estímul de mort directe (saturació). Cada punt és la mitjana ± SEM d’almenys tres experiments independents.   Al trobar que els MEFs Bax-/-Bak-/- presentaven total resistència després de quatre dies de tractament amb roscovitina, però una lleugera mortalitat amb el tractament amb estaurosporina, vam voler veure si trobàvem imatges apoptòtiques o necròtiques fent dobles tincions amb BisBenzimida i Iodur de Propidi (Figura 38). Com era esperable, els nuclis dels MEFs tractats durant 48 h amb roscovitina (Figura 38 B) presentaven un aspecte semblant al dels MEFs no tractats (Figura 38 A) amb la 
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diferència que en aquests segons sí que s’observaven mitosis (és a dir, cicle) i en canvi en els tractats amb roscovitina, no.  

     Figura Figura Figura Figura 38383838 //  //  //  // Tinció amb HoechTinció amb HoechTinció amb HoechTinció amb Hoech----IP de MEFs IP de MEFs IP de MEFs IP de MEFs BaxBaxBaxBax----////----BakBakBakBak----////---- tractats a temps llargs  tractats a temps llargs  tractats a temps llargs  tractats a temps llargs amb roscovitina o estaurosporina.amb roscovitina o estaurosporina.amb roscovitina o estaurosporina.amb roscovitina o estaurosporina.     (A) Aparença normal dels nuclis de MEFs Bax-/-Bak-/- no tractats. Amb les fletxes destaquem possibles mitosis. (B) Nuclis després del tractament durant 48h amb roscovitina 100 μM. No s’observen característiques ni apoptòtiques, ni 
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necròtiques, i els nuclis tenen aparença normal. En canvi després del tractament durant 48 (C) o 72 hores (D) amb estaurosporina, destaca la morfologia altament lobulada i replegada sobre si mateixa dels nuclis (*). Dins el requadre es mostra un detall de necrosi secundària. La barra marca 20 µm.   D’altra banda, va ser interessant trobar que, en els MEFs tractats amb estaurosporina a temps llargs (Figura 38 C i D), els nuclis havien augmentat de mida i havien convolucionat i rebregat sobre sí mateixos. Aquest canvi en la morfologia cel·lular el vam trobar prou interessant com per voler veure els efectes que fan aquests compostos a llarg termini sobre les cèl·lules resistents als seus efectes letals pel que fa a la ultraestructura. 
    
1.81.81.81.8 CARACTERITZACIÓ MORFOLÒGICA DELS MEFs CARACTERITZACIÓ MORFOLÒGICA DELS MEFs CARACTERITZACIÓ MORFOLÒGICA DELS MEFs CARACTERITZACIÓ MORFOLÒGICA DELS MEFs 
TRACTATS ATRACTATS ATRACTATS ATRACTATS A TEMPS LLARGS AMB ROSCOVITINA I  TEMPS LLARGS AMB ROSCOVITINA I  TEMPS LLARGS AMB ROSCOVITINA I  TEMPS LLARGS AMB ROSCOVITINA I 
ESTAUROSPORINAESTAUROSPORINAESTAUROSPORINAESTAUROSPORINA      En base als resultats obtinguts en l’apartat anterior, vam voler testar quin efecte tenia la roscovitina i l’estaurosporina sobre la ultraestructura cel·lular i mitocondrial dels MEFs Bax-/-Bak-/- a diferents temps més o menys llargs.  Primerament vam fer un curs temporal de 12, 24 i 48 hores amb MEFs Bax-/-Bak-/- tractats amb roscovitina. A 12 hores (Figura 39 A) les cèl·lules tenien un nucli molt més gran que el de les cèl·lules no tractades (Figura 48 D). Pel que fa a les mitocòndries, tant se n’observaven amb les crestes mitocondrials relativament afectades (Figura 39 B), com altres aparentment normals (Figura 39 C). Es va detectar algunes mitocòndries amb la membrana mitocondrial externa petada (fletxa en Figura 39 C), però la major part de població mitocondrial la tenia sencera. Després de 24hores de tractament, els nuclis (Figura 39 D) presentaven una mida molt superior als no tractats, i als que portaven 12h de tractament. El citoplasma es veu més desestructurat, i en aquest hi podem veure el reticle endoplasmàtic afectat (Figura 39 E), així com uns orgànuls amb doble membrana, que podrien ser mitocòndries degenerades (Figura 39 E). Tanmateix, en els mateixos temps, s’observen també mitocòndries que preserven, en major o menor grau, la seva estructura interna (Figura 39 F). 
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 Figura Figura Figura Figura 39393939 //  //  //  // Imatges de microscòpiaImatges de microscòpiaImatges de microscòpiaImatges de microscòpia electrònica mitjançant la tècnica “ electrònica mitjançant la tècnica “ electrònica mitjançant la tècnica “ electrònica mitjançant la tècnica “HighHighHighHigh    Pressure Freezing + Freeze SubstitutionPressure Freezing + Freeze SubstitutionPressure Freezing + Freeze SubstitutionPressure Freezing + Freeze Substitution” de  MEFs ” de  MEFs ” de  MEFs ” de  MEFs BaxBaxBaxBax----////---- Bak Bak Bak Bak----////---- tractats durant  tractats durant  tractats durant  tractats durant 12121212 ( ( ( (A,B,C), 24A,B,C), 24A,B,C), 24A,B,C), 24 ( ( ( (D,E,F) i 48D,E,F) i 48D,E,F) i 48D,E,F) i 48 ( ( ( (G,H,I) G,H,I) G,H,I) G,H,I) hores amb hores amb hores amb hores amb roscovitinaroscovitinaroscovitinaroscovitina 100  100  100  100 μMμMμMμM....    (A) Imatge d’un nucli “N” que destaca per la seva gran mida. (B) Grup de mitocòndries amb les crestes mitocondrials afectades “*”. (C) Detall de dos 
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mitocòndries on destaca el trencament d’una d’elles (marcat amb una fletxa). (D) Imatge d’un nucli “N” que destaca pel seu gran mida. (E) Grup de mitocòndries amb les crestes mitocondrials afectades. La fletxa assenyala inflaments de reticle endoplasmàtic. (F) Detall de dos mitocòndries on destaca el seu relatiu bon estat. (G) Imatge d’una cèl·lula necròtica aïllada en un estat avançat de destrucció. (H) Grup de mitocòndries amb les crestes mitocondrials molt afectades marcades amb un asterisc. Les fletxes marquen vesícules autofàgiques. (I) Detall de dos mitocòndries que semblen mantenir encara l’estructura sana.  El mateix cas passa amb el tractament a 48 hores, on, si bé n’hi ha que mantenen l’estructura (Figura 39 I), n’hi ha altres (Figura 39 H) que es veuen seriosament afectats amb morfologia “vesicular-inflada” o “inflada”. A més, s’observen vesícules autofàgiques (fletxa en la Figura 39 H), i en general, el citoplasma greument afectat (Figura 39 G).  El fet que a 48h de tractament encara veiem mitocòndries amb més o menys bon estat és congruent amb el fet que molts dels MEFs Bax-/-Bak-/- tractats amb roscovitina estiguin encara vius i, per tant, encara mantenen la seva activitat mitocondrial.   Aquests resultats mostren que les cèl·lules poden encara mantenir la viabilitat tot i tenir ja, degut a la roscovitina, disrupcions importants en els orgànuls i probablement en el seu metabolisme. Per això podria ser esperable una mortalitat a més llarg termini diferent de l’apoptòtica, però que hem vist que escassament es dóna en aquests MEFs Bax-/-Bak-/- després de quatre dies de tractament.  Donats els curiosos resultats que havíem trobat amb les tincions per BisBenzimida i Iodur de Propidi amb l’estaurosporina, vam voler caracteritzar la morfologia dels MEFs Bax-/-Bak-/- tractats a temps tan llargs com 48 i 72h. A 48 hores, els MEFs Bax-/-Bak-/- es mantenen vius, però amb una morfologia nuclear molt peculiar. Aquesta consisteix en nuclis plegats sobre sí mateixos rodejats de molt poc citoplasma (Figura 40 A), que es podrien atribuir a una desorganització del citoesquelet. A més, pel que fa a les crestes mitocondrials (Figura 40 B), aquestes tenen una morfologia peculiar que no s’assembla ni a la de les mitocòndries sanes, ni a cap dels estadis descrits per Frey et al. (Figura 49). Paral·lelament trobem també vesícules autofàgiques (Figura 40 C) que ens indicarien que d’alguna manera la cèl·lula, com hem esmentat anteriorment, està activant la maquinària autofàgica per intentar sobreviure aquesta agressió química. 
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     Figura Figura Figura Figura 40404040 //  //  //  // Imatges de microscòpia electrònica mitjançant la tècnImatges de microscòpia electrònica mitjançant la tècnImatges de microscòpia electrònica mitjançant la tècnImatges de microscòpia electrònica mitjançant la tècnica “High ica “High ica “High ica “High Pressure Freezing + Freeze Substitution” de  MEFs BaxPressure Freezing + Freeze Substitution” de  MEFs BaxPressure Freezing + Freeze Substitution” de  MEFs BaxPressure Freezing + Freeze Substitution” de  MEFs Bax----////---- Bak Bak Bak Bak----////---- tractats durant  tractats durant  tractats durant  tractats durant 48484848 ( ( ( (A,B,C) o 72A,B,C) o 72A,B,C) o 72A,B,C) o 72 ( ( ( (D,E) hores D,E) hores D,E) hores D,E) hores amb amb amb amb estaurosporinaestaurosporinaestaurosporinaestaurosporina 1  1  1  1 μMμMμMμM....     (A) Destaquen els dos nuclis convolucionats amb manca gairebé total de citoplasma. (B) Detall de mitocòndries amb les crestes mitocondrials afectades. (C) Detall on s’observen vesícules autofàgiques (marcades amb la fletxa) i mitocòndries desestrocturades (*). (D) Nucli completament convolut i amb absència de citoplasma. (B) Detall de mitocòndries amb les crestes mitocondrials completament malmeses, i una vesícula autofàgica (marcada amb una fletxa).     
 A temps més llargs, 72h de tractament amb STS, els MEFs Bax-/-Bak-/- presentaven uns nuclis completament lobulats i plegats sobre sí mateixos (Figura 40 D). A les cèl·lules que encara conservaven un mínim volum de citoplasma vam detectar-hi grans vesícules autofàgiques, a més de mitocòndries amb les crestes mitocondrials completament malmeses (Figura 40 E). 
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 Com que l’estaurosporina és un inhibidor general de cinases, i aquestes estan implicades en tants punts del metabolisme cel·lular, és normal que, malgrat els MEFs Bax-/-Bak-/- no morin, la seva morfologia i fisiologia es vegi severament afectada. De fet, la morfologia nuclear a 72h amb estaurosporina explica les observacions fetes amb doble tinció de Hoech/IP (Figura 38 D) sota les mateixes condicions. Amb aquesta doble tinció vam trobar alguna cèl·lula amb la membrana citoplasmàtica petada i el nucli picnòtic, per tant necròtica (inserció en Figura 38 D). Aquestes cèl·lules necròtiques es troben en una proporció molt petita. Aquestes imatges ens mostren la dualitat existent entre una cèl·lula viva i sana, i una cèl·lula viva, però funcionalment alterada. En aquest cas, malgrat en els MEFs Bax-/-Bak-/- la mortalitat al cap de quatre dies és molt baixa, s’observen clares imatges citopàtiques. Predomina un fenotip citotòxic que necessàriament ha d’interferir en el funcionament d’aquestes cèl·lules en el context d’un organisme sencer. 
1.91.91.91.9 PLOIDIA DELS MEFs PLOIDIA DELS MEFs PLOIDIA DELS MEFs PLOIDIA DELS MEFs wtwtwtwt I  I  I  I BaxBaxBaxBax----////----BakBakBakBak----////----    DESPRÉS DE DESPRÉS DE DESPRÉS DE DESPRÉS DE 
TRACTAMENTS A LLARG TERMINI AMB ROSCOVITINATRACTAMENTS A LLARG TERMINI AMB ROSCOVITINATRACTAMENTS A LLARG TERMINI AMB ROSCOVITINATRACTAMENTS A LLARG TERMINI AMB ROSCOVITINA     Tenint en compte els resultats anteriors on veiem una important afectació dels nuclis després de tractaments llargs amb roscovitina, vam voler veure si hi havia alguna correlació entre aquesta morfologia i la ploïdia d’aquestes cèl·lules tractades.  Per fer-ho vam tractar els MEFs wt i bax-/-bak-/- durant 24, 48, 72 i 96 hores amb roscovitina 100 μM i després de tenyir-les amb iodur de propidi vam procedir a analitzar el cicle cel·lular a través del citòmetre de flux (Figura 41). Els MEFs wt els hem fet servir com a control de mortalitat on podem observar que va augmentant la fase sub G1 a mesura que augmenta el temps de tractament. També es desregularitzen els altres pics i augmenta artefactualment la fase S. 
 En canvi, en els MEFs Bax-/-Bak-/-, l’augment de la fase sub G1 és gairebé absent i la diferència més marcada que trobem entre els tractats i els no tractats és una disminució dels pics de G1 en pro d’un augment de la zona corresponent a les fases S i G2. Malauradament, no s’observa l’esperada correlació entre la mida dels nuclis i la ploïdia ja que no apareixen pics concrets en la zona de contingut de DNA per sobre de G2. 
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 Figura Figura Figura Figura 41414141 //  //  //  // Efectes de roscovitina 100 Efectes de roscovitina 100 Efectes de roscovitina 100 Efectes de roscovitina 100 μMμMμMμM a temps llargs sobre el cicle cel·lular i  a temps llargs sobre el cicle cel·lular i  a temps llargs sobre el cicle cel·lular i  a temps llargs sobre el cicle cel·lular i la ploïdia en MEFs la ploïdia en MEFs la ploïdia en MEFs la ploïdia en MEFs wtwtwtwt o Bax o Bax o Bax o Bax----////---- Bak Bak Bak Bak----////----....    Després de ser tractades, les cèl·lules es van tenyir amb IP 25 µg/mL i van ser analitzades amb el filtre PE del citòmetre de flux BD FACS Canto II als temps indicats a la figura.     En conclusió podem descartar la poliploïdia però l’augment preferent de cèl·lules en fase S i fase G2 és evident. Podria tractar-se d’aturades en la replicació del DNA en punts amb la quantitat de DNA (c) entre 2c i 4c que s’explicaria per dos mecanismes. D’una banda, l’efecte real de la inhibició de CDKs de cicle que causen l’aturada en les fases corresponents, i d’altra banda, el propi bloqueig transcripcional 
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de la roscovitina a través de les CDKs implicades en la transcripció (CDK7 i CDK9). Això explica els fenotips aberrants, ja que en els MEFs Bax-/-Bak-/- el que queda bloquejat és la mort que provoca la inhibició transcripcional, però no el mecanisme en sí mateix d’inhibició transcripcional, que es dóna igualment i interfereix en el funcionament normal de la cèl·lula. Seria interessant poder comparar aquestes dades amb les que es generarien si tractéssim les cèl·lules amb inhibidors traduccionals com la cicloheximida i transcripcionals com l’actinomicina D. 
1.101.101.101.10 NEOROSCOVITINES: CR8 I MR4NEOROSCOVITINES: CR8 I MR4NEOROSCOVITINES: CR8 I MR4NEOROSCOVITINES: CR8 I MR4      Malgrat els avenços efectuats tant a nivell clínic com experimental amb la roscovitina, s’ha continuat investigant en la generació de nous compostos que millorin el seu perfil farmacològic. Entre aquests es troben CR8 i MR4 (Bettayeb et al. 2008), que n’incrementen la potència farmacològica i pels quals proposem la nomenclatura de “Neoroscovitines” Gràcies a una col·laboració amb el Dr. Laurent Meijer de l’Station Biologique de Roscoff, vam poder disposar d’aquests compostos per procedir amb la seva caracterització. En el marc d’aquesta col·laboració la nostra participació consistia en demostrar que les neoroscovitines mantenien el mateix mecanisme d’inducció d’apoptosi que la roscovitina.   Es va començar testant aquests dos compostos en els MEFs wt i bax-/-bak-/- (Figura 42). Tal i com s’havia observat, CR8 i MR4 causaven una mort cel·lular de manera dosi dependent en els MEFs wt. El rang de concentracions era molt similar per tots dos compostos, i MR4 era lleugerament més efectiu. Tal i com s’esperava, no es va observar mort cel·lular en els MEFs Bax-/-Bak-/-. Vam aplicar també el procediment de LIVE/DEAD® per mesurar la mort induïda per CR8 i MR4 i es van reproduir els resultats anteriors (Figura 43). La concentració de roscovitina que indueix apoptosi en la major part de la població cel·lular de MEFs wt és de 100 μM. Aquest valor és de l’ordre d’1 μM per a les neoroscovitines. En conclusió, detectem un increment de la potència farmacològica d’unes 100 vegades.   
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     Figura Figura Figura Figura 42424242 // La // La // La // La doble deficiència en la proteïna  doble deficiència en la proteïna  doble deficiència en la proteïna  doble deficiència en la proteïna BAX i BAKBAX i BAKBAX i BAKBAX i BAK neutralitza la inducció de  neutralitza la inducció de  neutralitza la inducció de  neutralitza la inducció de mort cel·lular que fan CR8 i MR4.mort cel·lular que fan CR8 i MR4.mort cel·lular que fan CR8 i MR4.mort cel·lular que fan CR8 i MR4.    Es va determinar la dependència de concentració de CR8 (A) i MR4 (B) sobre la mortalitat cel·lular després de 48h de tractament en els MEFs wt i bax-/-bak-/-. La mort cel·lular es va determinar mitjançant el procediment d’alliberament d’LDH. Els valors són la mitjana ± SEM de tres experiments independents amb tres rèpliques per experiment.   Malgrat el mecanisme de mort cel·lular de la roscovitina és la inducció d’apoptosi, no teníem cap evidència que CR8 i MR4 induïssin aquest tipus de mort cel·lular. Per això vam controlar un paràmetre bioquímic que defineix l’apoptosi: concretament , l’activació de les caspases efectores (Figura 43 B). Es va comparar CR8, MR4 i la roscovitina després de 24h de tractament en MEFs wt i bax-/-bak-/-. Es va 
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trobar que les caspases efectores s’activaven en els wt, però no en els bax-/-bak-/-. En conclusió, CR8 i MR4 estan induint mort cel·lular mitjançant apoptosi, igual que la roscovitina. Els tres compostos ho fan a través d’una via intrínseca o mitocondrial mitjançada per BAX i BAK.  

     Figura Figura Figura Figura 43434343 //  La doble //  La doble //  La doble //  La doble deficiència de les proteïnes BAX deficiència de les proteïnes BAX deficiència de les proteïnes BAX deficiència de les proteïnes BAX i B i B i B i BAKAKAKAK prevè prevè prevè prevè la  la  la  la mort cel·lular i mort cel·lular i mort cel·lular i mort cel·lular i l’activació de caspases efectores en cèl·lules tractades amb CR8, MR4 i roscovitina. l’activació de caspases efectores en cèl·lules tractades amb CR8, MR4 i roscovitina. l’activació de caspases efectores en cèl·lules tractades amb CR8, MR4 i roscovitina. l’activació de caspases efectores en cèl·lules tractades amb CR8, MR4 i roscovitina.      (A) Després de 48h de ser tractats amb els compostos que marca la figura, es van fixar els MEFs wt i bax-/-bak-/-, es van tenyir amb LIVE/DEAD® i es va quantificar el percentatge de cèl·lules mortes mitjançant citometria de flux. Els valors són la mitjana ± SEM de dos experiments independents. (B) Després de tractar les cèl·lules durant 24h amb els compostos marcats a la figura, es va determinar l’activitat de les caspases efectores (activitat DEVDasa) sobre els MEFs wt i bax-/-bak-/-. La línia puntejada ens indica el llindar per considerar l’activitat DEVDasa significant. La fluorescència generada es va mesurar en unitats arbitràries de fluorescència (a.f.u.). Els valors són la mitjana ± SEM d’almenys tres experiments independents amb tres rèpliques per experiment.  També, com s’explica anteriorment, havíem observat que l’apoptosi induïda per roscovitina era més dependent de la proteïna BAX que de BAK (Garrofe-Ochoa et al. 2008). Per això vam decidir provar si CR8 i MR4 es comportaven de manera similar. Vam trobar que els MEFs bak-/- eren més resistents que els MEFs bax-/- davant d’aquests dos compostos ( Figura 44). En conclusió, s’havia assolit l’objectiu de demostrar que el perfil molecular d’inducció d’apoptosi de les neoroscovitines era idèntic al de la roscovitina. 
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     Figura Figura Figura Figura 44444444 // L’apoptosi q // L’apoptosi q // L’apoptosi q // L’apoptosi que indueixen CR8 i MR4 és més revertida per la manca ue indueixen CR8 i MR4 és més revertida per la manca ue indueixen CR8 i MR4 és més revertida per la manca ue indueixen CR8 i MR4 és més revertida per la manca de la proteïna BAK, que per la manca de BAX.de la proteïna BAK, que per la manca de BAX.de la proteïna BAK, que per la manca de BAX.de la proteïna BAK, que per la manca de BAX. Després de 48h de tractament amb CR8 i MR4 a 1,5 μM, es va mesurar la mort cel·lular amb el procediment d’alliberament d’LDH en els MEFs wt, bax-/-, bak-/- i bax-/-bak-/-. Les barres mostren la mitjana ± SEM d’almenys tres experiments independents i tres rèpliques per experiment.  
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2.2.2.2. LÍNIA DE RECERCA SOLÍNIA DE RECERCA SOLÍNIA DE RECERCA SOLÍNIA DE RECERCA SOBRE 7BIOBRE 7BIOBRE 7BIOBRE 7BIO      En la nostra caracterització prèvia de diferents derivats d’indirubines, vam demostrar que dos compostos relacionats, 5BIO i 7BIO es comportaven bastant diferentment a l’hora d’induir mort cel·lular. Mentre que el primer era un inductor d’apoptosi dependent de caspases, el segon desencadenava un tipus de mort cel·lular independent de caspases. Tots dos compostos causaven mort cel·lular de manera dependent de la concentració. Independentment de la línia cel·lular, després de 24h de tractament, l’LC50 i LC100 s’atansaven a 12,5 μM i 25 μM per a 7BIO, respectivament. Per poder estudiar el procés de mort, ens interessa emprar aquelles concentracions que produeixen letalitat en la major part de la població cel·lular, és a dir 25 μM (Ribas et al. 2006).   Una primera aproximació morfològica per identificar el tipus de mort va ser efectuar una doble tinció amb bisBenzimida/IP. El microscopi de fluorescència mostrava que 7BIO feia que els nuclis tinguessin aspecte condensat però diferent del característicament apoptòtic, que per exemple s’observa amb 5BIO. Q-VD-Oph és un inhibidor químic de caspases caracteritzat pel seu ampli espectre i selectivitat a l’hora d’inhibir caspases. Q-VD-Oph 10 μM elimina el fenotip nuclear apoptòtic de les cèl·lules tractades amb 5BIO, i en canvi no modifica l’aspecte dels nuclis en les cèl·lules tractades amb 7BIO. Per entendre millor el fenotip morfològic de les cèl·lules tractades amb 7BIO es va decidir analitzar la morfologia a través de microscòpia electrònica, la qual cosa es descriu en el segon punt.  Per estudiar 7BIO es disposava de dues eines experimentals interessants:  
o Met-7BIO, que és un compost derivat de 7BIO per metilació. Aquest compost es caracteritza per no tenir cap dels efectes letals de 7BIO. És per això que Met-7BIO es converteix en el control negatiu més idoni de 7BIO. 
o MEFs Bax-/-Bak-/-, que és una línia cel·lular que com ja hem vist anteriorment és resistent a l’apoptosi per la via intrínseca. Vàrem procedir a determinar si la deficiència de BAX i BAK conferia alguna protecció dels efectes de 7BIO, com es veurà tot seguit.  
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2.12.12.12.1 EL DÈFICIT DE BAX I BAEL DÈFICIT DE BAX I BAEL DÈFICIT DE BAX I BAEL DÈFICIT DE BAX I BAKKKK NO PROTEGEIX DE LA  NO PROTEGEIX DE LA  NO PROTEGEIX DE LA  NO PROTEGEIX DE LA 
MORT INDUÏDA PER 7BIOMORT INDUÏDA PER 7BIOMORT INDUÏDA PER 7BIOMORT INDUÏDA PER 7BIO         Per determinar el percentatge de viabilitat es va fer servir el procediment de reducció d’MTS, i el d’alliberament d’LDH per quantificar els percentatges de mort cel·lular (Figura 45 A i B). Totes dues aproximacions van mostrar resultats consistents i complementaris. Més concretament, 7BIO induïa la mort tant en els MEFs wt com en els Bax-/-Bak-/- en el mateix rang de concentracions i de manera dosi-depenent. Conseqüentment, l’absència de BAX i BAK no conferia cap resistència cel·lular al compost 7BIO. A més, tal i com s’esperava en les cèl·lules defectives en BAX i BAK, l’estaurosporina (STS) no era capaç d’induir mort en aquestes cèl·lules.  

 
 Figura Figura Figura Figura 45454545 // Efectes de 7BIO sobre la mortalitat dels MEFs.  // Efectes de 7BIO sobre la mortalitat dels MEFs.  // Efectes de 7BIO sobre la mortalitat dels MEFs.  // Efectes de 7BIO sobre la mortalitat dels MEFs.      (A) MEFs Bax-/-Bak-/- i wt tractats durant 24h amb 7BIO i STS a les concentracions (μM) que mostra la figura. El procediment emprat per mesurar la viabilitat va ser la 
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reducció d’MTS (B) MEFs Bax-/-Bak-/- i wt tractats durant 24h amb 7BIO i STS a les concentracions que es mostren en l’eix de les abscisses. La mort cel·lular (%) es va mesurar mitjançant el procediment d’alliberament d’LDH. La determinació d’LDH del tractament amb STS es va realitzar a les 48h. En tots dos casos es mostra la mitjana ± S.E.M. d’almenys dos experiments diferents amb tres mesures independents. 
 

2.22.22.22.2 ULTRAMICROSCÒPIA DE CÈL·LULES TRACTADES ULTRAMICROSCÒPIA DE CÈL·LULES TRACTADES ULTRAMICROSCÒPIA DE CÈL·LULES TRACTADES ULTRAMICROSCÒPIA DE CÈL·LULES TRACTADES 
AMB 7BIOAMB 7BIOAMB 7BIOAMB 7BIO      La primera aproximació per estudiar el fenotip de cèl·lules tractades amb 7BIO va ser a través de la microscòpia electrònica feta sobre cèl·lules SH-SY5Y. Aquestes cèl·lules es van fixar i estudiar a diferents temps de tractament amb 7BIO 25 μM. Les cèl·lules control no tractades presentaven una morfologia arrodonida amb un gran nucli amb cromatina difosa i, sovint, amb dos nuclèols aparents (Figura 46 A). En el citoplasma, el reticle endoplasmàtic estava poc desenvolupat, es veia sovint un gran aparell de golgi, i en les mitocòndries es podien discernir les crestes (Figura 46 C).   En canvi, després de 3h de tractament, el tret més prominent era la dilatació del reticle endoplasmàtic. Va ser interessant veure que l’embolcall nuclear normalment quedava exempt d’aquesta dilatació (Figura 46 B). Les mitocòndries també estaven fetes malbé presentant una aparença inflada i les crestes disrupcionades. S’observaven dilatacions de mida petita, mitjana i gran indicant possiblement diferents estadis de disrupció de crestes que coexisteixen en una mateixa cèl·lula (Figura 46 D). Això suggereix que el fenomen és poc probable que sigui artefactual i es discutirà més endavant.   Després de 9h de tractament va ser sorprenent trobar que el citoplasma s’havia desintegrat i que la majoria de cèl·lules havien esdevingut nuclis aïllats (Figura 46 2E). Cal recalcar la integritat dels nuclis en un context on el citoplasma estava completament destruït. A 9 h o temps superiors, es podia observar una quantitat molt petita de cèl·lules que mantinguessin el citoplasma, i en aquestes, va ser interessant trobar persistentment estructures multilamel·lars autofàgiques (Figura 46 F).   
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 Figura Figura Figura Figura 46464646 //  //  //  // Microscòpia electrònica del procés de mort cel·lular induït per 7BIO en SHMicroscòpia electrònica del procés de mort cel·lular induït per 7BIO en SHMicroscòpia electrònica del procés de mort cel·lular induït per 7BIO en SHMicroscòpia electrònica del procés de mort cel·lular induït per 7BIO en SH----SY5Y. SY5Y. SY5Y. SY5Y.      (A) Cèl·lules SH-SY5Y controls no tractades. S’indica l’aparell de Golgi, G, i les mitocòndries, m. (B) SH-SY5Y tractades durant 3h amb 7BIO 25 μM. En la cèl·lula del mig els caps de fletxa marquen les dilatacions del reticle endoplasmàtic (dilatacions de mida mitjana). En una de les cèl·lules veïnes el cap de fletxa marca una dilatació de reticle de mida més gran. Es marca un grup de mitocòndries, m, que després es veuen ampliades. (C) L’Aparell de Golgi, G, i les mitocòndries, m, de les cèl·lules en A i B es mostren més ampliats respectivament. També es 
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mostra un detall de l’embolcall nuclear i la cromatina, N. (D) Grup de mitocòndries, m, de B amb una major ampliació. El grup mostra diferents estats de disrupció causats per 7BIO. Com s’ha vist prèviament, el cap de fletxa apunta cap a les dilatacions de reticle endoplasmàtic. Aquí es marquen les dilatacions de mida més petita. (E) SH-SY5Y tractades durant 9h amb 7BIO 25 μM. Es veuen dos nuclis aïllats i preservats, N, envoltats de restes cel·lulars. (F) SH-SY5Y tractades durant 12h amb 7BIO 25μM. Les fletxes marquen els autofagosomes. Es pot identificar el nucli, N, i les mitocòndries, m. Es van caracteritzar vàries cèl·lules independents mitjançant microscòpia electrònica als temps anteriorment esmentats. Les imatges sel·leccionades són representatives dels trets reproduïbles observats.      A més a més també es va triar les cèl·lules Jurkat com a segona línia cel·lular per investigar el mecanisme d’acció de 7BIO. Malgrat no ho mostrem perquè no forma part dels resultats d’aquesta tesi, es va trobar que les cinètiques de mort de les cèl·lules Jurkat tractades amb 7BIO reproduïen els resultats de les SH-SY5Y. Les cèl·lules mortes van començar a aparèixer entre les 3 i 6h de tractament i, després de 12h, gairebé totes les membranes cel·lulars havien perdut la seva continuïtat.   El procés en les cèl·lules Jurkat també era independent de caspases, com evidenciava l’efecte nul de Q-VD-Oph en les ràtios de mort cel·lular. Després de tractar amb 7BIO i de fer microscòpia electrònica, les cèl·lules Jurkat presentaven un patró morfològic de mort cel·lular idèntic al de les SH-SY5Y. També es va caracteritzar 7BIO en quatre altres línies cel·lulars (HL-60, MCF-7, IMR-5 i IMR-32) i totes reproduïen les cinètiques i els patrons morfològics de mort ja observats amb 7BIO.   Finalment, ens intrigava quin paper tindria la nul·la expressió de BAX i BAK sobre el fenotip general que causa 7BIO. Per això vam decidir realitzar estudis de microscòpia electrònica en MEFs wt i Bax-/-Bak-/- després de tractar amb 7BIO 25 μM (Figura 47). No vam veure diferències entres els dos tipus de MEFs. En tots dos casos es va detectar una dilatació del reticle endoplasmàtic que duia a la desintegració del citoplasma i a la mort cel·lular. Després de 9 h de tractament seguien apareixent nuclis aïllats en un citoplasma absolutament desestructurat independentment de la presència de BAX o BAK, la qual cosa ens indica que aquestes proteïnes no tenen un paper determinant en els canvis morfològics que causa 7BIO.  Els resultats de microscòpia electrònica acabats d’exposar van ser realitzats mitjançant tècniques de microscòpia clàssica. Aquestes tècniques sovint porten inherents artefactes deguts als processos de fixació, de manera que el resultat final pot ser una imatge que no es correspongui del tot a la real de la cèl·lula viva. 
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     Figura Figura Figura Figura 47474747    // Examinació mitjançant microscòpia electrònica de MEFs tractats amb 7BIO.// Examinació mitjançant microscòpia electrònica de MEFs tractats amb 7BIO.// Examinació mitjançant microscòpia electrònica de MEFs tractats amb 7BIO.// Examinació mitjançant microscòpia electrònica de MEFs tractats amb 7BIO.    Ultraestructura dels MEFs wt no tractats, (B, C) MEFs wt tractats amb 7BIO (25μM) durant 9h (D) Ultraestructura dels MEFs Bax-/-Bak-/- no tractats (E) MEFs Bax-/-Bak-/- tractats amb 7BIO (25μM) durant 3h (F) MEFs Bax-/-Bak-/- tractats amb 7BIO (25μM) durant 9h. Les puntes de fletxa es fan anar per emfasitzar la mida gran (en B) o mitjana (en E) de les dilatacions del reticle endoplasmàtic. Els nuclis, N, aïllats i ben preservats, caracteritzen les fases tardanes del procés. Les imatges que es mostren són representatives de les morfologies observades. 
  Una estada en el grup de la Dra. Schneider a la Ulm Universität va permetre accedir a les instal·lacions de microscòpia electrònica d’aquesta universitat que tenen estandarditzades tècniques diferents a les convencionals que eviten els artefactes típics de les tècniques clàssiques. Inicialment s’havia decidit aplicar la tècnica CEMOVIS (Cryo-Electron Microscopy Of Vitreous Sections), que consisteix en una congelació a elevades pressions (High-Pressure Freezing), tallar amb un Cryo-micròtom i observar les mostres a través d’un Cryo-TEM (Cryo-Transmission Electron Microscope). Tanmateix, aquesta tècnica concreta no va estar disponible en el moment de l’estada per motius aliens a nosaltres i es va decidir realitzar el “High-
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Pressure Freezing”, seguit d’una substitució amb reïnes a temperatures molt baixes (“Freeze Substitution”), tall amb un ultramicròtom i visualització amb un TEM (Transmission Electron Microscope) convencional. 

 Figura Figura Figura Figura 48484848    //  Imatges obtingudes per TEM de cèl·lules preparades amb la tècnica ”//  Imatges obtingudes per TEM de cèl·lules preparades amb la tècnica ”//  Imatges obtingudes per TEM de cèl·lules preparades amb la tècnica ”//  Imatges obtingudes per TEM de cèl·lules preparades amb la tècnica ”HighHighHighHigh----ppppressures freezing + Freezeressures freezing + Freezeressures freezing + Freezeressures freezing + Freeze----substitutionsubstitutionsubstitutionsubstitution”. ”. ”. ”.     A i B) són imatges publicades (Buser, Walther 2008) on s’observa la morfologia de les mitocòndries sanes de cèl·lules sotmeses a aquesta tècnica de microscòpia electrònica. La barra indica 200 nm. El requadre de (A) és un detall de l’estructura de les crestes mitocondrials, i el de (B) mostra una vesícula autofàgica. (C) Detall de mitocòndria sana obtinguda per Walther P. et al. (no publicat) on s’observen crestes mitocondrials amb gairebé absència d’espai intermembrana. (D) Aspecte d’una cèl·lula  MEF Bax-/-Bak-/- control no tractada. Amb una “N” marquem el nucli on observem la textura de la cromatina. (E) Detall d’un grup de mitocòndries (m) de MEFs Bax-/-Bak-/-  no tractats. Amb un requadre marquem les mitocòndries que es detallen a (F), que, com veiem, es corresponen als obtinguts amb aquesta tècnica (A-C).  Aquestes tècniques, a més d’evitar els artefactes ja esmentats, permeten visualitzar les cèl·lules en la seva morfologia adherida, ja que les cèl·lules es fan créixer directament sobre plaques de safir que després ens serviran d’eina per la congelació en el “High-Pressure Freezing”. Això és un avantatge substancial respecte 
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les tècniques clàssiques, en les que hem treballat amb cèl·lules en suspensió malgrat aquestes siguin adherents, com és el cas dels MEFs.  Així doncs, els MEFs Bax-/-Bak-/- van ser tractats durant 2, 4 i 6h amb 7BIO 25 μM, o bé incubats en medi contenint el vehicle (DMSO) en que dissolem els fàrmacs. Posteriorment van ser sotmesos a “High-pressure freezing + Freeze-substitution”, tallats i per últim observats amb microscopi electrònic de transmissió (TEM). 

 Figura Figura Figura Figura 49494949    // Imatges de cinc morfologies mitocondrials de HL60 apoptòtiques// Imatges de cinc morfologies mitocondrials de HL60 apoptòtiques// Imatges de cinc morfologies mitocondrials de HL60 apoptòtiques// Imatges de cinc morfologies mitocondrials de HL60 apoptòtiques publicades  publicades  publicades  publicades per Terrence G. Frey TG et al.per Terrence G. Frey TG et al.per Terrence G. Frey TG et al.per Terrence G. Frey TG et al.     (A) normal, (B) normal-vesicular, (C) vesicular, (D) vesicular-inflada, i (E) inflada. Les barres d’escala representen 200nm en a-d i 100 nm en e (Frey, Sun 2008) . Les barres d’escala representen 200nm en A-D i 100 nm en E.  En els MEFs Bax-/-Bak-/- no tractats, les mitocòndries tenen l’aspecte normal dels de les cèl·lules sotmeses a “High-pressure freezing + freeze-substitution” (Figura 48 A -C). Cal recalcar que les crestes mitocondrials tenen un aspecte diferent del que tenen les cèl·lules sotmeses a tècniques clàssiques de fixació i microscòpia electrònica (Figura 47 A). En aquestes últimes s’observa més clarament l’espai intermembrana que no pas en les sotmeses a “High-pressure freezing + freeze substitution”. Aquest fet qüestiona el significat de l’espai intermembrana mitocondrial. 
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Figura Figura Figura Figura 50505050 // MEFs  // MEFs  // MEFs  // MEFs BaxBaxBaxBax----////----BakBakBakBak----////----        tractats durant 2,4 o 6h amb 7BIOtractats durant 2,4 o 6h amb 7BIOtractats durant 2,4 o 6h amb 7BIOtractats durant 2,4 o 6h amb 7BIO ( ( ( (25 25 25 25 μMμMμMμM) ) ) )     (A) Imatge general de varis MEFs Bax-/-Bak-/- sencers. La ”N” marca alguns nuclis. (B) Detall de mitocòndries (*) amb morfologia “vesicular” i “vesicular-inflada”. (C) Tres cèl·lules senceres on destaca la mida dels nuclis “N” de la cèl·lula superior i inferior. (D) Detall on marquem amb la fletxa una vesícula autofàgica. (E i F) Mitocòndries amb diferents estadis de desintegració de les crestes mitocondrials. (G) Cèl·lula sencera (H) Detall citoplasmàtic on destaca una mitocòndria que sembla haver perdut la membrana mitocondrial externa (marcat amb la fletxa).  En els MEFs Bax-/-Bak-/- tractats durant 2h amb 7BIO s’observa una morfologia general de la cèl·lula (Figura 50 A) similar a les no tractades (Figura 48 D). En les mitocòndries, però, a temps tan curts ja s’observa una desestructuració de les seves crestes (Figura 50 B) similar als estadis “vesicular” i “vesicular-inflat” descrits per Frey TG et al. (Figura 49 C i D).  A quatre hores de tractament amb 7BIO s’observa un augment significatiu de la mida dels nuclis de la cèl·lula i una desintegració citoplasmàtica (Figura 50 C). Aquesta observació és una novetat respecte al que vam trobar en imatges fetes amb microscòpia electrònica clàssica. En aquesta última els citoplasmes també estaven desintegrats, i es veien nuclis rodons i aïllats, però de mida proporcional als nuclis sans. Aquest fet diferencial pot ser degut a que, tal i com s’ha explicat, en la tècnica “Cryo-freezing + freeze substitution” es treballa amb cèl·lules adherides sobre discs de safir, i en canvi, en les tècniques clàssiques, les cèl·lules estan en suspensió. El fet de poder mantenir la seva morfologia natural adherent faria que els nuclis es trobessin més repartits en l’espai que ocupa la cèl·lula, que, inevitablement, seria de més superfície que si les cèl·lules estiguessin en suspensió.  A quatre hores detectem també la presència de vesícules autofàgiques (Figura 50 D). Les mitocòndries segueixen tenint les crestes mitocondrials desestructurades (Figura 50 E) i s’observen ja algunes mitocòndries (Figura 50 F) amb la morfologia “inflada” descrita per Frey TG et al (Figura 50 E).  A sis hores de tractament amb 7BIO, els nuclis segueixen sent de gran mida i es manté la desintegració citoplasmàtica (Figura 50 G). Vam observar, a més de la morfologia inflada de les mitocòndries ja esmentada abans, alguna mitocòndria en la que semblava observar-se només la membrana mitocondrial interna (Figura 50 H). Aquesta observació és compatible amb el model establert de dilatació mitocondrial, on la pèrdua de la impermeabilitat de la membrana interna comporta el seu inflament i, com a conseqüència, la ruptura de la membrana externa, que té una superfície molt menor.  
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 Com ja hem vist, els MEFs Bax-/-Bak-/- no són resistents a la mort induïda per 7BIO malgrat siguin normalment resistents als estímuls apoptòtics que es vehiculitzen a través de la mitocòndria. Aquest argument recolzava l’estudi morfològic que suggeria que es tractava d’una mort necròtica en la qual apareixen imatges de vesícules autofàgiques en les cèl·lules que semblen ser més resistents (Ribas et al. 2008). Aquesta observació és coherent amb la interpretació més acceptada actualment que diu que l’autofàgia no és habitualment la causant de la mort cel·lular, sinó que és un element que promou la supervivència de les cèl·lules.  
2.32.32.32.3 LA MORT CEL·LULAR INDUÏDA PER 7BIO NO LA MORT CEL·LULAR INDUÏDA PER 7BIO NO LA MORT CEL·LULAR INDUÏDA PER 7BIO NO LA MORT CEL·LULAR INDUÏDA PER 7BIO NO 
S’INHIBEIX PER LA SOBREEXPRESSIÓ DE LES S’INHIBEIX PER LA SOBREEXPRESSIÓ DE LES S’INHIBEIX PER LA SOBREEXPRESSIÓ DE LES S’INHIBEIX PER LA SOBREEXPRESSIÓ DE LES 
PROTEÏNES ANTIAPOPTÒTIQUES BCLPROTEÏNES ANTIAPOPTÒTIQUES BCLPROTEÏNES ANTIAPOPTÒTIQUES BCLPROTEÏNES ANTIAPOPTÒTIQUES BCL----2 I 2 I 2 I 2 I BCLBCLBCLBCL----XXXXLLLL       Malgrat que amb l’absència de BAX i BAK hem demostrat que els elements determinants de la via intrínseca no participen en la mort induïda per 7BIO, ens vàrem plantejar si la sobreexpressió BCL-2 i BCL-XL podria tenir algun efecte protector. Les proteïnes BCL-2 i BCL-XL són conegudes pels seus efectes antiapoptòtics. Però a més, s’ha trobat que els efectes citoprotectors d’aquestes van més enllà de l’apoptosi (Kane et al. 1995). El grup va descriure prèviament que la sobreexpressió de BCL-2 i BCL-XL (Figura 51 B) protegeix les SH-SY5Y de l’apoptosi induïda per STS (Yuste et al. 2002a), i també que BCL-XL té més efecte protector que BCL-2 a l’hora d’inhibir-la (Figura 51 A). Pel que fa a 7BIO, en un curs temporal paral·lel, ni la sobreexpressió de BCL-XL ni de BCL-2 proporcionaven cap protecció significativa a 7BIO (Figura 51 A). Tenint tot això en compte, podem dir que aquests resultats reforcen el fet que 7BIO és un eficaç inductor de mort cel·lular que actua de manera independent a l’apoptosi. Addicionalment, 7BIO també és capaç de neutralitzar els restants efectes citoprotectors de BCL-2 i BCL-XL.  
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     Figura Figura Figura Figura 51515151    // La mort que indueix 7BIO é// La mort que indueix 7BIO é// La mort que indueix 7BIO é// La mort que indueix 7BIO és resistent a la sobreexpress resistent a la sobreexpress resistent a la sobreexpress resistent a la sobreexpressió de sió de sió de sió de BCLBCLBCLBCL----2222 i  i  i  i BCLBCLBCLBCL----XXXXLLLL....     (A) Les cèl·lules SH-SY5Y, permanentment transfectades amb els vectors pcDNA3/BCL-XL (●), pcDNA3/BCL-2 (○) i pcDNA3 buit (■), van ser tractades o bé amb STS (2μM) o 7BIO (25μM). La viabilitat cel·lular es va analitzar mitjançant el procediment de l’MTS a 9 i 24h de tractament. En el curs temporal, cada punt és la mitjana ± SEM de tres experiments independents amb sis valors independents per experiment. (B) Control dels nivells de BCL-2 i BCL-XL sobre les SH-SY5Y transfectades amb pcDNA3/BCL-2, pcDNA3/BCL-XL i pcDNA3/empty (Emp.) amb immunodetecció fet durant els experiments de determinació de viabilitat. El contingut de tubulina es va fer com a control de càrrega. 
 

2.42.42.42.4 EFECTES DE 7BIO SOBRE L’EXPRESSIÓ DE EFECTES DE 7BIO SOBRE L’EXPRESSIÓ DE EFECTES DE 7BIO SOBRE L’EXPRESSIÓ DE EFECTES DE 7BIO SOBRE L’EXPRESSIÓ DE 
GENS GENS GENS GENS RELACIONATS AMB L’APOPTOSIRELACIONATS AMB L’APOPTOSIRELACIONATS AMB L’APOPTOSIRELACIONATS AMB L’APOPTOSI         Gràcies a la col·laboració amb el laboratori del Dr. Gil relacionada amb els estudis del mecanisme d’acció de la roscovitina, ens vàrem plantejar aplicar el procediment d’RT-MLPA per investigar si 7BIO tenia algun efecte sobre la transcripció de 29 gens implicats en la regulació de la mort cel·lular. Es va tractar durant 6 hores les 
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SH-SY5Y amb 7BIO 25 μM, se’n va extraure l’RNA i es va sotmetre al procediment d’RT-MLPA. Els resultats mostren que no hi ha diferències destacables entre les cèl·lules control i les tractades.   En general veiem que l’expressió dels gens de les proteïnes BH3-only i les efectores té tendència a disminuir, mentre que la dels grups de les antiapoptòtiques i de la família d’IAP té una lleugera tendència a augmentar. La variació més destacable s’observa en NAIP (de l’anglès, Neuronal Apoptosis Inhibitory Protein), però que ni tan sols arriba a duplicar els valors dels controls. Les variacions observades semblen doncs poc significatives respecte el soroll de fons de l’expressió genètica.  

     Figura Figura Figura Figura 52525252 // Efecte de 7BIO sobre l’expressió de gens relacionats a // Efecte de 7BIO sobre l’expressió de gens relacionats a // Efecte de 7BIO sobre l’expressió de gens relacionats a // Efecte de 7BIO sobre l’expressió de gens relacionats amb mb mb mb l’apoptosi.l’apoptosi.l’apoptosi.l’apoptosi. Les SH-SY5Y van ser tractades durant 6h amb 7BIO 25 μM, i posteriorment es va sotmetre l’RNA a RT-MLPA. En l’eix de les ordenades expressem la quantificació d’mRNA expressat en logaritme en base 2 (log2) de les vegades d’inducció relatives a les SH-SY5Y no tractades.    
 

2.52.52.52.5 7BIO 7BIO 7BIO 7BIO CAUSACAUSACAUSACAUSA LA CAIGUDA DEL ΔΨm I AQUESTA  LA CAIGUDA DEL ΔΨm I AQUESTA  LA CAIGUDA DEL ΔΨm I AQUESTA  LA CAIGUDA DEL ΔΨm I AQUESTA 
NO ESTÀ MEDIADA NI PER BAX NI PER BAKNO ESTÀ MEDIADA NI PER BAX NI PER BAKNO ESTÀ MEDIADA NI PER BAX NI PER BAKNO ESTÀ MEDIADA NI PER BAX NI PER BAK      Els estudis morfològics previs ja suggerien que 7BIO causava un efecte primerenc a les mitocòndries. Aquest fet, i el paper central que tenen les mitocòndries en la majoria de processos de mort cel·lular, ens va portar a explorar la implicació d’aquest orgànul en els efectes letals de 7BIO.   
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 La dilatació de les mitocòndries s’ha correlacionat amb la pèrdua del potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm), i per això vam caracteritzar aquest paràmetre mitjançant el fluorocrom DiOC6 (3) amb citometria de flux. DiOC6 (3) és un reactiu permeable a les membranes que s’acumula en les mitocòndries sanes donant els valors fisiològics de ΔΨm. D’aquesta manera, la reducció de fluorescència cel·lular implica una disminució del ΔΨm (Figura 53). En estudis previs, en el laboratori s’havia trobat que després de tractar amb 7BIO 25 μM, les SH-SY5Y i les Jurkat presentaven una disminució de la fluorescència, i per tant, una pèrdua del ΔΨm.  

 
 Figura Figura Figura Figura 53535353    // Acció de 7BIO sobre el potencial de membrana mitocondrial// Acció de 7BIO sobre el potencial de membrana mitocondrial// Acció de 7BIO sobre el potencial de membrana mitocondrial// Acció de 7BIO sobre el potencial de membrana mitocondrial ( ( ( (ΔΨm)ΔΨm)ΔΨm)ΔΨm)....    Els MEFs Bax-/-Bak-/- i wt  van ser tractats amb 7BIO (25μM) tal i com s’indica en la figura. El ΔΨm es va determinar amb el reactiu DiOC6 (3) analitzant-lo per citometria de flux. Els histogrames que es mostren són representatius dels resultats reproduïbles obtinguts en varis experiments independents. 
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 Vàrem explorar si el mateix es reproduïa en el model dels MEFs wt i Bax-/-Bak-/-
. El resultat va ser que el ΔΨm col·lapsava després de només 3h de tractament, i que la doble deficiència en BAX i BAK no minimitzava ni retardava aquest col·lapse quan es comparava amb els MEFs wt (Figura 53). Com que aquest procés és potencialment reversible, ens vàrem plantejar estudiar-ho a temps més llargs com són 9h. A aquest temps s’observava que la pèrdua de ΔΨm es mantenia tant en els MEFs wt com en els Bax-/-Bak-/-, la qual cosa és coherent amb l’elevada mortalitat que ja havíem determinat per aquestes cèl·lules a 9h.        
2.62.62.62.6 ELS INHIBIDORS DEL COMPLEX DEL PORUS DE ELS INHIBIDORS DEL COMPLEX DEL PORUS DE ELS INHIBIDORS DEL COMPLEX DEL PORUS DE ELS INHIBIDORS DEL COMPLEX DEL PORUS DE 
TRANSICIÓ DE PERMEABILITATTRANSICIÓ DE PERMEABILITATTRANSICIÓ DE PERMEABILITATTRANSICIÓ DE PERMEABILITAT ( ( ( (PTPC) NO EVITEN LA PTPC) NO EVITEN LA PTPC) NO EVITEN LA PTPC) NO EVITEN LA 
PÈRDUA DEPÈRDUA DEPÈRDUA DEPÈRDUA DELLLL ΔΨm INDU ΔΨm INDU ΔΨm INDU ΔΨm INDUÏDA PER 7BIO.ÏDA PER 7BIO.ÏDA PER 7BIO.ÏDA PER 7BIO.      Un cop descartats BAX i BAK com a elements que mitjancen els efectes de 7BIO sobre la viabilitat cel·lular i sobre el ΔΨm, ens vam centrar en el paper que podria jugar el complex del porus de transició de permeabilitat (PTPC). Un dels principals components de l’PTPC és el translocador de nucleòtids d’adenosina (ANT), que es troba en la membrana mitocondrial interna formant part del canal que regula el ΔΨm. L’àcid Bongkrekig (BKKA) és un agent capaç de bloquejar l’obertura d’ANT i de contrarestar la pèrdua de ΔΨm. De manera similar, la ciclosporina A (CsA) és capaç de neutralitzar la pèrdua de ΔΨm mitjançada per ANT actuant sobre la ciclofilina D, que es troba en l’espai intermembrana normalment associada a ANT.   En el laboratori es va estudiar l’efecte protector de tots dos components. Es va assajar sobre les SH-SY5Y i Jurkat tractades amb 7BIO i no es va trobar cap efecte de rescat ni sobre la mort cel·lular (mesurada per la incorporació de IP), ni sobre la dissipació de ΔΨm en presència ja sigui de BKKA 50 μM o CsA 2 μM (mesurat per DIOC6 (3)) (Figura 54).   Vam pensar també en la possibilitat que 7BIO pogués tenir un doble mecanisme d’acció consistent en l’activació de BAX i/o BAK més l’obertura de l’PTPC. Això implicaria un mecanisme de pèrdua de ΔΨm capaç de compensar el bloqueig de l’altre. Aquest fet ens va dur a provar els efectes del BKKA i CsA en els MEFs Bax-/-Bak-/- 
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(Figura 55). A més, vam testar el BKKA més CsA afegits conjuntament sobre els MEFs Bax-/-Bak-/- tractats amb 7BIO. En totes les condicions experimentals, ni la mort cel·lular ni la pèrdua de ΔΨm van ser significativament reduïts. En conclusió, els agents inhibidors de PTPC no van ser capaços d’antagonitzar el col·lapse de ΔΨm induït per 7BIO, i es va refermar el nul efecte de les proteïnes BAX i BAK.  

 
 Figura Figura Figura Figura 54545454 //  //  //  // Efectes sobre el Efectes sobre el Efectes sobre el Efectes sobre el ΔΨmΔΨmΔΨmΔΨm de les  de les  de les  de les cèl·lulescèl·lulescèl·lulescèl·lules SH SH SH SH----SY5Y i Jurkat tractades amb 7BIO SY5Y i Jurkat tractades amb 7BIO SY5Y i Jurkat tractades amb 7BIO SY5Y i Jurkat tractades amb 7BIO més inhibidors de l’obertura del PTPC.més inhibidors de l’obertura del PTPC.més inhibidors de l’obertura del PTPC.més inhibidors de l’obertura del PTPC.    Les SH-SY5Y i les Jurkat van ser tractades durant 9h tal i com s’indica a la figura. Les concentracions van ser de 25μM per 7BIO, 50μM pel BKKA i 2μM pel CsA. Es va fer una doble tinció amb DiOC6 (3) i PI tal i com es descriu en la secció de materials i mètodes. Es van recollir les cèl·lules i es van sotmetre a citometria de flux. Els valors de FL-1 (DiOC6 (3)) es mostren a l’eix de les Y i els de FL-3 (PI) en el de les X. La reducció de ΔΨm    més el trencament de la membrana es detecta com una migració des del quadrant superior esquerra, a l’inferior dret. Els valors que es mostren són representatius d’almenys dos experiments independents.     
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 Figura Figura Figura Figura 55555555    // Efectes sobre el // Efectes sobre el // Efectes sobre el // Efectes sobre el ΔΨmΔΨmΔΨmΔΨm dels MEFs  dels MEFs  dels MEFs  dels MEFs BaxBaxBaxBax----////----BakBakBakBak----////---- i  i  i  i wtwtwtwt tractats amb 7BIO més  tractats amb 7BIO més  tractats amb 7BIO més  tractats amb 7BIO més inhibidors de l’obertura del PTPC.inhibidors de l’obertura del PTPC.inhibidors de l’obertura del PTPC.inhibidors de l’obertura del PTPC.    Els MEFS Bax-/-Bak-/- i wt van ser tractats durant 9h tal i com s’indica a la figura. Les concentracions van ser de 25μM per 7BIO, 50μM pel BKKA i 2μM pel CsA. Es va fer una doble tinció amb DiOC6 (3) i PI tal i com es descriu en la secció de materials i mètodes. Es van recollir les cèl·lules i es van sotmetre a citometria de flux. Els valors de FL-1 (DiOC6 (3)) es mostren a l’eix de les Y i els de FL-3 (PI) en el de les X. La reducció de ΔΨm    més el trencament de la membrana es detecta com una migració des del quadrant superior esquerra, a l’inferior dret. Els valors que es mostren són representatius d’almenys dos experiments independents.  
2.72.72.72.7 EFECTES DE 7BIO SOBRE LA DEGRADACIÓ EFECTES DE 7BIO SOBRE LA DEGRADACIÓ EFECTES DE 7BIO SOBRE LA DEGRADACIÓ EFECTES DE 7BIO SOBRE LA DEGRADACIÓ 
D’ALGUNES DE LES PROTEÏNES DEL COMPLEX DEL D’ALGUNES DE LES PROTEÏNES DEL COMPLEX DEL D’ALGUNES DE LES PROTEÏNES DEL COMPLEX DEL D’ALGUNES DE LES PROTEÏNES DEL COMPLEX DEL 
PORUS DE TRANSICIÓ DE PERMEABILITATPORUS DE TRANSICIÓ DE PERMEABILITATPORUS DE TRANSICIÓ DE PERMEABILITATPORUS DE TRANSICIÓ DE PERMEABILITAT     
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 En el laboratori s’havia trobat que els efectes de 7BIO es poden revertir per diversos inhibidors de Serin-Proteases, especialment pel el compost Pefabloc® (AEBSF) (Ribas et al. 2008). La proteòlisi dels components del PTPC seria un efecte irreversible que aniria més enllà dels mecanismes homeostàtics del complex, això explicaria que els inhibidors farmacològics fracassessin a l’hora de reveritr la caiguda del ΔΨm. Per això ens vam plantejar si la Serin Proteasa activada en el procés induït per 7BIO podria estar afectant la integritat de les proteïnes que formen el PTPC.  

 
 Figura Figura Figura Figura 56565656 // Efectes de 7BIO sobre la integritat de les proteïnes del Complex del Porus  // Efectes de 7BIO sobre la integritat de les proteïnes del Complex del Porus  // Efectes de 7BIO sobre la integritat de les proteïnes del Complex del Porus  // Efectes de 7BIO sobre la integritat de les proteïnes del Complex del Porus de Transició de Permeabilitatde Transició de Permeabilitatde Transició de Permeabilitatde Transició de Permeabilitat ( ( ( (PTPC).PTPC).PTPC).PTPC).    Les cèl·lules SH-SY5Y van ser tractades durant 2 h amb el vehicle (DMSO), 7BIO o Met7BIO (ambdós a 25μM), i després de l’extracció de proteïnes es van fer Western Blots amb els anticossos que s’indiquen a la figura. Incloem també les imatges del control de càrrega GAPDH.   Amb la finalitat de detectar la proteòlisi es va fer un assaig per Western Blot on suposadament es podrien detectar, d’una banda els possibles fragments resultat de la proteòlisi, o d’altra banda, una disminució en la quantitat total de la proteïna de les subunitats del PTPC, en el supòsit que els fragments no fossin detectables. Es van fer doncs extractes proteics d’SH-SY5Y tractades durant 2h amb el vehicle (DMSO), 7BIO i Met7BIO (ambdós a 25 μM). Després de sotmetre els extractes a immunofluorescència per les proteïnes VDAC 2 i 3, i ANT 1 i 2, es va veure que cap d’elles es veia afectada pel tractament amb 7BIO. Això ens va permetre concloure que no era evident que 7BIO tingui algun efecte sobre la integritat d’aquestes proteïnes formadores del PTPC. 
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2.82.82.82.8 ANÀLISI DE LA IMPLICACIÓ D’ANÀLISI DE LA IMPLICACIÓ D’ANÀLISI DE LA IMPLICACIÓ D’ANÀLISI DE LA IMPLICACIÓ D’OMI/HTRA2 EN LA OMI/HTRA2 EN LA OMI/HTRA2 EN LA OMI/HTRA2 EN LA 
MORT INDUÏDA PER 7BIOMORT INDUÏDA PER 7BIOMORT INDUÏDA PER 7BIOMORT INDUÏDA PER 7BIO    
    Hem vist que els inhibidors de Serin Proteases són capaços de disminuir la mortalitat causada per 7BIO. Concretament la Serin Proteasa OMI/HTRA2, com s’explica en el Quadre 5, es troba en l’espai intermembrana de les mitocòndries i s’ha vist que té una implicació en els processos de mort cel·lular, ja siguin dependents com independents de caspases.  

     Figura Figura Figura Figura 57575757 // Efecte d’Ucf // Efecte d’Ucf // Efecte d’Ucf // Efecte d’Ucf----101 sobre la mort induïda per 7BIO.101 sobre la mort induïda per 7BIO.101 sobre la mort induïda per 7BIO.101 sobre la mort induïda per 7BIO.    Les SH-SY5Y van ser tractades durant 9h amb els compostos que s’indiquen a la figura. Les concentracions d’Ucf-101 van ser de 20 i 50 µM, tal i com s’indica amb un 20 i un 50, i les de 7BIO de 25 µM. Mostrem el percentatge de mort cel·lular extret de la viabilitat mesurada per la reducció d’MTS. Les barres són la mitjana ± SEM de sis mesures independents.     En el laboratori disposàvem d’Ucf-101, un inhibidor d’OMI/HTRA2. Per veure si aquesta proteïna era la Serin Proteasa implicada en el procés, vam tractar les SH-SY5Y amb 7BIO més Ucf-101 20 i 50 µM i vam determinar-ne la mortalitat a partir de la viabilitat mesurada per reducció d’MTS ( 
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Figura 57). Veiem que l’acció d’Ucf-101 sobre la mortalitat que causa 7BIO és dependent de concentració. A la dosi més baixa, Ucf-101 és incapaç de disminuir els percentatges de mort, mentres que a 50 µM veiem una clara disminució.  Se sap que Ucf-101, a concentracions al voltant de 20 µM, inhibeix OMI/HTRA2, però que també és capaç de causar estrés cel·lular de manera independent d’aquesta (Klupsch, Downward 2006). Això indica que és capaç d’inhibir altres molècules. Entre elles, estructuralment, podríem pensar en HtrA1, 3 i 4, però les funcions d’aquestes no estan relacionades ni amb les mitocòndries, ni amb la mort. Podria ser doncs inhibidor d’altres proteïnes, possiblement també Serin Proteases encara no determinades. Així doncs, el fet que a 20 µM no veiem efecte, però sí que en veiem a 50 µM, ens indica que el paper d’OMI/HTRA2 no és rellevant en la mort induïda per 7BIO. En canvi, sí que podrien ser-ho altres Serin Proteases, la qual cosa és coherent amb els resultats que s’havien obtingut en el laboratori amb l’inhibidor de Serin Proteases Pefabloc® (Ribas et al. 2008). 
    
2.92.92.92.9 7BIO FA AUGMENTAR LLEUGERAMENT I 7BIO FA AUGMENTAR LLEUGERAMENT I 7BIO FA AUGMENTAR LLEUGERAMENT I 7BIO FA AUGMENTAR LLEUGERAMENT I 
MOMENTÀNIA EL CONSUM D’OXIGEN DELS MEFs MOMENTÀNIA EL CONSUM D’OXIGEN DELS MEFs MOMENTÀNIA EL CONSUM D’OXIGEN DELS MEFs MOMENTÀNIA EL CONSUM D’OXIGEN DELS MEFs       És conegut que la dissipació del ΔΨm és deguda generalment a l’obertura del PTPC o a l’activació de BAX i BAK en el context d’inducció apoptòtica. La cadena respiratòria mitocondrial és també un factor determinant del ΔΨm. Per tant, un cop descartats els dos mecanismes anteriors, la cadena respiratòria esdevenia el següent candidat per prosseguir els nostres estudis.   El primer pas va ser analitzar la fisiologia respiratòria mitocondrial mesurant el consum d’oxigen dels MEFs amb el respiròmetre Oroboros® Oxygraph-2k després d’afegir el vehicle (DMSO), o bé 7BIO o Met-7-BIO (ambdós a 25 μM).   En les representacions gràfiques de la respirometria veiem com, després d’afegir 7BIO, la respiració dels MEFs augmenta lleugerament (Figura 58 B), fet que no passa amb el vehicle o el control Met-7-BIO (Figura 58 A i C), on la respiració es manté a uns nivells similars quan afegim el compost.  
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     Figura Figura Figura Figura 58585858 // Efecte de 7BIO sobre la respiració dels MEFs  // Efecte de 7BIO sobre la respiració dels MEFs  // Efecte de 7BIO sobre la respiració dels MEFs  // Efecte de 7BIO sobre la respiració dels MEFs wtwtwtwt  i   i   i   i baxbaxbaxbax----////----bakbakbakbak----////----....        Empremtes de la concentració d’oxigen (línia fina) i respiració (línia gruixuda), calculades com la derivada negativa del temps (pendent) de la concentració d’oxigen abans i després d’afegir als MEFs wt o bax-/-bak-/- (0,1 x 10^6 cèl·lules/mL) el vehicle DMSO (A), 7BIO 25 μM (B) o Met-7-BIO 25 μM (C) a la cambra tancada del respiròmetre (2 mL). Els diagrames que es mostren corresponen als MEFs Bax-/-Bak-/- i són representatius dels obtinguts en ambdues línies cel·lulars. L’addició dels 
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components es marca amb la fletxa. La respiració es va mesurar a 37ºC i es va corregir pel soroll de fons del flux d’oxigen de l’instrumental. En (D) les barres representen la mitjana ± SEM de quatre experiments paral·lels. Els valors han estat normalitzats pel nombre de cèl·lules en les cambres de mesura. **, P<0,01, respecte el vehicle i cèl·lules tractades amb Met-7-BIO; #, P<0,05, respecte els MEFs wt.   A més, veiem diferències entre els MEFs wt i els MEFs bax-/-bak-/- després de ser tractats amb 7BIO. S’observa, doncs, que els bax-/-bak-/- augmenten significativament més la seva respiració que no pas els wt. Això ens indica, no només que 7BIO té un lleuger efecte sobre la respiració cel·lular, sinó que BAX i BAK podrien tenir un paper sobre els canvis en la respiració cel·lular que indueix 7BIO.   El significat d’aquesta modificació és incert, però en determinats models cel·lulars, quan s’indueix la generació de radicals oxidants, s’ha observat perfils similars. Podria ser doncs que, en el seu mecanisme d’acció, 7BIO fos capaç de produir un pic transitori de radicals oxidants.  
2.102.102.102.10 EFECTES DE 7BIO SOBRE LA DEGRADACIÓ DELS EFECTES DE 7BIO SOBRE LA DEGRADACIÓ DELS EFECTES DE 7BIO SOBRE LA DEGRADACIÓ DELS EFECTES DE 7BIO SOBRE LA DEGRADACIÓ DELS 
COMPLEXES DE LA CADENA RESPIRATÒRIACOMPLEXES DE LA CADENA RESPIRATÒRIACOMPLEXES DE LA CADENA RESPIRATÒRIACOMPLEXES DE LA CADENA RESPIRATÒRIA         Prosseguint l’estudi de la possible implicació de la cadena respiratòria, ens vam plantejar la possibilitat de la degradació proteolítica dels complexes. Com ja hem esmentat abans, hi ha fortes evidències que impliquen una Serin Proteasa en el procés de mort induït per 7BIO.   La cadena respiratòria mitocondrial es coneix que consta de set elements: cinc complexes (CI, CII, CIII, CIV i CV), Coenzim Q i Cyt C. El Grup de Fisiopatologia Metabòlica dirigit per Dr. Pamplona i Dr. Portero ens va oferir la bateria d’anticossos contra diferents subunitats dels complexes de l’I al IV de la que disposen. Aquesta bateria, tot i que parcial, és força representativa d’aquests complexes.   S’havia detectat que la subunitat NDUFS3 del CI és tallada per la Granzima A, una Serin Proteasa específica de limfòcits citotòxics (Koopman et al. 2010, Lucken-Ardjomande, Martinou 2008, Martinvalet et al. 2008). Addicionalment, en les mitocòndries s’ha descrit les proteases AAA, depenents d’ATP i involucrades en la proteòlisi de proteïnes mitocondrials aberrants (Arnold, Langer 2002). Per tant era 
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factible que les cèl·lules SH-SY5Y tinguessin una Serin Proteasa, semblant a Granzima A, que tingués com a substrat alguna de les subunitats dels complexes de la cadena respiratòria.  

 
 Figura Figura Figura Figura 59595959 // E // E // E // Efecte de 7BIO sobre diferents subunitats de la cadena respiratòria.fecte de 7BIO sobre diferents subunitats de la cadena respiratòria.fecte de 7BIO sobre diferents subunitats de la cadena respiratòria.fecte de 7BIO sobre diferents subunitats de la cadena respiratòria.    Immunofluorescències per les diferents subunitats (CI39, CI30, CII, CIII48, CIII29, CIV57-35) sobre extractes d’SH-SY5Y tractades durant 2h amb 7BIO o Met-7-BIO.   Així doncs, vàrem seguir la mateixa estratègia emprada en l’estudi de la proteòlisi dels components del PTPC. Es va analitzar per Western Blot, amb la bateria 
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d’anticossos esmentada abans, els extractes proteics de les SH-SY5Y tractades durant 2h amb 7BIO, o amb Met-7BIO (ambdós a 25 μM).   Vam trobar que en la majoria de complexes els nivells de cada subunitat eren similars. No s’observaven fragments petits de proteòlisi. Cal destacar que el complex IV té un pes molecular de 57 kDa, però en alguns models com la rata la banda apareix a 35kDa. En el nostre cas amb les SH-SY5Y sembla que veiem tots dos pesos moleculars, i en tots dos casos la proteïna no varia al tractar amb 7BIO.  
2.112.112.112.11 7BIO REDUEIX SIGNIFICATIVAMENT ELS NIVELLS 7BIO REDUEIX SIGNIFICATIVAMENT ELS NIVELLS 7BIO REDUEIX SIGNIFICATIVAMENT ELS NIVELLS 7BIO REDUEIX SIGNIFICATIVAMENT ELS NIVELLS 
DE COENZIM Q EN DE COENZIM Q EN DE COENZIM Q EN DE COENZIM Q EN ELS ELS ELS ELS MEFsMEFsMEFsMEFs         Després d’haver caracteritzat els efectes de 7BIO sobre alguns dels complexes de la cadena respiratòria, restava estudiar l’únic component no proteic d’aquesta, el Coenzim Q (CoQ). CoQ és una 1,4-benzoquinona amb una cadena d’isoprenils de mida variable. Això fa que es distingeixin diferents formes de CoQ depenent de la quantitat d’isoprenils que tinguin a la cadena. Els múrids tenen majoritàriament CoQ amb 9 grups isoprenil (CoQ9), però també tenen una petita part amb 10 grups isoprenil (CoQ10). Els humans, en canvi, tenen una porció residual de CoQ9, però el majoritari és CoQ10.   Pel que fa a la seva biosíntesi, la porció de benzoquinona del CoQ es sintetitza a partir de la tirosina, mentre que la cadena lateral d’isoprè es sintetitza a partir de l’acetil-CoA en la via del mevalonat (també implicada en la síntesi de colesterol i altres molècules). La seva biosíntesi és un procés conegut i altament regulat, però en canvi hi ha pocs estudis del seu catabolisme, els quals indiquen que la seva vida mitjana varia segons els teixits i que oscil·la entre les 49 i 125 hores (de Bruin et al. 2003b).   Les funcions de CoQ no es limiten a la funció redox dins la cadena respiratòria, també és un dels antioxidants de caràcter no enzimàtic més importants de la cèl·lula, és necessari per a que les UCP (de l’ànglès, Uncoupling Proteins) transloquin protons de fora a dins la mitocòndria, i s’ha trobat que prevé l’obertura del PTPC per un mecanisme encara no conegut (de Bruin et al. 2003b). Com que CoQ té cert caràcter lipídic, el trobem ancorat a les membranes lipídiques cel·lulars, principalment en les mitocòndries, lisosomes, i vesícules Golgi. Concretament, la cadena d’isoprenils es 
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troba entre les dues capes lipídiques de les membranes, formant un angle que permet que l’anell quinona quedi inserit en una de les capes. El fet que les cadenes de poliisoprenoids es trobin entre les dues capes lipídiques fa que es desestabilitzin les membranes i els confereix fluïdesa i permeabilitat.   Així doncs, gràcies a una col·laboració amb el Dr. José Sánchez Alcázar de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, vam poder analitzar els nivells de CoQ. Es va tractar les SH-SY5Y i els MEFs wt i Bax-/-Bak-/- amb 7BIO 25 μM durant 2 hores. Després del tractament, tal i com s’explica en la secció de Materials i Mètodes, es va fer una extracció orgànica de lípids i per HPLC es va determinar el contingut de CoQ10 en el cas de les SH-SY5Y, i CoQ9 i CoQ10 en el cas dels MEFs (Figura 60).  

     Figura Figura Figura Figura 60606060 // Nivells de CoQ després del tractament amb 7BIO. // Nivells de CoQ després del tractament amb 7BIO. // Nivells de CoQ després del tractament amb 7BIO. // Nivells de CoQ després del tractament amb 7BIO.     (A) En la gràfica es representa els nivells de CoQ9 (A), CoQ10 (B) i CoQ totals (C) dels MEFs wt (blanc) i bax-/-bak-/- (negre) després de ser tractats durant dues hores amb el vehicle (DMSO), Met-7BIO o 7BIO 25 μM. (D) Representació dels nivells de CoQ10 d’SH-SY5Y tractades durant 2h amb les mateixes condicions que els MEFs. Els valors que representen les barres de totes les gràfiques són la mitjana ± SEM d’almenys dos experiments independents. 
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  Vam observar que després del tractament amb 7BIO els nivells de CoQ9 i CoQ10 es redueixen gairebé a la meitat en tots els tipus cel·lulars, fet que no passa després de tractar amb Met-7BIO ( Figura    60606060). Això ens confirma l’especificitat de 7BIO per induir determinades accions a la cèl·lula, però obre la incògnita de com 7BIO està causant aquesta reducció del CoQ.   Una caiguda de gairebé el 50% és important, però no podem saber si afecta per igual totes les membranes en les quals es troba CoQ. Si aquesta reducció es donés principalment a la MMI, la potencial afectació sobre la cadena respiratòria sí que explicaria clarament la caiguda de ΔΨm. 
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LÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINLÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINLÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINLÍNIA DE RECERCA SOBRE ROSCOVITINA I A I A I A I 
COMPOSTOS DERIVATSCOMPOSTOS DERIVATSCOMPOSTOS DERIVATSCOMPOSTOS DERIVATS      Les ciclines i les cinases dependents de ciclines (CDKs) formen una part clau de les proteïnes reguladores que governen el cicle cel·lular. Una aberració en la seva funció pot portar a una proliferació i creixement cel·lular incontrolats que són la base de moltes de les malalties humanes, especialment càncers. Com ja hem vist, els inhibidors de CDKs han guanyat molt terreny en la investigació de les teràpies antitumorals. Concretament la roscovitina (Seliciclib, CYC202) és un inhibidor de CDKs que competeix pels llocs d’unió de l’ATP d’aquestes cinases, reduint així el creixement cel·lular i fins i tot induint la mort en els tumors.   Aquesta mort que indueix la roscovitina podem afirmar que passa per la via intrínseca de l’apoptosi. D’una banda en el laboratori s’havia trobat que les SH-SY5Y, que tenen la caspasa 8 i la caspasa 10 inhibides per metilació, eren sensibles a la mort induïda per roscovitina, la qual cosa descartava una via apoptòtica extrínseca (Ribas, Gomez-Arbones & Boix 2005). D’altra banda, s’havia detectat alliberament de citocrom C i d’AIF, s’observava fragmentació de la PARP, i s’havia trobat que els inhibidors de caspases eren capaços de revertir aquesta mort. En aquesta tesi mostrem que la deficiència de BAX i BAK protegeix completament de l’apoptosi causada per roscovitina. Aquesta protecció confirma definitivament que roscovitina indueix la via apoptòtica intrínseca o mitocondrial per causar apoptosi en els MEFs. 
  Que sapiguem, aquest és el primer treball que prova els efectes de la roscovitina (i l’olomoucina) en MEFs bax-/-, bak-/- i bax-/-bak-/-. En un altre estudi, aquests MEFs eren tractats amb ABT-737 més roscovitina per caracteritzar un sinergisme entre tots dos compostos (Chen et al. 2007). ABT-737 és un compost molt prometedor que mimetitza el domini BH3 de la proteïna proapoptòtica BAD, que és antagonitzada per BCL-2 i BCL-XL. Va ser interessant descobrir que els MEFs bax-/-bak-/- eren completament resistents al tractament d’ABT-737 més roscovitina, igual que el que havíem trobat amb tractaments senzills d’olomoucina o roscovitina.  En aquest treball hem fet servir concentracions letals de roscovitina i olomoucina. En el treball amb ABT-737 es va fer servir roscovitina a 12 µM combinada 
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amb ABT-737. Si es fa servir sola, roscovitina és subletal entre 24 i 48 hores de tractament en un rang de concentracions de 10 a 15uM en totes les línies cel·lulars que hem testat fins ara. Això suggereix que els resultats d’ABT-737 més roscovitina probablement informen més sobre els efectes d’ABT-737 que sobre els de roscovitina. Per exemple, en les línies cel·lulars de neuroblastoma, també hem descrit un sinergisme entre R-roscovitina (10uM) i nutlina-3, un compost activador de p53 (Ribas, Boix & Meijer 2006). Les nostres SH-SY5Y sobreexpressores de BCL-XL estaven protegides de nutlina-3 així com la combinació del tractament de nutlina-3 i roscovitina. Com que la sobreexpressió de BCL-XL no protegia de les dosis letals de roscovitina, això indicava que en el sinergisme hi predominava el sistema d’inducció d’apoptosi de la nutlina-3. Aquest fet reflexava que hi ha diferències en el mecanisme per participar en la via intrínseca d’ambdós compostos.   El laboratori, amb la col·laboració del grup del Dr. Joaquín Jordán, ha trobat més evidències del paper de la proteïna BAX en les SH-SY5Y. Concretament, es va veure que roscovitina era capaç d’induir la translocació de BAX als mitocondris en SH-SY5Y transfectades amb GFP-BAX. A més, també es va provar que roscovitina no tenia cap efecte directe sobre l’inflament de mitocòndries aïllades d’hepatòcits (Garrofe-Ochoa et al. 2008). Per tant, ens trobem davant d’un fenomen de mort que necessita la maquinària cel·lular per esdevenir-se, i concretament, la de la via intrínseca de l’apoptosi. 
  Restaven encara algunes qüestions referents al mecanisme apoptòtic activat pels inhibidors de CDKs. Per exemple, en la Figura 20, perquè és BCL-XL incapaç de contrarestar, no només l’apoptosi, sinó també la cinètica d’alliberament de citocrom c en la població cel·lular? Quina és la raó per la qual BCL-2 i MCL-1 produeixen respectivament un nul (Hallaert et al. 2007, Ribas, Boix 2004, Achenbach, Muller & Slater 2000, Pepper et al. 2001) o mínim (Hallaert et al. 2007) paper protector en l’apoptosi induïda pels inhibidors de CDKs? En aquest treball, en la Figura 20 C hem descartat com a possible explicació la reducció del contingut de BCL-XL i BCL-2 en les SH-SY5Y sobreexpressores d’aquestes proteïnes.  
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 Figura Figura Figura Figura 61616161 // Esquema del possible mecanisme d’acció de la  // Esquema del possible mecanisme d’acció de la  // Esquema del possible mecanisme d’acció de la  // Esquema del possible mecanisme d’acció de la roscovitina. roscovitina. roscovitina. roscovitina.     Les proteïnes de color indiquen el seu estat actiu i les blanques, l’innactiu. La P és fosforilació en algun residu, les línies discontínues indiquen que el mecanismes és indirecte i els interrogans que és incert. Les creus marquen els punts que la roscovitina sembla estar inhibint.   Quan vam decidir fer una anàlisi transcripcional més detallada per RT-MLPA vam trobar que efectivament el contingut cel·lular de la majoria d’mRNAs decau a les sis hores després del tractament amb inhibidors de CDKs, un temps que es caracteritza per una mínima activitat de les caspases efectores i, per aquest motiu, pel manteniment de la integritat de l’mRNA cel·lular. Aquest fet és consistent amb la inhibició de CDK7 i CDK9 que s’atribueix a aquest tipus de compostos (Figura 61). En 
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altres paraules, es confirmava que la roscovitina i els seus anàlegs causen una reducció temprana i marcada del contingut cel·lular d’mRNAs degut a un tipus d’inhibició de la transcripció específic.   Tanmateix, alguns gens són capaços d’escapar d’aquest escenari de repressió. Concretament, hem trobat que l’mRNA que codifica per les isoformes alfa i beta de la proteïna PUMA, se n’escapa. És més, hem demostrat que aquest augment és un esdeveniment transcripcional mediat per p53. Finalment, l’augment d’mRNA es tradueix en augments de la proteïna PUMA. Hi ha també altres gens regulats per p53 que probablement poden comportar-se com PUMA. Per exemple, la proteïna p21 es coneix que s’acumula després del tractament amb roscovitina de les cèl·lules SH-SY5Y (Ribas, Boix & Meijer 2006). Tenint en compte això, els nostres resultats presenten una gran coherència amb els que s’han descrit pel DRB (5,6-di-cloro-1-b-D-ribofuranosil-benzimidazol), l’inhibidor químic més acceptat de l’elongació de la transcripció. Igual que la roscovitina, DRB genera l’activació de p53 i promou l’expressió dels gens p21 i PUMA en un context d’àmplia inhibició de la transcripció (Gomes et al. 2006).   Paral·lelament, altres autors han observat que la inhibició de la síntesi d’mRNA que fa la roscovitina no és completa. Fins i tot a dosis elevades, queda fins un 30% de la síntesi d’mRNA sense inhibir (Ljungman, Paulsen 2001). Concretament han vist que l’activació de p21 i de p53AIP1 que fa p53 implica que la transcripció no està del tot desactivada (Quelle et al. 1997, Wesierska-Gadek, Schmid 2000, Wesierska-Gadek et al. 2005). La pregunta a aquests efectes transcripcionals és clara: com poden aquests inhibidors de CDKs induir l’acumulació de p53 i l’expressió d’alguns gens diana regulats per p53 mentre restringeixen la transcripció de l’mRNA? Especialment quan el CTD de l’RNA polimerasa II està desfosforilat i hauria de ser innactiu? S’ha trobat recentment una possible explicació. A través d’immunoprecipitacions de cromatina d’elevada resolució van veure que la fosforilació de la Ser2 del CTD de l’RNA polimerasa II no és necessària per la transcripció de p21 (Gomes, Espinosa 2010). Els experiments també suggerien l’existència de dues cinases diferents i encara desconegudes que fosforilen la Ser5 del CTD de l’RNA polimerasa II i que evidentment no són sensibles a la roscovitina.   De la mateixa manera, els mateixos autors recentment han trobat que la primera meitat del locus de puma (~6Kb) està constitutivament ocupat per l’RNA 
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polimerasa II i per factors de transcripció independents de p53. Fent servir vàries anàlisis d’RNA van trobar que aquesta regió es transcriu constitutivament per generar un RNA llarg i no processat sense cap activitat codificant coneguda. Aquest domini intragènic permissiu té una estructura de la cromatina concreta que per les histones implicades indica una zona activa de transcripció on s’hi uneixen CTCF (de l’anglès, CCCTC-binding factor) i el complex Cohesina (Gomes, Espinosa 2010). Aquesta regulació diferencial de la transcripció podria explicar en part l’escapament que fa PUMA de la inhibició transcripcional. Podem teoritzar que aquests mecanismes, que com hem vist encara no estan clars, semblen definir l’assegurança que suposa p53 en les cèl·lules quan han de fer front a una disfunció en els processos d’elongació de la transcripció.   Fins aquí ens hem plantejat els possibles mecanismes pels quals PUMA podria estar escapant de la inhibició transcripcional que fa la roscovitina. Ara bé, quina implicació té aquest fet sobre l’apoptosi? Hem mostrat que l’upregulació de PUMA no és un esdeveniment necessari per la inducció d’apoptosi que fa la roscovitina. Per això, hi ha altres esdeveniments que han de ser més rellevants en el procés. Per exemple, la marcada reducció en la proteïna antiapoptòtica MCL-1 (Figura 61). Aquest resultat és absolutament consistent amb els treballs previs sobre l’apoptosi desencadenada per la roscovitina (MacCallum et al. 2005, Raje et al. 2005, Alvi et al. 2005, Hallaert et al. 2007). Tanmateix, encara queden alguns aspectes per explicar. Per exemple, basant-nos en el que es coneix fins ara, s’espera que MCL-1 actuï neutralitzant algunes proteïnes BH3-only (Chipuk et al. 2010). Inicialment, com hem vist, PUMA era el millor candidat si ens fixàvem en les anàlisis per RT-MLPA. En les SH-SY5Y, els nostres resultats suggerien que PUMA-alfa podria ser un element que hi contribuís, però també un element no essencial o accessori. Per exemple, sabíem que la sobreexpressió de les proteïnes BCL-2 i BCL-XL funcionals no protegien de la roscovitina (Ribas, Boix 2004) i totes dues proteïnes són capaces de contrarestar la inducció d’apoptosi que fa PUMA. Malgrat això, aquest no és el cas de NOXA, una proteïna BH3-only que mostra afinitat només per MCL-1 i BFL-1/A1. Encara que l’mRNA de NOXA no augmentava en els experiments per RT-MLPA, ens vam adonar que la proteïna NOXA no disminuïa en les mateixes proporcions que ho feia MCL-1. Si comparem la Figura 35 A amb Figura 35 B, després de 9-12 hores de tractament veurem que MCL-1 ha reduït el seu contingut unes vuit vegades mentre que el contingut de NOXA ho ha fet, com a molt, dues.  
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 Els efectes duals i oposats en la transcripció que hem detectat en aquesta tesi proporcionen una bona explicació per un fet paradoxal, el fet que la roscovitina té l’habilitat ja sigui d’induir (Meijer, Bettayeb & Galons 2006) com d’inhibir (Hakem et al. 1999, Padmanabhan et al. 1999) l’apoptosi. La modulació induïda per la roscovitina del balanç entre les proteïnes proapoptòtiques i antiapoptòtiques, com ja hem vist, proporciona una bona explicació per això (Figura 61). Si una proteïna requerida per que esdevingui l’apoptosi és downregulada, la roscovitina previndrà l’apoptosi. Per contra, l’apoptosi es donarà si la proteïna downregulada és antiapoptòtica i necessària per mantenir l’apoptosi sota control. 
  En conclusió, proposem que el desequilibri de NOXA i MCL-1 és un esdeveniment decisiu en el mecanisme d’inducció d’apoptosi de la roscovitina. Aquesta hipòtesi coincideix amb la que s’ha proposat pel mecanisme d’inducció d’apoptosi dels compostos inhibidors d’AKT (de Frias et al. 2009) i l’aspirina o altres fàrmacs anti-inflamatoris no esteroidals (Iglesias-Serret et al. 2010). La disminució de la proteïna MCL-1 també s’ha trobat en altres models apoptòtics caracteritzats per la inhibició de la síntesi proteica (Cuconati et al. 2003, Nijhawan et al. 2003, Rahmani et al. 2005). Agrupant totes les evidències, proposem que el balanç MCL-1/NOXA és un reostat molt sensible a les disrupcions de la maquinària transcripcional i traduccional cel·lular (Figura 61).   Fins aquí hem comentat els mecanismes pels quals la roscovitina, després d’inhibir les CDKs 7 i 9, porta a la mort. Resta per discutir l’especificitat de la roscovitina. És a dir, quines altres proteïna cinases, al ser inhibides, poden intervenir en el procés de mort. La roscovitina, com a anàleg de l’ATP, també s’uneix a altres cinases. Entre elles comentarem la rellevància de dues concretament: les ERK i la piridoxal cinasa (PDXK). En treballs anteriors del laboratori es va trobar que roscovitina augmentava la fosforilació d’ERK1 i 2. També ho feien olomoucina i iso-olomoucina. Iso-olomoucina no té cap efecte inductor de mort a les SH-SY5Y a la concentració a la que olomoucina és letal, i tanmateix, com hem dit, també augmentava la fosforilació de les ERK. Això ens indicava que l’efecte de roscovitina (i olomoucina) sobre les ERK no era suficient com per induir la mort cel·lular (Ribas et al., no publicat). A més, el tractament de les SH-SY5Y amb inhibidors selectius de les ERK, com PD98059 i UO126, no causaven ni la mort ni l’activació de les caspases (Ribas, Boix 2004). La PDXK, com hem vist a la introducció, està implicada en la síntesi de la forma activa de la vitamina B6, que si bé és un cofactor de molts enzims, no sembla estar implicada 
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directament en el mecanisme de mort apoptòtica. La inhibició de les ERK i de la PDXK sembla doncs descartable com a rellevant en la mort que indueix roscovitina.   D’altra banda, però, sabem que roscovitina presenta una elevada selectivitat per les CDKs 1, 2, 5, 7 i 9 (Bach et al. 2005). Si mirem quina podria ser la possible implicació de cada una d’elles respecte la mort veiem que CDK5 és una cinasa de l’estat diferenciat de les neurones i està implicada en la mort neuronal. Quan hi ha augments de Ca2+ intracel·lular, s’activen els calpaïnes, que tallen p35 i p39 transformant-los en p25 i p29. Aquestes dues proteïnes activen CDK5 i n’indueixen la mort cel·lular, com passa en la malatia de Huntington o l’Alzheimer. Segons això, una inhibició de CDK5 estaria evitant que les neurones morissin, per tant en tot cas roscovitina estaria fent un paper protector de la mort neuronal (Figura 61). És per això que preliminarment podem descartar la inhibició de CDK5 com a possible desencadenant de la mort en els nostres models.  CDK2, per la seva banda, està involucrada en la transició G1/S i el pas a través de la fase S. El grup de Barbacid va produir línies de ratolins deficients en CDK2 (també en CDK4 i CDK6) que eren viables. Això ens indica que CDK2 té segurament un paper optimitzant el cicle mitòtic, però que no és essencial per a que aquest s’esdevingui (Ortega et al. 2003). Aquest fet permet descartar que la inhibició de CDK2 per part de la roscovitina sigui suficient com per desregular prou el cicle i provocar la mort apoptòtica. Els mateixos autors van demostrar que, en canvi, CDK1 és suficient per executar el cicle cel·lular en mamífers i els ratolins doble deficients en aquesta proteïna són inviables (Santamaria et al. 2007).  Sabem que roscovitina arresta el cicle cel·lular en les fases G1, S, o G2/M (o una combinació d’aquestes) depenent de la línia cel·lular, de la concentració utilitzada, o el temps de tractament. Deduïm de l’anteriorment explicat que la principal raó per aquest arrestament és la inhibició directa de CDK1. La inhibició d’aquesta CDK porta a la desfosforilació dels seus substrats naturals (per exemple, pRB, E2F, p27, DNA polimerasa alfa, nucleofosmina, vimentina, nucleolina, histones, survivina, làmines, etc.), afectant múltiples mecanismes necessaris per la correcta progressió a través del cicle cel·lular (Wesierska-Gadek, Krystof 2009). CDK1 seria doncs un bon candidat, encara no descartat, per ser un dels agents desencadenants de la mort al ser inhibit per roscovitina.  
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Hi ha, a més, altres mecanismes indirectes pels quals la roscovitina pot bloquejar el cicle cel·lular. Per exemple, a través de la interacció amb CDK7, que no és específicament una CDK de cicle, però sí que és constitutivament activa en les cèl·lules i fosforila el residu treonina en el loop d’activació de, per exemple, CDK1, 2 o 4 (Figura 61). Això també afecta indirectament perquè estabilitza l’inhibidor p27 (Wesierska-Gadek, Krystof 2009). A part, cal recalcar que la majoria de mecanismes indirectes sorgeixen dels canvis en els perfils d’expressió gènica de les cèl·lules tractades amb roscovitina. Això és degut a la inhibició que fa roscovitina de l’esmentada CDK7 i també de CDK9. Ljuman i Paulsen van mostrar que la síntesi d’mRNA és suprimida significativament per roscovitina en cèl·lules humanes com a resultat de la inhibició de la fosforilació del domini C-terminal de l’RNA polimerasa II (Ljungman, Paulsen 2001). Específicament, són les CDKs 7 i 9 les que activen la transcripció de l’mRNA fosforilant el domini c-terminal de l’RNA polimerasa II (Figura 61). Quan CDK7 i 9 estan inhibides, l’RNA polimerasa II es troba desfosforilada, i per tant innactiva en el complex d’elongació, i llavors es transforma en un substrat d’ubiquitinització i és degradada (Somesh et al. 2005). 
  Els trànscrits que són més sensibles a la inhibició de CDK9 són aquells que tenen vides mitjanes curtes, perquè els seus nivells disminueixen quan s’inhibeix la iniciació i elongació de la transcripció. De fet, actualment, la majoria de treballs que aborden el mecanisme d’inducció d’apoptosi mediat per la roscovitina i altres compostos relacionats semblen convergir en el paper prominent de la inhibició de la transcripció i la down-regulació d’MCL-1 (Hahntow et al. 2004, MacCallum et al. 2005, Raje et al. 2005, Alvi et al. 2005). MCL-1 és també un membre antiapoptòtic de la família de BCL-2, té una vida mitjana molt curta, i la seva down-regulació causa apoptosi. De totes maneres, en cèl·lules Ramos tractades amb R-roscovitina, la sobreexpressió d’MCL-1 semblava només retardar, però no inhibir, el procés apoptòtic (Hallaert et al. 2007).  
 També és important mencionar que CDK7 i CDK9 podrien tenir diferent sensibilitat a la inhibició o a diferents dianes depenent de la ciclina a la que estiguin unides. Mentre que CDK7 es troba només formant complex amb la Ciclina H, trobem CDK9 formant complexes amb vàries ciclines reguladores (T1, T2a, T2b, i K). A més, CDK9 no només fosforila el CTD de l’RNA polimerasa II, sinó que també fosforila altres proteïnes unides al complex transcripcional (com els factors negatius d’elongació DSIF i NELF, que són fosforilats i innactivats per CDK9). Tot plegat suggereix que gens 
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diferents reclutarien complexes de CDK9 particulars, que serien requerits específicament per la transcripció d’un gen determinat sota vàries condicions cel·lulars (Marshall, Grana 2006). Per tant, sembla plausible que alguns gens siguin menys sensibles a la inhibició farmacològica de CDK9 i que la sensibilitat també sigui específica del tipus cel·lular.    Tots aquests fets tornen a emfasitzar la importància de roscovitina com a inhibidor transcripcional capaç d’induir apoptosi. En els estudis morfològics fets en aquesta tesi a llarg termini sobre MEFs bax-/-bak-/- es demostra que, malgrat la mort no pugui acabar d’esdevenir-se per l’existència d’una via apoptòtica aberrant, aquest desajust en la transcripció sí que podria generar alteracions citopàtiques en la cèl·lula. El fet que roscovitina tingui una acció tan important sobre la transcripció, i concretament sobre CDK9, fa pensar en noves aplicacions del compost com a inhibidor de CDK9.  CDK9 es va descobrir en el context de la recerca de l’HIV (de l’anglès, Human Immunodefincy Virus) perquè els retrovirus atempten contra la transcripció de l’hoste, i per tant els inhibidors de CDKs podien esdevenir agents antiretrovirals específics. La funció de CDK9 podria ser redundant per la cèl·lula T hoste, però no per la transcripció viral, de manera que una inhibició altament selectiva de CDK9 evitaria la replicació de l’HIV però permetria que les cèl·lules T romanguessin activades (Wang, Fischer 2008a). Paral·lelament s’ha vist que la inhibició de CDK9 contribueix a l’activitat antitumoral. Hi ha una hipòtesi que postula que les cèl·lules tumorals són addictes a la transcripció perquè requereixen la producció continua de proteïnes antiapoptòtiques. Una cèl·lula no transformada amb els checkpoints intactes, amb baix estrès oncogènic i nivells baixos de proteïnes apoptòtiques podria tenir alguna tolerància a la inhibició de l’activitat de la RNAPII, mentres que una cèl·lula transformada seria molt més susceptible a aquesta inhibició i desencadenaria la mort apoptòtica induïda per caspases (Wang, Fischer 2008a), la qual cosa obre una finestra terapèutica per l’ús d’inhibidors transcripcionals en el càncer. A més, CDK9 s’ha relacionat també amb la hipertròfia de miocardi. Hi ha evidències que la hipertròfia incrementa el risc de mortalitat per aturades cardíaques i hi ha dades clíniques que donen suport a la idea que la inhibició de la hipertròfia resulta favorable (Esposito et al. 2002). Com que la hipertròfia es caracteritza per augments globals d’mRNA i síntesi proteica, resulta evident que TFIIH i P-TEFb estiguin estretament associats amb l’esdeveniment. S’ha demostrat que la CDK9 cardíaca s’activa inicialment pels estímuls hipertròfics i que la 
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seva activació persisteix fins que s’arriba a la mort cel·lular o a una aturada cardíaca (Wang, Fischer 2008a). En base a aquests esdeveniments, és per això que CDK9 també s’ha proposat com a diana rellevant de fàrmacs contra la hipertròfia cardíaca.  En aquest context, si bé la roscovitina és un inhibidor de CDK9, el fet que ho sigui també d’altres CDKs podria portar problemes derivats. Aquest és també el cas del flavopiridol. Com hem vist, DRB és un inhibidor transcripcional l’efecte del qual s’havia lligat a la seva habilitat de bloquejar algunes cinases. Encara que la selectivitat exacta de DRB per les cinases no s’ha determinat del tot, sorprenentment, DRB resulta ser un dels inhibidors de CDK9 més selectius almenys in vitro (MacCallum et al. 2005). Hi ha altres compostos com el benzimidazol relacionat amb DRB, T172298, les isoquinolinasulfonamides H7, H8 i H9, i un isoxazol que tant s’anomena T276339 com KM05283 (Wang, Fischer 2008a). De totes maneres, per aquests compostos no s’ha determinat els perfils de selectivitat de cinases. Un derivat que està en assajos clínics pel càncer és el P276-00, que és panselectiva de CDKs però amb una elevada potència contra CDK9. Hi ha també altres compostos inhibidors de CDK9 entre els quals destaquem les meridianines, meriolines i variolines, que són productes marins naturals amb potencial activitat farmacològica antitumoral considerats també inhibidors de CDKs. Concretament variolina-B i meriolina-3 són inhibidors potents i força selectius de CDK9. Tot això indica que encara cal investigar més per trobar inhibidors específicament selectius de CDK9, per això seria interessant avançar en el desenvolupament de derivats de roscovitina que poguessin arribar a ser més específics de CDK9.   En la línia de trobar compostos millors que roscovitina, com ja hem vist, s’han sintetitzat els compostos CR8 i MR4 que, com s’ha demostrat en aquesta tesi, si bé són unes 100 vegades més potents que roscovitina, comparteixen el mateix perfil com a inductors d’apoptosi en els MEFs. Ens indica doncs, que tant CR8 com MR4 comparteixen segurament el mateix mecanisme d’acció que la roscovitina. Malgrat tot, no semblen ser inhibidors més específics de CDK9 que roscovitina.   Tot seguit tractarem de resumir les potencials aplicacions terapèutiques de la roscovitina o els seus derivats. D’una banda, la seva implicació amb el càncer és evident. La inhibició de CDKs és un potent agent antiproliferatiu que arresta les cèl·lules en G1 o G2/M, pot induir apoptosi ja sigui sola o amb combinació amb altres tractaments, i en alguns casos pot contribuir a la diferenciació cel·lular. Els efectes 
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sobre el cicle cel·lular i l’apoptosi són necessaris per una quimioteràpia efectiva contra el càncer. Els efectes de la inhibició de CDKs són complexes perquè indueixen apoptosi en les cèl·lules en divisió però protegeixen les cèl·lules normals de l’apoptosi induïda per alguns agents citotòxics. Aquesta última observació ha portat a la proposta de fer-los servir per protegir cèl·lules normals del dany induït per la quimioteràpia.   A més de les aplicacions en el càncer hem vist que roscovitina pot tenir altres aplicacions (Knockaert, Greengard & Meijer 2002). Un exemple és en els desordres del sistema nerviós. Com hem vist, CDK5 està altament expressada en el sistema nerviós i està desregulada en varis desordres neurodegeneratius com la malaltia de l’Alzheimer o l’Esclerosi Lateral Amiotròfica. Una inhibició de CDK5 contribuiria doncs a la supervivència d’aquestes cèl·lules neuronals. També hem vist la possible aplicació en infeccions virals sobretot gràcies a la inhibició que fa de CDK7 i CDK9. A més, en les infeccions parasitàries trobem que les CDKs dels paràsits i les de les cèl·lules hostes divergeixen significativament. Això també obre una potencial finestra terapèutica perquè aquestes diferències estructurals entre les CDKs de l’un i de l’altre podrien resultar en diferents afinitats per les molècules inhibidores. S’ha treballat doncs en fer un cribatge d’inhibidors de CDKs selectius de protozous. També hi ha certes formes de malalties glomerulars com la nefropatia IgA (la principal causa de glomerulonefritis) que estan caracteritzades per la proliferació cel·lular i la producció de matriu. Tots dos fenòmens són inhibits in vivo per la roscovitina, fent així que millori la funció renal. Aquests tipus de malalties constitueixen doncs potencials dianes pel tractament amb inhibidors de CDKs.  Seguint amb altres possibles aplicacions, sabem que la proliferació de les cèl·lules de la musculatura llisa és comú en l’aterosclerosi, la principal causa de les malalties coronàries. Aquests desordres proliferatius constitueixen indicacions que poden ser atractives pels inhibidors de CDKs. Concretament el flavopiridol i un derivat de l’olomoucina inhibeixen la proliferació de les cèl·lules musculars llises in vivo. També el fet que trobessin que la sobreexpressió de p16 inhibeix la hipertròfia de miòcits cardíacs en cultiu i in vivo, anima a l’avaluació terapèutica dels inhibidors de CDKs en aquesta indicació. Per últim, se sap que el rendiment de la producció d’embrions d’animals domèstics in vitro és bastant baixa degut a la poca capacitat de desenvolupament dels oòcits madurats in vitro. Això es pot associar probablement a una diferenciació terminal incompleta dels oòcits aïllats dels fol·licles. S’ha avaluat els inhibidors de CDKs com a eines per prevenir la maduració nuclear in vitro dels oòcits 
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de mamífers però permetent la maduració citoplasmàtica (adquisició de la competència fertilitzadora i de desenvolupament). S’ha fet estudis per definir les condicions de cultiu de “premaduració” que permetin que els oòcits inhibits puguin adquirir la màxima competència de desenvolupament després de treure l’inhibidor. Concretament es va aconseguir una taxa de supervivència millorada de vedells clonats quan els nuclis transferits als oòcits anucleats s’havien obtingut de cèl·lules somàtiques adultes sincronitzades amb roscovitina enlloc de per deprivació de sèrum. Per tant, roscovitina esdevé una eina útil e els processos de clonació. 
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LÍNIA DE RECERCA SOBRE 7BIOLÍNIA DE RECERCA SOBRE 7BIOLÍNIA DE RECERCA SOBRE 7BIOLÍNIA DE RECERCA SOBRE 7BIO      La necrobiologia cel·lular s’ha proposat que és la disciplina científica que es dedica a l’estudi de processos biològics que predisposen, precedeixen o acompanyen la mort cel·lular, així com les conseqüències que té el dany cel·lular en l’ambient tissular (Darzynkiewicz et al. 1997). Hi ha hagut un impressionant desenvolupament de la recerca en apoptosi en els últims 15 anys, però uns estudis amb microscòpia electrònica de models embrionaris van proveir les primeres evidències de l’existència d’altres tipus de mort cel·lular programada (Clarke 1990). L’any 2005 es va crear el “Nomenclature Committee on Cell Death” (NCCD) i va establir la classificació oficial basada en característiques morfològiques i ampliada amb altres criteris complementaris com els enzims catabòlics activats en cada tipus de mort cel·lular (Kroemer et al. 2005, Kroemer et al. 2009).   D’altra banda, després del descobriment de les propietats anti-leucèmiques de les indirrubines (Xiao et al. 2002), la síntesi i estudi d’aquests compostos ha esdevingut una àrea activa de recerca. S’ha identificat vàries proteïna cinases com a dianes de les indirrubines: CDKs (Hoessel et al. 1999), GSK-3 (Leclerc et al. 2001) i altres (Ribas et al. 2006). La naturalesa bis-indòlica de les indirrubines proporciona un esquelet d’inhibidors de cinases susceptible a la modificació química. Com a conseqüència, s’ha generat nous derivats d’indirubina per obtenir compostos més selectius o interessants biològicament. Es va sintetitzar varis derivats indirubina-3’-oxima bromo substituïts, i se’n va determinar el seu perfil d’inhibició en 85 proteïna cinases. Sembla ser que les indirubines indueixen diferents tipus de mort cel·lular depenent de les seves substitucions (Ribas et al. 2006), però no es va poder fer cap correlació amb els perfils d’inhibició de proteincinases. En aquest estudi es va provar que 7BIO era el més ràpid i efectiu per induir mort cel·lular en les cèl·lules derivades de neuroblastoma SH-SY5Y. El que faltava determinar era quin tipus de mort cel·lular era el que aquest compost ocasionava. Inicialment la hipòtesi que podia ser una mort dependent de caspases va quedar descartada (Ribas et al. 2006).  L’apoptosi i les vies que la regulen han estat l’objecte d’estudi principal de la necrobiologia cel·lular. Com ja hem vist, l’apoptosi és un fenotip de mort cel·lular complex. Esdevé de la degradació de substrats específics per part de les caspases, malgrat, com hem vist, la manca d’activació de caspases no evita que algun tipus 
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cel·lular mori (per exemple, les MCF-7 defectives en caspasa 3) (Janicke et al. 1998). Amb 7BIO es va trobar que el procés de mort cel·lular no mostrava cap de les característiques típiques de l’apoptosi com són la degradació de DNA internucleosomal, el patró nuclear de condensació de cromatina o l’alliberament de citocrom C de les mitocòndries (Ribas et al. 2008). Conseqüentment, tampoc es va detectar ni l’activitat de les caspases efectores, ni l’alliberament d’AIF de les mitocòndries (Ribas et al. 2008). En aquesta tesi hem trobat, a més, que ni BAX ni BAK estan implicats en el procés, ja sigui a través de la seva acció proapoptòtica en la via intrínseca, com en la seva funció reguladora del PTPC. A més, la sobreexpressió de BCL-2 i BCL-XL tampoc confereix cap tipus de protecció davant l’estímul de 7BIO. També hem vist que 7BIO no afecta els nivells d’expressió d’almenys 29 gens relacionats amb l’apoptosi. Això, per tant, no només descarta la via apoptòtica, sinó també que 7BIO pugui tenir un paper inhibitori d’alguna proteïna relacionada amb la transcripció (potencialment CDK7 o CDK9).   Paral·lelament, l’apoptosi també va quedar descartada des d’un punt de vista morfològic. La microscòpia electrònica mostra evidència d’un patró morfològic idèntic independentment del tipus cel·lular estudiat. Aquest patró consisteix en un inflament primerenc de les mitocòndries i la disrupció de les seves crestes, dilatació progressiva del reticle endoplasmàtic, i una destrucció final del citoplasma que porta a tenir nuclis aïllats amb una remarcable preservació de la seva estructura. Cap d’aquestes característiques es troba entre les descrites per l’apoptosi, amb la qual cosa podem descartar definitivament el procés.   En els mateixos estudis morfològics s’havia trobat que a temps relativament llargs de tractament, les poques cèl·lules amb el citoplasma sencer que quedaven, presentaven vesícules autofàgiques. Això ens va fer plantejar-nos la hipòtesi que la mort que causa 7BIO podria ser l’autofàgica. L’autofàgia es pot dir que ha entrat recentment en el món de la mort cel·lular, però té un rol ambivalent ja que també és important per la supervivència en cèl·lules que s’han d’afrontar a determinades condicions com la manca de nutrients o la deprivació d’hormones (Tsujimoto, Shimizu 2005). Aquesta ambigüitat no és fàcil de resoldre i ha fet que es proposi definir la mort cel·lular autofàgica com qualsevol procés de mort amb característiques autofàgiques, però que no necessàriament l’autofàgia sigui la causa de la mort cel·lular (Kroemer et al. 2005, Kroemer et al. 2009).  
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 Figura Figura Figura Figura 62626262 // Esquema del possible mecanisme d’acció de 7BIO. // Esquema del possible mecanisme d’acció de 7BIO. // Esquema del possible mecanisme d’acció de 7BIO. // Esquema del possible mecanisme d’acció de 7BIO.    La davallada que fa 7BIO sobre els nivells de CoQ podrien tenir una afectació sobre el PTPC i la cadena respiratòria, que, al seu torn, afecten la integritat mitocondrial i l’homeòstasi cel·lular portant a la mort. Paral·lelament s’observen efectes, encara que incerts, sobre una Serin Proteasa. La fletxa indica activació, la T invertida inhibició, i en tots dos casos, la línia discontínua indica incertesa sobre si el mecanisme és directe o indirecte. L’interrogant indica que no s’ha demostrat si l’esdeveniment té lloc o no.  
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 Seguint aquestes indicacions, les imatges autofàgiques obtingudes recolzarien aquesta hipòtesi. Ara bé, quan es va provar si el clàssic inhibidor de l’autofàgia, la 3-metiladenina (3-MA) era capaç de revertir els efectes de 7BIO, es va veure que aquesta no tenia cap efecte protector (Ribas et al. 2008). Estudis recents han demostrat que la 3-MA és un fàrmac altament específic, encara que poc potent, a l’hora d’inhibir VPS34 (Miller et al. 2010). També és coneguda la implicació de les proteïnes BCL-2 i BCL-XL en l’autofàgia: recordem que segresten BECLINA-1 evitant que aquesta pugui unir-se a VPS34 i iniciar així la formació de les vesícules autofàgiques (Sinha, Levine 2008). Com s’ha vist a la introducció, VPS34 és la PI3K de classe III amb un paper central en els mecanismes inductors d’autofàgia. D’acord amb això, si la mort que fa 7BIO fos causada per l’autofàgia, la sobreexpressió de BCL-2 i BCL-XL hauria de revertir-la. Com hem vist abans, un excés d’aquestes proteïnes no va ser capaç de contrarestar els efectes de 7BIO, la qual cosa va en contra que aquesta mort sigui causada explícitament per l’autofàgia. Tanmateix, com ja s’ha dit, com que l’autofàgia està directament relacionada amb la supervivència, això pot explicar que en els citoplasmes de les cèl·lules que encara es mantenien precisament vives, hi trobéssim vesícules autofàgiques. Per tant podem dir que, si bé la mort induïda per 7BIO no és una mort causada per l’autofàgia, aquesta sí que hi és present. Segons el comitè NCCD, aquest tipus de mort podria ser definit com mort autofàgica, entenent per això una mort cel·lular acompanyada per imatges autofàgiques. Tanmateix, pels arguments acabats d’exposar, nosaltres preferim considerar-la un procés necròtic que s’acompanya d’autofàgia. Per exemple, la microscòpia electrònica ens permet fer la hipòtesi que l’autofàgia que observem a temps tardans correlacionaria amb un augment de la supervivència de les cèl·lules.   La necrosi s’ha acceptat que té lloc en escenaris on l’homeòstasi cel·lular es veu sobrepassada per algun estímul o combinació d’estímuls d’estrès. Es caracteritza per l’inflament dels orgànuls seguit d’una pèrdua de la integritat de les membranes i posterior alliberament del contingut cel·lular a l’espai extracel·lular. Tanmateix, en la necrosi encara falten mecanismes per resoldre que fan que a priori sembli menys regulada, tot i que ha sorgit el concepte de necroptosi, que suggereix un grau de programació similar al de l’apoptosi en models necròtics (Kroemer et al. 2009). Concretament, s’ha descrit que la cinasa RIP-1 (que interacciona amb RIP-3) és un iniciador crucial de la mort cel·lular necròtica mediada per receptors de mort (Festjens et al. 2007, Degterev et al. 2005b). A través de la seva activitat cinasa, RIP-1 activa un ampli ventall de mediadors necròtics com són les ROS, el calci, les calpaïnes, 
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catepsines, fosfolipases, l’òxid nítric i la ceramida (Duprez et al. 2009). A més s’ha trobat que RIP-1 és la diana de Necrostatina-1 (Nec-1), un inhibidor de la necroptosi (Degterev et al. 2005a). De fet, la Nec-1 s’ha convertit en l’eina experimental per identificar models cel·lulars de necroptosi. Coneixem que Nec-1 no és capaç de revertir els efectes de 7BIO (Ribas et al. 2008). En conclusió, la mort cel·lular causada per 7BIO presenta característiques necròtiques però no pot ser definida com necroptòtica.   Morfològicament havíem trobat l’inflament dels orgànuls i una afectació primerenca mitocondrial no artefactual. Clàssicament s’havia relacionat una afectació de la MME majoritàriament amb l’apoptosi degut a la permeabilització per part de les proteïnes proapoptòtiques, i en canvi, l’afectació de la MMI s’havia relacionat més amb la necrosi i s’atribuïa a la desregulació de l’homeòstasi de molts dels components energètics vitals de la cèl·lula (Galluzzi et al. 2007). En aquesta línia, Frey et al. van descriure diferents estadis d’afectació mitocondrial en cèl·lules HeLa apoptòtiques. Van determinar que la remodelació de la MMI tenia lloc en el procés apoptòtic, però que no era un requeriment per l’alliberament de citocrom C. Així doncs, semblava que la remodelació de la membrana interna estigués més relacionada amb la fragmentació de la matriu mitocondrial i suggerien que el tipus de remodelació pot ser un mecanisme topològic de la fissió o fusió de la membrana interna (Frey, Sun 2008). El fet que les nostres cèl·lules tractades amb 7BIO aparentment reproduïssin els estadis descrits per Frey et al. podria indicar-nos que l’efecte de 7BIO a les mitocòndries comença per afectar potencialment elements implicats en la fissió i fusió de la MMI i que no tenen perquè estar relacionats amb l’apoptosi. La qual cosa és congruent amb el model de mort que indueix 7BIO i també deixa entreveure que no és un procés accidental, sinó que segueix un patró de diferents estadis.   Seguint amb aquesta afectació mitocondrial, la disrupció del ΔΨm és un paràmetre representatiu d’aquesta. El grup havia vist que el ΔΨm en Jurkat disminuïa tan aviat com 2 hores després del tractament amb 7BIO. Això estava d’acord amb el temps observat en la disrupció morfològica de les mitocòndries. Se sap que el col·lapse de ΔΨm pot estar causat tant per l’activació de les proteïnes BAX/BAK, com per l’obertura del PTPC (Kroemer, Galluzzi & Brenner 2007). Vam demostrar la nul·la intervenció de BAX i BAK en la disrupció del ΔΨm. D’altra banda, CsA i BKKA són dos agents químics que tenen l’habilitat de bloquejar l’obertura del component ANT del PTPC (Furlong et al. 1998, Kroemer, Dallaporta & Resche-Rigon 1998b). Cap d’ells va 



DISCUSSIÓ 7BIO 

 246 

ser capaç de prevenir la mort cel·lular o la disrupció de ΔΨm en les quatre línies testades: SH-SY5Y, Jurkat, i els MEFs wt i Bax-/-Bak-/-. El fet que CsA i BKKA no causessin cap diferència en els MEFs Bax-/-Bak-/-, ens va permetre descartar que 7BIO pugui actuar simultàniament en dos dianes independents: BAX/BAK i PTPC.   De totes maneres, no es pot concloure res definitiu pel que fa al paper del PTPC. Malgrat haguem vist que CsA i BKKA no revereixen la disrupció del ΔΨm, i que els nivells de les proteïnes formadores del complex (VDAC i ANT) no es veuen alterats després del tractament. És a dir, no podem interpretar els resultats negatius com una negació concloent del seu involucrament. El PTPC podria estar activat per un mecanisme encara no descobert causat per 7BIO i insensible als efectes de CsA i BKKA. Per exemple, un hipotètic mecanisme no mediat per ANT, la diana de tots dos CsA i BKKA. Halestrap et al. van proposar un model on ANT té un paper molt secundari en el PTPC, i en canvi guanya importància el PiC (de l’anglès, Phosphate Carrier) i el calci (Leung, Halestrap 2008, Leung, Varanyuwatana & Halestrap 2008). Aquests autors afirmen que el component formador del porus és PiC enlloc d’ANT. PiC faria un canvi conformacional degut al calci i això indueix la formació del porus, que és facilitada per l’activitat de ciclofilina-D. Tanmateix, en el seu model, es permet l’obertura del porus en absència de ciclofilina D o en presència de CsA, però amb concentracions més elevades de calci. Tot i que la implicació d’increments en el calci citoplasmàtic s’ha descartat en el procés d’inducció de mort per 7BIO (Ribas et al. 2008), no podem descartar que PiC s’estigui activant per altres estímuls. Per exemple, el grup de Halestrap (2008) troben que anàlegs de la ubiquinona podrien fer canviar la conformació a ANT unint-se a PiC. En aquesta línia, ens havíem plantejat si a més, podria existir també la possibilitat d’un mecanisme independent del PTPC que causés la disrupció del ΔΨm. I de fet, CoQ, una quinona de la qual en parlarem més endavant, té un efecte regulador sobre el PTPC inhibint-ne l’obertura per un mecanisme que encara no és clar (Turunen, Olsson & Dallner 2004).   Arribats a aquest punt la pregunta és evident: quina es la diana molecular de 7BIO? Com ja hem vist, l’estructura bi-indòlica de 7BIO suggereix que actua com a competidor de l’ATP i, per això, les proteïnes cinasa són les primeres dianes candidates. De totes maneres, fins la data, s’han estudiat 85 proteïnes cinasa i totes s’han descartat com a responsables per aquest tipus de mort cel·lular (Ribas et al. 2006). Per aproximació computacional s’ha descrit especial selectivitat de 7BIO per les cinases AURORA B i C, però no A. Aquesta selectivitat l’atribueixen a un sol residu 
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treonina en les AURORA B i C que en AURORA A és un glutamat (Myrianthopoulos et al. 2007). Les cinases AURORA tenen papers sobretot regulant els esdeveniments mitòtics de la cèl·lula i la letalitat d’aquesta fase. Altres compostos estretament relacionats amb 7BIO (5BIO i 6BIO) també mostren una selectivitat similar a l’hora d’inhibir aquestes cinases. No obstant, 5BIO i 6BIO són inductors d’apoptosi ortodoxa, no del tipus de mort que causa 7BIO. En conseqüència, es pot descartar el paper de les cinases AURORA com el determinant de la mort induïda per 7BIO.   A més, com s’ha esmentat, en la mort cel·lular mediada per 7BIO, el grup va identificar el paper d’una activitat proteasa que es caracteritza per la seva sensibilitat als inhibidors de Serin-Proteases i, particularment, AEBSF (Ribas et al. 2008). AEBSF és un inhibidor químic de serin proteases i se sap que vàries característiques apoptòtiques són neutralitzades per aquest compost (de Bruin et al. 2003a)(Egger et al. 2003). S’ha descrit vàries serin proteases amb alguna implicació en la mort cel·lular: GRANZIMA A (GzmA), GRANZIMA B (GzmB), OMI/HTRA2, la proteïna apoptòtica 24 (AP24) i l’activador de plasminogen de tipus urocinasa (uPA) (O'Connell, Stenson-Cox 2007). D’aquestes, per espectrometria de masses se sap que GzmA, que és específica de limfòcits K activats, talla la subunitat CI30 (NDUFS3) del Complex I de la cadena respiratòria en les cèl·lules diana dels limfòcits K (Koopman et al. 2010, Lucken-Ardjomande, Martinou 2008, Martinvalet et al. 2008). Era doncs possible que en les SH-SY5Y existís una Serin Proteasa anàloga a GRANZIMA A que podria estar tallant també la subunitat CI30 del CI, o potser altres subunitats d’altres complexes. Aquesta possibilitat era especialment suggerent pel fet que la cadena respiratòria mitocondrial és un dels determinants del ΔΨm, que com s’ha vist als resultats sofreix una afectació primerenca en el tractament amb 7BIO. Per immunodetecció no vam detectar cap evidència en els complexes CI30, CI39, CII72, CIII48, CIII29 i CIV57.   Va ser doncs sorprenent trobar que un dels components de la cadena respiratòria que faltava analitzar, concretament CoQ, davallés un 50% tan sols després de dues hores de tractament amb 7BIO. A més, com ja hem comentat, CoQ no només té efectes sobre la cadena respiratòria, sinó que a més de ser un antioxidant natural i participar en l’estructura de les membranes, també regula el PTPC. Els nivells de CoQ van ser estudiats per HPLC, i, com hem dit, l’efecte que fa 7BIO és tan immediat que ja es veu a 2 hores de tractament. A més, el fet que la molècula de 7BIO tingui un grup metil (Met-7BIO) l’inhabilita per dur a terme aquesta davallada, la qual cosa evidencia més l’especificitat de 7BIO. Cal recordar que la biosíntesi de CoQ implica la via del 
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mevalonat i la formació de l’anell quinona a partir de la tirosina. Ambdues vies estan altament regulades amb una important implicació dels factors de transcripció com ara PPARα (de l’anglès, Peroxisome Proliferation Activated Receptors α). Tenint en compte que la vida mitjana de CoQ oscil·la entre les 49 i les 125 hores, si 7BIO tingués un efecte sobre la regulació de la transcripció de la via de síntesi de CoQ, els efectes d’aquesta trigarien molt més a fer-se evidents. A més, que Met-7BIO no tingui cap efecte sobre els nivells de CoQ fa pensar en una interacció química directa molt concreta que potencialment pogués estar canviant les propietats de CoQ i el seu patró en l’HPLC. Aquest canvi en les propietats de CoQ podria explicar la dissipació del ΔΨm i els canvis en la respiració cel·lular pels efectes que té sobre el PTPC i sobre la cadena respiratòria. En aquesta línia, resulta consistent l’augment immediat i transitori de consum d’oxigen que s’experimenta després del tractament amb 7BIO, però no amb Met-7BIO, encara que no siguem capaços d’interpretar el significat d’aquest esdeveniment.   Per tant, podem hipotetitzar que la davallada que fa 7BIO dels nivells de CoQ és determinant per la integritat mitocondrial i l’homeòstasi cel·lular, i que això és el causant de la mort. De fet, els treballs del grup de José A. Sánchez-Alcázar mostren que una deficiència de CoQ provoca la degradació de mitocòndries per mitofàgia (Rodriguez-Hernandez et al. 2009), la qual cosa és consistent amb les imatges autofàgiques observades. Addicionalment, com ja hem vist, tenim evidències que 7BIO, directa o indirectament, podria tenir un paper activant alguna Serin Proteasa. Es podria especular que uns elevats nivells de CoQ la mantinguessin inactiva, i que la seva davallada l’activés. Entre els substrats d’aquesta Serin Proteasa podríem trobar subunitats de la cadena respiratòria, la qual cosa sinergitzaria amb els efectes directes de 7BIO sobre CoQ (Figura 62).   Per últim, pel que fa a les aplicacions de 7BIO, veiem que com a utilitat terapèutica , la reducció dels nivells de CoQ s’hauria de contemplar com un fenomen tòxic. Per tant, és difícil preveure’n una aplicació en aquesta línia, tot i que s’han efectuat assajos demostrant una mínima toxicitat en animal sencer (L. Meijer, comunicació personal). Aquesta poca toxicitat podria explicar-se per aspectes farmacocinètics que farien que 7BIO no fos capaç d’arribar dins les cèl·lules, i més concretament a les mitocòndries. Alternativament, en models in vitro, sí que s’ha trobat que 7BIO és un potent inductor de l’inflamosoma. A més, aquesta activació de l’inflamosoma no s’acompanya de fenòmens apoptòtics i no està mitjançada per 
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l’alliberament de senyals de perill endogen com podria ser l’ATP (Li, Ambade & Re 2009). Això convida a pensar amb 7BIO com un compost interessant a l’hora de definir paradigmes experimentals en l’estudi de la inflamació. 
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1// 1// 1// 1//  En cèl·lules SH-SY5Y, BCL-XL no impedeix ni la mort cel·lular, ni l’activació de caspases, ni l’alliberament de citocrom C provocats per la roscovitina. 
2// 2// 2// 2//  La inhibició transcripcional que indueix la roscovitina, no afecta el contingut de BCL-XL i BCL-2 en cèl·lules SH-SY5Y sobreexpressores d’aquestes. 
3// 3// 3// 3//  En les cèl·lules SH-SY5Y, olomoucina i roscovitina indueixen la translocació mitocondrial de BAX. 
4// 4// 4// 4//  Els MEFs (de l’anglès, Mouse Embryonic Fibroblasts) Bax-/-Bak-/- són resistents a l’apoptosi induïda pels inhibidors de CDKs. 
5// 5// 5// 5//  En línies derivades de neuroblastoma humà, la roscovitina provoca una inhibició transcripcional general de gens relacionats amb l’apoptosi, dels quals s’escapa l’mRNA de PUMA.  
6// 6// 6// 6//  La inducció de l’expressió de l’mRNA de PUMA, en SH-SY5Y es tradueix en un augment de la isoforma α de PUMA. Aquest fet és depenent transcripcionalment de p53 i és prescindible pel procés de mort cel·lular.  
7// 7// 7// 7//  La millor correlació de la inducció d’apoptosi per roscovitina és una reducció de fins a vuit vegades de l’expressió de la proteïna MCL-1 en SH-SY5Y a partir de 6 hores de tractament. En paral·lel, NOXA, la proteïna BH3-only que mostra una afinitat preferent per MCL-1, experimenta només una caiguda del 50%. 
8// 8// 8// 8//  Els MEFs Bax-/-Bak-/- mostren resistència a la mort induïda per saturació i esgotament del medi de cultiu. També són resistents als tractaments de roscovitina, i en menor grau d’estaurosporina, al cap de quatre dies en condicions de cultiu cel·lular. 
9// 9// 9// 9//  La resistència a la mort davant roscovitina i estaurosporina dels MEFs Bax-/-Bak-/- va acompanyada de canvis morfològics que indiquen citotoxicitat. Després d’un tractament de 4 dies amb roscovitina, els MEFs Bax-/-Bak-/- mostren una acumulació preferent en les fases S i G2 del cicle cel·lular. 
10// 10// 10// 10//  Les neoroscovitines CR8 i MR4 són 100 vegades més potents que roscovitina en la inducció d’apoptosi en els MEFs wt i mostren una dependència de BAX i BAK idèntica a la de roscovitina. 
11// 11// 11// 11//  La mort caspasa-independent induïda per 7BIO no és revertida pels efectes citoprotectors de la sobreexpressió de BCL-2 i BCL-XL. 
12// 12// 12// 12//  Les proteïnes proapoptòtiques BAX i BAK no juguen cap paper rellevant ni en la mort, ni en les disrupcions morfològiques induïdes per 7BIO en el model dels MEFs. 
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13// 13// 13// 13//  7BIO provoca un tipus de mort amb característiques necròtiques i autofàgiques en tots els models cel·lulars estudiats. 
14// 14// 14// 14//  Els agents inhibidors del PTPC no antagonitzen la dissipació del ΔΨm que provoca 7BIO en SH-SY5Y. Tampoc si s’addicionen a cèl·lules doble deficients en BAX i BAK.    
15// 15// 15// 15//  El tractament amb 7BIO indueix un augment en el consum d’oxigen immediatament després de ser addicionat al medi de cultius en els MEFs.        
16// 16// 16// 16//  Els nivells de CoQ es veuen reduïts fins a un 50% com a conseqüència del tractament amb 7BIO en totes les cèl·lules estudiades fins el moment.  
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Abstract
In previous reports, we have shown in SH-SY5 cells that
olomoucine and roscovitine, two inhibitory drugs of cyclin-
dependent kinases, caused apoptosis independent of the
extrinsic pathway. In this experimental paradigm, apopto-
sis was refractory to the protective effects of either Bcl-2
or Bcl-XL overexpression. We are now reporting that the
failure of Bcl-XL to prevent dell death was consistent with
no effect on the kinetics of caspase activation and
cytochrome c release. To further characterize this issue,
we have discarded a direct effect of either olomoucine or
roscovitine on mitochondrial permeability transition. More-
over, we have evidence that an intrinsic pathway took
place in SH-SY5Y cells by showing the mitochondrial
translocation of a GFP-Bax construct on transfection and
treatment with cyclin-dependent kinase inhibitory drugs.
Finally, we tested the effect of olomoucine and roscovitine
on wild-type, bax�/�, bak�/�, and double bax�/�bak�/�

mouse embryonic fibroblasts (MEF). In wild-type MEFs,
both drugs induced cell death by apoptosis in a dose-
dependent manner. In bax�/�, bak�/�, and, particularly,
double bax�/�bak�/� MEFs, we observed the inhibition of
apoptosis. In conclusion, olomoucine and roscovitine

caused apoptosis through an intrinsic pathway, with Bax
and Bak proteins being involved. [Mol Cancer Ther
2008;7(12):3800–6]

Introduction
Cyclin-dependent kinases (CDK) have been an obvious
target for inhibitory drug research because of their pivotal
role in cell cycle regulation (1). Two CDK inhibitory drugs,
flavopiridol (alvocidib) and R-roscovitine (seleciclib), have
been the first to be used in humans and reached advanced
phases of clinical development in cancer. Both interact at
the ATP-binding site of CDKs but differ in chemical
structure and selectivity. Both are pan-CDK inhibitors,
but roscovitine does not include CDK4 and CDK6 in its
spectrum of inhibition (2). Olomoucine, a 2,6,9-trisubstitut-
ed purine-like roscovitine, shares the same spectrum of
inhibition. Olomoucine displays less pharmacologic poten-
cy and possesses one inactive isomer, iso-olomoucine.
The induction of apoptosis was a frequently reported

action for these types of drugs, yet the mode of induction
was not approached until a few years ago. For instance,
roscovitine proved capable to activate p53 and up-regulate
the p53AIP1 protein, an apoptosis inducer acting on
mitochondria (3). However, p53 was not necessary for
R-roscovitine to cause apoptosis in B-cell chronic lympho-
cytic leukemia (4). Consistently, we have found no
indication of roscovitine resistance in cell lines deficient
in p53, such as HL-60 or Jurkat.3 Several reports revealed a
marked down-regulation of the Mcl-1 protein in the
apoptotic processes triggered by R-roscovitine (5–7). Mcl-
1 is an antiapoptotic protein analogous to Bcl-2 and Bcl-XL
proteins, characterized by being a proteasomal substrate
and having an elevated turnover. This fact and the
inhibitory effect imposed on transcription by CDK inhib-
itory drugs explained the down-regulation of Mcl-1 (4, 6, 7).
These reports led to two additional conclusions: (a) the
interest of CDK9 as a target for drug development (8) and
(b) the suggestion of an intrinsic or mitochondrial pathway
was underlying the induction of apoptosis by CDK
inhibitory drugs.
The cell line SH-SY5Y is derived from the metastasis of a

human neuroblastoma and has become our model in the
investigation of new therapies for this type of pediatric
cancer. In this cell line, we have characterized the apoptotic
process triggered by staurosporine (9), olomoucine, and
roscovitine (10). In these cells, we have discarded the
extrinsic pathway as the mode of apoptosis triggered by
olomoucine and roscovitine (11). The purpose of this work
was to provide conclusive evidence that these drugs caused
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apoptosis by the intrinsic pathway. In SH-SY5Y cells, an
intrinsic pathway was confirmed by showing the translo-
cation of Bax protein. Finally, we showed that Bax and Bak
proteins were necessary for olomoucine and roscovitine to
generate apoptosis in mouse embryonic fibroblasts (MEF).

Materials andMethods
Chemical Reagents
Cytotox 96 kit was supplied by Promega Biotech Ibérica.

The AcDEVDafc (acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-tri-
fluoromethylcoumarin) was purchased from MP Biomed-
icals Europe. Roscovitine and iso-olomoucine were
acquired from Calbiochem. Olomoucine was purchased
from Tocris. Staurosporine, bisbenzimide (Hoechst 33342),
and propidium iodide were obtained from Sigma. Unless
otherwise stated, the nonlisted reagents were also from
Sigma.

Cell Culture and DrugTreatments
The immortalized MEFs derived from double bax�/�

bak�/�mice and their wild-type counterparts were obtained
from Dr. S.J. Korsmeyer (12, 13). SH-SY5Y is a cell line
derived from the metastasis of a human neuroblastoma and
was obtained from the American Type Culture Collection.
The SH-SY5Y cell lines stably transfectedwith the pcDNA3/
Bcl-XL and empty pcDNA3 vectors have been characterized
in previous reports (9, 10, 14). Both, MEFs and SH-SY5Y cell
lines were grown in 2 mmol/L L-glutamine supplemented
DMEM plus antibiotics and a 10% volume of FCS (Invi-
trogen). General culturing conditions were 37jC and a
water-saturated, 5% CO2 atmosphere. Culture dishes and
other plastic disposable tools were supplied by Iwaki,
Sarstedt, Bibby Sterilin, and Becton Dickinson. Stock

solutions of olomoucine, roscovitine, iso-olomoucine, and
the other compounds used as drugs were prepared in
DMSO. From these stock solutions, drugs were delivered
into the culture medium and adjusted to the final concen-
trations reported in the text and figures. Drugs were serially
diluted to determine the concentration-dependent toxicity.
DMSO percentage never surpassed 1% in the culture
medium, a concentration determined previously to be
innocuous for these cells in culture.

Cell Death and Apoptosis Assessment
To quantify the ratios of cell death in the culture plates,

the Cytotox 96 kit was used. The kit allows LDH
quantification in the culture medium and has been
routinely used in our experiments (10). To assess apoptosis
in the cell cultures, two independent procedures were
employed. First, nuclear morphology was evidenced by
direct 0.05 Ag/mL bisbenzimide (Hoechst 33342) plus
25 Ag/mL propidium iodide double staining and fluores-
cence microscopy. Second, effector caspase activation was
measured as DEVDase activity. This procedure quantified
the fluorescence released from an AcDEVDafc substrate
after its direct addition to the culture medium, cell lysis,
and incubation at 37jC (11).
Detection of Mitochondrial Cytochrome c Release

and Bcl-XL Content
To detect cytochrome c release, cytosolic extracts were

obtained as standardized previously (15). These extracts
were subjected to Western blotting with a rabbit polyclonal
anti-cytochrome c antibody (Santa Cruz Biotechnology) at a
dilution of 1:1,000 (16). To ascertain the Bcl-XL content,
whole-cell extracts were obtained in buffer containing
100 mmol/L Tris-HCl (pH 6.8), 1 mmol/L EDTA, and 2%
SDS. Following heat denaturation for 3 min, equal amounts

Figure 1. Null antiapoptotic effect of
Bcl-XL overexpression in SH-SY5Y cells
treated with roscovitine. A, SH-SY5Y
cells stably transfected with the
pcDNA3/Bcl-XL construct or the pcDNA3
empty vector were treated with 50 Amol/L
roscovitine (n) and 1 Amol/L staurosporine
(5) for the times indicated in the X axis .
Then, cells were lysed and DEVDase
activity was measured directly in the cell
culture by adding a fluorescent substrate.
Fluorescence in a.f.u. is expressed in the
Y axis. B, cytoplasmic extracts from the
cell lines mentioned above were obtained
after a treatment with roscovitine (50
Amol/L) for the times indicated. Extracts
were subjected to gel electrophoresis and
immunoblotting with an anti-cytochrome
c antibody. C, following a treatment with
roscovitine (50 Amol/L) for 48 h, the
content of Bcl-XL protein did not decrease
in SH-SY5Y cells overexpressing Bcl-XL.
For comparison, the Bcl-XL content of
pcDNA3-transfected and pcDNA3/Bcl-
XL-transfected SH-SY5Y cells is shown.
Representative of at least two indepen-
dent experiments.
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of total protein were separated in 12% SDS-PAGE and
transferred to 0.45 Am nitrocellulose filters (Schleicher &
Schuell) and filters were processed by the One-Step
Complete Western kit (GenScript) according to the protocol
provided with the kit. Anti-Bcl-XL monoclonal antibody
was used at a dilution of 1:2,000 and acquired from
Transduction Laboratories. Chemiluminescence was
recorded by a Chemidoc XRS system (Bio-Rad).

In vitro Determination of Mitochondrial Permeability
Transition
Mitochondria were isolated from livers of adult Sprague-

Dawley rats by means of the procedure we have described
for brain tissue (16). The permeability transition implies the
swelling of mitochondria, a physical phenomenon detect-
able by spectrophotometry (17). Mitochondria were sus-
pended to reach a protein concentration of 1 mg/mL in
200 mL of a solution containing 125 mmol/L KCl,
20 mmol/L HEPES, 2 mmol/L KH2PO4, 1 mmol/L EGTA,
1 mmol/L MgCl2, 5 mmol/L malate, and 5 mmol/L
glutamate with the pH adjusted to 7.08 with KOH. The
decay of A540, indicating mitochondrial swelling, was
determined following the addition of the different com-
pounds to be tested. Initial A540 values neared 0.8. Minor
differences in the loading of the microplate wells were
normalized by representing the data as the fraction of the
initial absorbance determination remaining at a given time.

Evaluation of the Mitochondrial Translocation of
GFP-Bax
The procedure was based on a transient transfection of

SH-SY5Y cell with a fluorescent GFP-Bax construct and
confocal microscopy as reported previously (18). In brief,
SH-SY5Y cells were plated for 24 h before transfection at a
density of 5.3 � 104 cells/cm2 on poly(D-lysine)-coated
glass slides. Transfection was done with a plasmid
containing GFP-Bax (19) and the Lipofectamine reagent
(Invitrogen). After 4 h coincubation, the transfection
mixture was removed and replaced with fresh complete
medium. Then, cells were incubated for 12 h to allow for
sufficient GFP-Bax expression and then treated for 24 h with
the different compounds to be tested. Cells were fixed in
4% paraformaldehyde and confocal microscopy was done.
Mitochondrial translocation of the construct implied the
shift from a cytoplasmic diffuse green fluorescence to a
brighter spotted one localized to the mitochondria. The
total number of transfected cells and those displaying the
spotted pattern were quantified. The percentage of spotted
cells over transfected cells was calculated, mean F SD of
several independent experiments was obtained, and statis-
tical signification was assessed by a Student’s two tailed,
unpaired t test. P values < 0.05 are considered significant.

Results
Analysis of the Intrinsic Pathway in Apoptotic

SH-SY5YCells TreatedwithCDKInhibitoryDrugs
In a previous study, we were surprised that SH-SY5Y

cells overexpressing either Bcl-2 or Bcl-XL proteins were
not protected from apoptosis triggered by olomoucine and

roscovitine (10). Bcl-2 and Bcl-XL proteins were active
because these cells displayed significant protection from
staurosporine (9). Remarkably, the extent of protection
from Bcl-XL to SH-SY5Y cells surpassed that of Bcl-2 (9).
These conclusions were further supported by assessing the
kinetics of effector caspase activation (DEVDase activity).
In a population of SH-SY5Y cells stably transfected with
the empty pcDNA3 vector, DEVDase activity increased
in a time-dependent manner on a treatment with
either roscovitine (50 Amol/L) or staurosporine (1 Amol/L).
An analogous population expressing the pcDNA3/
Bcl-XL construct became refractory to caspase activation
by staurosporine (1 Amol/L) but not to by roscovitine
(50 Amol/L). Moreover, the kinetics of caspase activation by
roscovitine was the same in the pcDNA3/Bcl-
XL-transfected cells and the pcDNA3 control (Fig. 1A).
In this context, we speculated whether the failure of

Bcl-XL to prevent caspase activation and apoptosis corre-
lated with an inability to prevent cytochrome c release from
mitochondria. We characterized the kinetics of cytochrome
c release in control SH-SY5Y cells as well as SH-SY5Y cells
overexpressing Bcl-XL. We observed that Bcl-XL was

Figure 2. CDK inhibitory drugs do not promote swelling of isolated
mitochondria. A540 was recorded after addition of roscovitine (50 Amol/L),
olomoucine (200 Amol/L), and iso-olomoucine (200 Amol/L) to isolated
liver mitochondria. CaCl2 (75 Amol/L) was used as a positive control for
liver mitochondrial swelling. Mean obtained from one experiment done by
triplicate. Similar data were found in at least five different mitochondria
preparations.
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neither preventing nor delaying the release of cytochrome c
(Fig. 1B). In conclusion, cell death, caspase activation, and
cytochrome c release were completely eluding the control
of Bcl-XL. Because an extrinsic pathway had been dis-
carded (11), the results seemed to indicate a Bcl-2- and Bcl-
XL-insensitive intrinsic pathway as the mode of apoptosis
induction by roscovitine.
Before characterizing this issue further, we questioned

the increased content of Bcl-2 and Bcl-XL in the transfected
SH-SY5Y populations treated with roscovitine. Roscovitine
is an inhibitor of CDK7 and CDK9 and, as a consequence, of
transcription initiation and elongation (8). As we have
reported previously, the basal expression of Bcl-XL protein
is very low in SH-SY5Y cells. The elevated Bcl-XL content of

the transfected population did not decrease after treatment
with roscovitine (50 Amol/L) for 48 h (Fig. 1C). Similar
results were obtained in the Bcl-2-overexpressing SH-SY5Y
cells (data not shown). Differing from their Mcl-1 relative,
Bcl-2 and Bcl-XL proteins are characterized by a reduced
turnover. For instance, after treatment with cycloheximide
for 48 h on Bcl-2-transfected N18 neuroblastoma cells, there
was no change in Bcl-2 protein levels (20).
Next, we investigated the possibility of CDK inhibitory

drugs acting directly on mitochondria causing a membrane
dysfunction, mitochondrial permeability transition, and
swelling. Mitochondria from rat hepatocytes were isolated,
incubated with these drugs, and checked for swelling as
reported previously (16). Olomoucine and roscovitine were

Figure 3. Roscovitine and olomoucine
induce GFP-Bax translocation to mitochon-
dria. A, SH-SY5Y cells transfected with GFP-
Bax as reported in Materials and Methods
and left untreated. B, the same transfected
cells after a treatment with 50 Amol/L
roscovitine for 24 h. C, the same transfected
cells after a treatment with 200 Amol/L
olomoucine for 24 h. D, quantification of
SH-SY5Y cells with GFP-Bax translocated
to mitochondria after 24 h treatment with
50 Amol/L roscovitine, 200 Amol/L iso-
olomoucine, 200 Amol/L olomoucine, and
untreated controls (X axis ). Percentages are
mean F SD of four separate experiments,
each done in triplicate (Y axis ). **, P <
0.01, versus control. Bar, 12 Am.

Molecular Cancer Therapeutics 3803

Mol Cancer Ther 2008;7(12). December 2008



used at apoptosis-inducing concentrations and 75 Amol/L
CaCl2 as a positive control (Fig. 2). Neither olomoucine nor
roscovitine disturbed mitochondrial permeability.
Searching for evidence of an intrinsic pathway in SH-

SY5Y cells treated with olomoucine or roscovitine, we
tested if Bax protein was translocating from the cyto-
plasm to mitochondria. This issue was approached by
transiently transfecting SH-SY5Y cells with a GFP-Bax
construct and visualizing the fluorescence pattern after a
specific drug treatment (18). On translocation, the
fluorescence changed from a diffuse, cytosolic pattern
(Fig. 3A) to a spotted, mitochondrial pattern (Fig. 3B and
C). This was quantified and found that olomoucine and
roscovitine were significantly inducing Bax translocation
(Fig. 3D). In conclusion, CDK inhibitory drugs were
activating an intrinsic or mitochondrial pathway in SH-
SY5Y cells.

Bax and Bak Proteins Mediate ApoptosisTriggered
by CDK Inhibitory Drugs
To obtain a definitive proof of the involvement of the

mitochondrial mechanisms of apoptosis in the mode of
action of CDK inhibitory drugs, we tested the effects of
these drugs on MEFs deficient in Bax, Bak, double deficient
in both proteins, and their wild-type control (12, 13).
Olomoucine and roscovitine caused cell death in a
concentration-dependent manner on wild-type MEFs
(Fig. 4A). Based on these results, olomoucine (400 Amol/L)
and roscovitine (100 Amol/L) were chosen for the subse-
quent cell death studies in MEFs. Interestingly, no cell

death was observed in the double bax�/�bak�/� MEFs
(Fig. 4A). Next, we compared the four types of MEFs
treated with olomoucine and roscovitine (Fig. 4B). The
single deficiency of either Bax or Bak protein conferred
resistance to both drugs. As shown, the single deficiency of
Bak afforded a slightly greater protection than that of Bax.
In summary, both Bax and Bak proteins are involved and
required for olomoucine and roscovitine to cause cell death.
Although the mechanism of cell death was expected to be

apoptotic, this has not been addressed in the experiments
reported. Therefore, we analyzed cell morphology follow-
ing treatment with these drugs for 48 h using fluorescence
microscopy after double staining with bisbenzimide and
propidium iodide (Fig. 5). As shown, CDK inhibitory drugs
yielded typical apoptotic images in wild-type but not in
bax�/�bak�/� MEFs. In addition to morphology, we also
checked a biochemical variable of apoptosis, precisely the
activation of effector caspases (Fig. 6). The four types of
MEFs were compared following a treatment of 24 h with
olomoucine, roscovitine, and staurosporine. No caspase
activation was found in bax�/�bak�/� MEFs treated with
any of the drugs. On the other hand, the single Bak
deficiency inhibited effector caspase activation to a greater
extent than Bax deficiency. This was coherent with the
previous cell death data. In conclusion, an impaired
intrinsic or mitochondrial pathway of apoptosis (double
bax�/�bak�/� deficiency) results in complete resistance of
cells to apoptosis triggered by two CDK inhibitory drugs,
olomoucine and roscovitine.

Figure 4. Cell death triggered by CDK
inhibitory drugs is prevented by the
double deficiency in Bax and Bak proteins.
A, concentration dependency of olomou-
cine- and roscovitine-induced lethality
was determined at 48 h treatment in
wild-type and double bax�/�bak�/�

MEFs. B, wild-type, bax�/�, bak�/�, and
bax�/�bak�/� MEFs were treated for
48 h. Cell death was determined by the
LDH release procedure. Mean F SE of at
least two independent experiments. Each
LDH determination was done in triplicate.
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Discussion
As we have just shown, the deficiency of both Bax and Bak
proteins totally protects from apoptosis triggered by CDK
inhibitory drugs. This protection indicates that these
pharmacologic agents are engaging an intrinsic or mito-
chondrial pathway to cause apoptosis in MEFs. Moreover,
in SH-SY5Y cells, we have also provided evidence of Bax
protein involvement and therefore an intrinsic pathway in
response to these drugs.
As far as we know, this is the first report testing the effects

of olomoucine and roscovitine on bax�/�, bak�/�, and
bax�/�bak�/�MEFs. In one report, these MEFs were treated
with ABT-737 plus roscovitine in the context of character-
izing a synergism between both compounds (21). ABT-737
is a vey promising compound that mimics the BH3
domain of proapoptotic Bad protein. Interestingly, double
bax�/�bak�/� MEFs were completely resistant to the ABT-
737 plus roscovitine treatment, similar to what we have
found for olomoucine or roscovitine in a single-drug
treatment. In that report, bax�/� MEFs surpassed bak�/�

MEFs in apoptosis resistance. In contrast, we have found
increased protection for bak�/�MEFs facing either olomou-
cine or roscovitine alone. We believe this reflects a

difference in the mechanism to engage the intrinsic
pathway. In this report, we have used lethal concentrations
of roscovitine and olomoucine. In the ABT-737 report,
roscovitine was used at 12 Amol/L and combinedwith ABT-
737. If used alone, roscovitine is sublethal at 24 to 48 h of
treatment within a range of concentrations 10 to 15 Amol/L
in all cell lines we have tested thus far. This suggests that the
results in the ABT-737 plus roscovitine report are probably
informing more about the effects of ABT-737 than roscovi-
tine. For instance, in neuroblastoma cell lines, we have also
described a synergism between R-roscovitine (10 Amol/L)
and Nutlin-3, a p53 activator compound (14). Remarkably,
our Bcl-XL-overexpressing SH-SY5Y cells were protected
fromNutlin-3 as well as the combined treatment of Nutlin-3
and roscovitine, thus indicating the predominance of the
Nutlin-3 mode of apoptosis induction in the synergism.
Currently, most reports addressing the mode of apopto-

sis induction by roscovitine and related compounds seem
to converge on the prominent role of transcription
inhibition and Mcl-1 down-regulation (4–7). Mcl-1 is an
antiapoptotic member of the Bcl-2 family; its down-
regulation causes apoptosis. This supports our conclusion
that an intrinsic pathway is underlying apoptosis by CDK

Figure 5. Apoptosis triggered by CDK inhibitory
drugs is blocked by the double deficiency of Bax and
Bak proteins. Double bax�/�bak�/� and wild-type MEFs
were treated for 48 h. Fluorescence microscopy was
done following a double staining with bisbenzimide and
propidium iodide. Dead cells with typical apoptotic
nuclei are observed (arrows ). Bar, 20 Am.
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inhibitory drugs. However, Mcl-1 overexpression seemed
only to delay but not to inhibit the apoptotic process in
Ramos cells challenged with R-roscovitine (22). Therefore,
many questions remain concerning the apoptotic mecha-
nisms at the mitochondria surface activated by CDK
inhibitory drugs. For instance, in Fig. 1B, why is Bcl-XL
unable to counteract not only apoptosis but also the pace
of cytochrome c release in the cell population? What is the
reason for Bcl-2, null (10, 22–24), and Mcl-1, scarce (22),
protective effect on CDK inhibitory drug-induced apopto-
sis? In this report, we have discarded as a possible
explanation both the reduction of Bcl-XL content due to
transcriptional inhibition and the direct effect of these
drugs on mitochondrial permeability transition.
In conclusion,we have nodoubt that CDK inhibitory drugs

are activating an intrinsic pathway to cause apoptosis.
However, the null or reduced effect of antiapoptotic Bcl-2,
Bcl-XL, and Mcl-1 proteins remains to be satisfactorily
explained. We are convinced that the results we have just
reported will contribute to circumscribe the future research
on themode of apoptosis induction byCDK inhibitory drugs.
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1. Introduction

Cell necrobiology has been proposed to be the scientific

discipline devoted to the study of the biological processes

which predispose, precede or accompany cell death, as well as

the consequences of cell demise for the tissue environment

[1]. The impressive development of apoptosis research in the

last 15 years has masked the lack of knowledge about the

processes involved in other types of cell death. Electron

microscopy studies of embryonic models provided the first
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The new 7-bromoindirubin-30-oxime (7BIO) compound induces caspase-independent cell

death in all cell lines tested to date. Irrespective of the cell line, a 25 mM treatment for 24 h is

lethal for the entire cell population. In SH-SY5Y and Jurkat cells, 7BIO (25 mM) was found to

collapse the mitochondrial transmembrane potential (DCm) at only 2–3 h of treatment.

Concomitantly mitochondria swelled, cristae disrupted and, after 9 h, external cell mem-

branes ruptured. In addition, endoplasmic reticulum dilated and, unexpectedly, the acute

cytoplasmic destruction yielded isolated nuclei with preserved morphology and DNA

integrity. Furthermore, the process was independent of both Bax and Bak, since cell viability

and DCm decayed indistinguishably in double Bax�/�Bak�/�mouse embryonic fibroblasts

(MEFs) and their wild type counterparts. Pharmacological inhibition of the mitochondrial

permeability transition pore (MPTP) did not prevent 7BIO-induced DCm loss in none of the

aforementioned cell lines. Caspase-independent inducers of cell death like AIF (Apoptosis

Inducing Factor), cathepsins and calpains were not involved. Only the chemical inhibitors of

serine proteases and, particularly, AEBSF afforded a significant protection thus suggesting a

process regulated by this type of enzymes. As far as we know, these features are quite

unique once taken together. Therefore, we propose 7BIO is triggering a specific type of

necrotic cell death. Finally, the cytotoxicity of 7BIO on apoptosis-resistant cells like double

Bax�/�Bak�/� MEFs seems of great interest envisaging cancer therapy.
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hint about the existence of other types of programmed cell

death [2]. In 2005, a Nomenclature Committee on Cell Death

was created and established an official classification [3]. This

classification was based on morphological features and was

further complemented by other criteria, like the catabolic

enzymes activated in each type of cell death [4].

Apoptosis (Type 1 cell death) and the pathways leading to it

remain the most studied subject in cell necrobiology.

Apoptosis is a complex phenotype of cell death. It results

from caspase degradation of specific substrates. However, the

lack of caspase activation does not necessarily preclude cell

death or apoptosis. For instance, MCF-7, a human cell line

derived from a breast cancer displaying a null expression of

effector caspase 3, undergoes apoptosis facing typical apop-

totic stimuli but with a non-apoptotic, atypical phenotype [5].

Autophagy (Type 2 cell death) has only recently entered and

broadened the field of cell death. However, in addition to its

killing role, autophagy is also a mechanism of survival for cells

facing conditions such as starvation or hormone deprivation

[6]. The resulting ambiguity is not an issue easy to solve and

has prompted the proposal to define autophagic cell death as

any death process with autophagic features but not necessa-

rily autophagy being the cause of cell death [3]. Finally,

necrosis (Type 3 cell death) and mitotic catastrophe ended the

official classification [3,4]. Necrosis has become a synonym of

acute or accidental type of cell death. In other words, a

scenario of cell homeostasis overwhelmed by one stressing

stimulus or a combination of them. However, necrosis has also

been observed to occur in a less acute and molecularly

regulated way [7–10]. Therefore, necrosis is presently an ill-

defined term.

Upon the discovery of the anti-leukemia properties of the

indirubins contained in a traditional Chinese recipe, Danggui

Longhui Wan [11], the synthesis and study of these com-

pounds has become an active research area. Several protein

kinases have been identified as targets of indirubins: CDKs

[12], GSK-3 [13] and others [14]. The bis-indole chemistry of

indirubins provides a kinase inhibitor scaffold susceptible to

chemical modification. As a consequence, new indirubin

derivatives can be generated in order to obtain more selective

or biologically interesting compounds. Several bromo-sub-

stituted indirubin-30-oxime derivatives were synthesized and

their inhibition profile on 85 protein kinases determined [14].

In this study, 7BIO proved to be fast and effective at inducing

cell death in SH-SY5Y, a human neuroblastoma-derived cell

line. In addition, the cell death process did not display any of

the typical features of apoptosis. For example, the inter-

nuclesosomal DNA degradation, the nuclear pattern of

chromatin condensation or the release of cytochrome c from

mitochondria, were not observed. Consistently, no activation

of effector caspases was detected and neither Bcl-2 nor Bcl-XL

overexpression afforded any protection to cells treated with

7BIO. The caspase-independent process of cell death was also

detected in other human cell lines, like neuroblastic IMR-5 and

IMR-32, hematological HL-60 and Jurkat, etc.

In the present report, our purpose has been to progress in

the characterization of the cell death process triggered by

7BIO. We have demonstrated 7BIO induces a necrotic type of

cell death characterized by early mitochondrial swelling and

further cytoplasm disintegration. The involvement of proteins

like calpains, cathepsins, Bax, Bak and AIF (Apoptosis Inducing

Factor) has been discarded. Moreover, pharmacological

inhibitors of the mitochondrial permeability transition pore

(MPTP) have failed to prevent 7BIO-induced cell death and the

early loss of mitochondrial transmembrane potential (DCm).

Finally, a pharmacological screening has suggested serine

proteases could be regulating the death process.

2. Materials and methods

2.1. Chemical reagents

CellTiter 961 kit containing the MTS reagent and Cytotox 961

kit for LDH determinations were provided by Promega Biotech

Ibérica, SL (Barcelona, Spain). 5BIO (5-bromoindirubin-30-
oxime) and 7BIO (7-bromoindirubin-30-oxime) compounds

were synthesized in Prof. Skaltsounis’ laboratory, University

of Athens. zVADfmk (z-Val-Ala-Asp-fluoromethylketone), Q-

VD-OPh (Q-Val-Asp(non-omethylated)-OPh) and AcDEVDafc

(Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-trifluoromethylcou-

marin) were purchased from MP Biomedicals Europe (Asse-

Relegem, Belgium). 3,30-dihexyloxacarbocyanine iodide

(DiOC6(3)) was supplied by Molecular Probes (Europe BV,

Leiden, The Netherlands). Leupeptin was purchased from

Roche (Barcelona, Spain). Cyclosporin A (CsA) and Calpeptin

were purchased from Tocris bioscience (Bristol, UK). Staur-

osporine (STS), bisBenzimide (Hoechst 33342), Bongkrekic acid

(BKKA), DCI (3,4-Dichloroisocoumarin), SuLLVYamc (N-Succi-

nyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amido-4-methylcoumarin), Pefabloc1

SC (AEBSF or 4-(2-amino-ethyl)-benzene-sulfonyl-fluoride),

Pepstatin A, PI (Propidium iodide), TPCK (N-p-Tosyl-L-pheny-

lalanine-chloromethylketone), TLCK (N-a-Tosyl-L-lysine-

chloromethylketone hydrochloride), zFAfmk (z-Phe-Ala-fluor-

omethylketone) and zFRamc (z-Phe-Arg-7-amido-4-methyl-

coumarin hydrochloride) were supplied by Sigma (Saint Louis,

MO, USA). Unless otherwise stated, the non-listed reagents

were also from Sigma.

2.2. Cell culture and chemical treatments

SH-SY5Y is a cell line derived from the metastasis of a human

neuroblastoma. Jurkat, clone E6-1, is a human cell line derived

from an acute T cell leukemia. Both cell lines were obtained

from ATCC (Manassas, VA, USA). The immortalized mouse

embryonic fibroblasts (MEFs) derived from double Bax�/

�Bak�/� null mice and their wild type (w.t.) counterparts

were gently provided by Dr. S.J. Korsmeyer laboratory [15,16].

MEFs and SH-SY5Y cell lines were grown in 2 mM L-glutamine

supplemented DMEM media plus antibiotics and a 10% volume

of FCS (Invitrogen, Barcelona, Spain). Jurkat cells were grown

in RPMI 1640 media plus 10% FCS and antibiotics (Invitrogen,

Barcelona, Spain). General culturing conditions were 37 8C and

a water-saturated, 5% CO2 atmosphere. Plates with 6 (M6), 24

(M24) and 96 (M96) wells were used in our pharmacological and

biochemical determinations. Plates, dishes and other plastic

disposable tools for cell cultures were supplied by Iwaki

(Chiba, Japan), Sarstedt (Newton, NC, USA), Bibby Sterilin

(Staffordshire, UK) and Becton Dickinson (Franklin Lakes, NJ,

USA). 7BIO and 5BIO were dissolved in DMSO at a concentra-
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tion 10 mM. In order to improve 7BIO and 5BIO solubility, stock

solutions were heated for 15 min at 60 8C in a sonication bath,

previous to their final addition to the culture media. Stock

solutions of STS, Q-VD-OPh or the other compounds were also

prepared with DMSO. From these stock solutions, the

compounds were delivered to the culture media and adjusted

to the final concentrations reported in the text and figures. The

serial dilution procedure was used in concentration-depen-

dency determinations. DMSO concentrations never surpassed

1% in the medium. At this concentration, we have observed no

alteration in cell viability or differentiation status [17].

2.3. Flow cytometry

Flow cytometry analysis was performed on an EPICS1 XL

instrument from Coulter Cientı́fica, SA (Madrid, Spain),

equipped with an Argon ion laser (15 mW, 488 nm) and a

standard optical path and filter configuration for an

analytical cytometer. The green fluorescence (FL1) of

DiOC6(3) was collected through a 525/20 band pass filter.

The red fluorescence (FL3) of PI, for example, was collected

through a 620/15 band pass filter. Typical flow rates were

between 150 and 300 cells per second, and a minimum of

10,000 cells were analyzed per sample. Data acquisition was

performed using System II (version 3.0) software (Coulter

Cientı́fica, SA, Madrid, Spain). As a trigger signal, forward

scatter was used with a threshold at a channel 10. Data was

stored in list mode files and the subsequent analysis

performed by means of the System II and the free software

developed by Joseph Trotter (WinMDI 2.8).

2.4. Quantification of cell death

Four alternative procedures were performed in order to

quantify the ratios of cell death in the culture plates. The

first one was based on the Trypan Blue dye, which enters and

stains those cells with a disrupted external membrane. SH-

SY5Y cells were preferentially subjected to this procedure

along this report. On the other hand, in non-adherent Jurkat

cells, staining with PI (25 mg/ml) and flow cytometry was

chosen to detect and quantify the cells with breaches at the

cell membrane. In MEFs and some pharmacological screen-

ings we relied on the MTS reduction and the LDH release

procedures, which we have described in detail before [17].

2.5. Apoptosis assessment and quantification

We have used several independent methods to assess and

quantify apoptosis in the cell cultures. First, nuclear morphol-

ogy as evidenced by direct 0.05 mg/ml bisBenzimide (Hoechst

33342) staining and fluorescence microscopy. Frequently, a

double staining with bisBenzimide/PI was performed. In this

case, PI concentration was 25 mg/ml like above. Second, the

generation of large DNA fragments of approximately 50 kbp.

This event was evidenced by means of agarose gels run in a

contour homogeneous electric field (CHEF) system (BioRad,

Hercules, CA, USA). The running conditions were 15 h, at 6 V/

cm, initial switching time of 50 s and final switching time of

90 s. Third, the detection of the ladder pattern of DNA

degradation was done by a standard electrophoresis in 1.5%

agarose gels. Fourth, the activity of DEVD targeted caspases.

The procedure employed was based on reading the fluores-

cence released from an AcDEVDafc substrate after its direct

addition to the culture medium, detergent cell lysis and

incubation at 37 8C. All these procedures have been validated

and described in our previous works [14,17,18].

2.6. Electron microscopy

Cells from treated or untreated cultures were collected,

washed twice in PBS (150 mM ClNa, 2.7 mM ClK, 8 mM

Na2HPO4, 1.5 mM KH2PO4) and fixed for 30 min at 4 8C in

100 mM phosphate buffer (pH 7.4) containing 2.5% glutar-

aldehyde. After rinsing the pellets twice with PBS at 4 8C, cells

were postfixed in buffered OsO4, dehydrated in graded

acetone and embedded in Durcupan1 ACM resin (Fluka,

Buchs, Switzerland). Ultrathin sections mounted on copper

grids were counterstained with uranyl acetate and lead citrate.

A transmission electron microscope (Zeiss EM 910) was

employed to visualize the cellular ultrastructure.

2.7. Quantification of mitochondrial DCm

SH-SY5Y and Jurkat cells were plated onto M24 plates at a

density of 1.5 � 105 cells/well and MEFs were plated onto M6

plates at a density of 2.5 � 105 cells/well. Following the

treatments reported in the text and figures, DiOC6(3) reagent

was added to the cultures to reach a final concentration of

40 nM. After 30 min incubation, cells were harvested and

analyzed by flow cytometry, as referred above. In most

experiments, following an incubation in the DiOC6(3)

reagent for 30 min, PI was added for 15 additional minutes.

The combined FL1 plus FL3 lectures yielded biparametric

plots that allowed the simultaneous assessment of DCm and

cell death.

2.8. Protein extraction and Western blotting

To study the release of AIF from mitochondria, a 0.05%

digitonin cytosolic extraction (Cyt.) was performed as we

have reported before [17]. The remaining pellet was the

mitochondrial containing fraction (Mit.) and contained

other cells constituents like nuclei. This fraction was

subjected to lysis in a buffer containing 100 mM Tris/ClH

pH 6.8, 2%SDS, 1 mM EDTA, 1 mM PMSF, 2 mg/ml Aprotinin,

1 mg/ml Leupeptin and 1 mg/ml Pepstatin, by sonication and

5 min boiling. Following a centrifugation at 12,000 � g for

15 min the extract was obtained. Protein concentration was

determined in the extracts by means of the DC Protein

Assay from BioRad. Volumes were calculated to equalize the

protein load in SDS 15% polyacrylamide electrophoresis.

Following transfer to Nitrocellulose 0.45 mm filters (Schlei-

cher and Schuell, Dassel, Germany), membranes were

reacted with a dilution 1:40,000 of the antiAIF polyclonal

antibody (A7549) from Sigma. Immunoblots were finally

developed with the antirabbit peroxidase conjugate anti-

body (A0545) from Sigma and the SuperSignal1 West Pico

reagent from Pierce (Rockford, IL, USA). Electrophoresis and

electrotransfer equipments were the MINIPROTEAN III

assemblies from BioRad.
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2.9. Calpain and cathepsin activity determinations

Control, untreated, or treated cells were harvested and

extracted with a buffer containing 20 mM Tris/ClH pH 7.5,

150 mM NaCl, 1% Triton X-100, 1 mM DTT and 1 mM AEBSF for

10 min on ice. After a centrifugation at 12,000 � g for 15 min,

protein was quantified in the supernatants as previously

described (DC Protein Assay, BioRad). Equal amounts of

protein (20 mg) were delivered to the wells of a M96 plate.

Volumes were equalized with distilled water to 50 ml. If calpain

activity was determined, one volume of a buffer containing

100 mM Tris/ClH pH 7.5, 16 mM DTT, 20 mM CaCl and 200 mM

SuLLVYamc was added. If cathepsin activity was determined,

one volume of a buffer containing 40 mM Sodium Acetate,

8 mM EDTA, 8 mM DTT, 2 mM AEBSF and 200 mM zFRamc (pH

6) was added. Then, M96 plates were incubated for 5 h at 37 8C

in the dark and fluorescence (excitation 360/40, emission 460/

40) was quantified by means of a FL600 plate reader from

Biotek Instruments, Inc. (Winooski, VT, USA).

3. Results

3.1. Non-apoptotic, necrotic-like features were found in the
cell death process triggered by 7BIO

In our previous characterization of several indirubin deriva-

tives, we have demonstrated that two related compounds 5-

bromoindirubin-30-oxime (5BIO) and 7BIO behaved quite dif-

ferently at inducing cell death. While the former was a caspase-

dependent, apoptosis inducer, the latter triggered a caspase-

independent type of death. Both compounds caused cell death

in a concentration-dependent manner. Irrespective of the cell

line, after 24 h of treatment, LC50 and LC100 neared 12.5 mM and

25 mM for 7BIO, respectively. On the other hand, 5BIO (25 mM)

caused death in approximately the 60% of SH-SY5Y cells treated

for 24 h [14]. In the present work we have focused more on the

time-course of the cell death caused by these compounds. For

instance,we characterizedthe kinetics ofcaspaseactivation. As

shown, 5BIO (25 mM) displayed a clear time-dependent activa-

tion of DEVD-targeting caspases, while 7BIO (25 mM) yielded

values repeatedly beneath those of control cells (Fig. 1A).

Consistently, Q-VD-Oph (10 mM), a chemical inhibitor of

caspases characterized by its broad spectrum and selectivity

for caspase inhibition was not modifying the aspect of nuclei in

the cells challenged with 7BIO (Fig. 1B). Following a double

staining with bisBenzimide/PI, fluorescence microscopy

showed 7BIO caused the nuclei to have a slightly condensed

look irrespective of Q-VD-Oph presence. Nuclei became also

globular because cells were detached from the cultures plates.

The caspase-inhibiting activity of Q-VD-Oph was certified by

the blockage of the apoptotic phenotype observed in 5BIO-

treated SH-SY5Y cells (Fig. 1B). Finally, the bisBenzimide/PI

staining allowed the counting of apoptotic nuclei.As shown, the

percentage increased in a time-dependent manner in 5BIO-

treated SH-SY5Y cells. On the opposite, the ratios never

surpassed those of untreated, time 0, in 7BIO-treated cells

(Fig. 1C). In conclusion, for further experiments 5BIO was used

to induce apoptosis as the closest relative of 7BIO. However, cell

death by 7BIO became the subject of our research.

Electron microscopy was the first approach to gain insight

into the type of cell death triggered by 7BIO. For this purpose,

SH-SY5Y cells were fixed and studied at different times

following a treatment with 25 mM 7BIO. Control untreated cells

displayed a rounded morphology with a large nucleus

containing a diffuse euchromatin and, often, two ostensible

nucleoli (Fig. 2A). In the cytoplasm, endoplasmic reticulum

was poorly developed and an enlarged Golgi apparatus was

frequently seen. Mitochondria displayed discernible cristae

(Fig. 2C). Following a 3 h treatment, the most prominent trait

was endoplasmic reticulum dilation. Interestingly, nuclear

envelop was generally spared from dilating (Fig. 2B). Mito-

chondria were also damaged displaying a swelled look and

disrupted cristae. Small, medium and large size dilations of

the reticulum could be observed and regarded as progressive

phases of injury. Similarly, different stages of mitochondrial

cristae disruption could be seen in a cell (Fig. 2D). By 9 h of

treatment, we were surprised to realize cytoplasm had

disintegrated and most cells converted into isolated nuclei

(Fig. 2E). In spite of the complete cytoplasm destruction,

nuclear integrity was remarkable. At 9 h or later times, a minor

proportion of cells could be still observed retaining the

cytoplasm. Interestingly, in these cells, autophagic multi-

lamellar structures were persistently found (Fig. 2F).

Jurkat cells were chosen, as a second cell line to investigate

7BIO mode of action, mainly because of their non-adherent

growth in culture and the subsequent simplicity to perform

flow cytometry determinations. The death kinetics of Jurkat

cells challenged with 7BIO was found to reproduce that of SH-

SY5Y (Fig. 3A). Dead cells began to appear between 3 and 6 h of

treatment. After 12 h, almost all the cell membranes had lost

their impermeability. The process in Jurkat cells was also

independent of caspases, as evidenced by the null effect of Q-

VD-Oph on cell death ratios (Fig. 3B). Upon a 7BIO treatment

and electron microscopy, Jurkat cells displayed a morpholo-

gical pattern of cell death identical to the one just reported in

SH-SY5Y cells. Four additional cell lines (HL-60, MCF-7, IMR-5

and IMR-32) were also characterized and reproduced this

death pattern when treated with 7BIO (not shown).

3.2. 7BIO-induced cell death and the decrease of DCm is
not mediated by either Bax or Bak proteins

The previous morphological studies suggested 7BIO was

causing an early effect on mitochondria. This fact and the

central role of mitochondria in many cell death processes,

prompted us to explore the involvement of this organelle in

7BIO deadly effects. The dilation of mitochondria has been

correlated with the loss of mitochondrial membrane potential

(DCm), therefore, we characterized this parameter by means

of the DiOC6(3) fluorochrome and flow cytometry. DiOC6(3) is a

membrane-permeable reagent that accumulates in healthy

mitochondria displaying physiological values of DCm. The

reduction DCm implies a decrease of the cell fluorescence. A

decreased fluorescence was found after a treatment with 7BIO

(25 mM) for 9 h, either in SH-SY5Y or in Jurkat cells (Fig. 4A).

In the apoptotic models of cell death, mitochondrial

damage is mediated by the proapoptotic members of the

Bcl-2 family of proteins, essentially Bax and Bak. We wondered

what the lethality of 7BIO would be if tested on cells not
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expressing Bax and Bak proteins. Therefore, we proceeded to

compare the effects of 7BIO on mouse embryonic fibroblasts

(MEFs), either w.t. or double Bax�/�Bak�/�. The MTS

reduction procedure was employed to determine the percen-

tage of cell viability (not shown). The LDH release procedure

was used to quantify the percentages of cell death (Fig. 4B).

Both approaches yielded consistent and complementary

results. Precisely, 7BIO was inducing the death of both types

of MEFs in the same range of concentrations and in a

concentration-dependent manner. Consequently, the absence

of Bax and Bak proteins did not confer any cell resistance to

the 7BIO compound. On the other hand, as expected from cells

defective in Bax and Bak, Stauroporine (STS) was not able to

trigger apoptosis in these cells. Next, we explored the effects of

double Bax/Bak deficiency on DCm dissipation by 7BIO

(Fig. 4C). The result was that DCm collapsed only after 3 h

of treatment and double Bax/Bak deficiency was neither

minimizing nor significantly delaying the collapse. Finally, we

were concerned about the null expression of Bax and Bak

modifying the death phenotype caused by 7BIO. Conse-

quently, we decided to perform electron microscopy studies

on w.t. and double Bax�/�Bak�/�MEFs under 7BIO treatment

(Fig. 5). The progressive dilation of the endoplasmic reticulum

leading to cytoplasm disintegration and cell death was

Fig. 1 – Characterization of the cell death process induced in SH-SY5Y cells by the 5BIO and 7BIO compounds. (A) SH-SY5Y

cells were treated for the times indicated in the graph with 25 mM 5BIO, 25 mM 7BIO or 0.5% DMSO, which was used as the

vehicle of the BIO compounds. Then, DEVD-targeted caspase activity was determined. Average W standard error of mean

(S.E.M.) of three determinations is shown. (B) SH-SY5Y cells were treated for 9 h with 25 mM 5BIO, 25 mM 7BIO or left

untreated. In identically treated cultures, 10 mM Q-VD-Oph was added. A double direct staining with bisBenzimide and PI

was performed and cells were subjected to fluorescence microscopy. Scale bar equals 20 mm. (C) SH-SY5Y cells were treated

as indicated in the figure to determine the time-course of apoptosis induction. Following bisBenzimide staining,

fluorescence microscopy allowed the counting of apoptotic nuclei. Only those displaying unmistakable traits of apoptosis

were counted. Bar value is the mean W S.E.M. of two independent experiments with a minimal of 200 cells counted per

condition.
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Fig. 2 – Electron microscopy of the cell death process induced in SH-SY5Y cells by the 7BIO compound. (A) Control untreated

SH-SY5Y cells. The Golgi apparatus, G, and mitochondria, m, are indicated. (B) SH-SY5Y cells treated for 3 h with 25 mM

7BIO. In the centrally displayed cell, arrowheads point to dilations of the endoplasmic reticulum (medium size dilations). In

a neighboring cell, an arrowhead is used to mark a greater size dilation of the reticulum. A cluster of mitochondria, m,

further shown at greater magnification is indicated. (C) The Golgi apparatus, G, and mitochondria, m, of the healthy cell,

above, are shown at greater magnification. A detail of the nuclear envelope and chromatin, N, is also shown. (D) At greater

magnification, the mitochondrial cluster, m, indicated above. The cluster shows different stages of the disruption caused by

7BIO. As previously, the arrowhead points to the endoplasmic reticulum dilations. Here, the small size dilations are

emphasized. (E) SH-SY5Y cells treated for 9 h with 25 mM 7BIO. Two preserved and isolated nuclei, N, surrounded by

subcellular debris are seen. (F) SH-SY5Y cells treated for 12 h with 25 mM 7BIO. Arrows point to autophagosomes. The

nucleus, N, and mitochondria, m, can be identified. Many independent cells were characterized by electron microscopy at

the time points reported before. The selected images are representative of traits observed reproducibly.
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detected in both types of MEFs. In conclusion, Bax and Bak

proteins were not required for 7BIO to kill the cells.

3.3. 7BIO-induced loss of DCm was not counteracted by
inhibitors of the MPTP

Once Bax and Bak protein were discarded as elements

mediating 7BIO effects on cell viability and DCm, we focused

on the role played by the mitochondrial permeability transition

pore (MPTP). The adenosine nucleotide translocator (ANT) is the

inner mitochondrial component of the channel regulating

DCm. Bongkrekic acid (BKKA) is a chemical agent able to block

ANT opening and to counteract DCm loss [19]. Similarly, by

acting on ANT-associated cyclophilin D, Cyclosporin A (CsA) is

able to neutralize ANT-mediated DCm loss [20]. The protective

effect of both compounds was assayed on SH-SY5Y and Jurkat

cells challenged with 7BIO. We found no rescue effect either on

cell death or on DCm dissipation by thepresenceof either 50 mM

BKKA or 2 mM CsA in the culture medium (Fig. 6). Next, we

thought of the possibility that 7BIO could have a double mode of

action consisting of Bax and/or Bak activation plus MPTP

opening. This would mean one mechanism of DCm loss being

able to compensate for the blockage of the other. This caveat led

us to test the effects of BKKA and CsA on double Bax�/�Bak�/�
MEFs (Fig.7).Moreover,wetested BKKAplusCsAadded together

on Bax�/�Bak�/� MEFs facing 7BIO (not shown). In all

experimental conditions, neither cell death nor DCm loss

was meaningfully reduced. In conclusion, MPTP-inhibiting

agents were not able to antagonize 7BIO-induced DCm collapse

and the null role of Bax and Bak proteins was further reinforced.

3.4. Neither AIF translocation nor DNA degradation were
detected in cells treated with 7BIO

AIF (Apoptosis Inducing Factor) is a flavoprotein that is located

in the mitochondria and which functional activity is character-

ized by being double and opposed [21]. If placed at the

mitochondrial inner membrane, AIF displays cytoprotective

actions. Upon mitochondrial outer membrane permeabiliza-

tion, its translocation seems to be responsible for many of the

caspase-independent traits of apoptosis. Consequently, we

considered mandatory to explore the putative involvement of

AIF in the lethal effects of 7BIO. We proceeded to determine if

AIF became present in the cytosol upon a treatment with 7BIO.

SH-SY5Y (Fig. 8A) and Jurkat (not shown) cells were fractioned

as reported in Section 2 and the AIF content in the cytosolic and

mitochondrial fractions was determined by Western blot. As

shown, AIF remained in the mitochondrial fraction along the

dying process triggered by 7BIO. As a positive control of AIF

translocation, we used the apoptosis-inducing 5BIO compound.

As expected, 5BIO caused AIF release from mitochondria in the

cells undergoing apoptosis. In addition, we explored the

degradation of cell chromatin (Fig. 8B). 5BIO treatment caused

the apoptotic laddering of DNA while 7BIO was not producing

this low molecular weight type of chromatin degradation, in

agreement with a previous report [14]. Next we studied the high

molecular weight fragmentation of chromatin, which was

clearlyobserved in cells treatedwith 5BIO but absent from 7BIO-

treated ones. In conclusion, these fragmentation patterns are

distinctive traits of apoptosis but are not found in 7BIO-induced

cell death. Moreover, the overall integrity of DNA is consistent

with the preserved morphology of nuclei and chromatin

observed in the previous ultrastructural studies.

3.5. 7BIO was not triggering calpain- or cathepsin-type
protease activity

Calpain and cathepsin, like caspases, are cysteine proteases

which activation has been implicated in the necrotic type of cell

death [7,8]. Therefore, we proceeded to analyze their involve-

Fig. 3 – Characterization of the cell death process induced in

Jurkat cells by the 7BIO compound. (A) SH-SY5Y and Jurkat

cells were treated with 25 mM 7BIO and cell death was

quantified at the times shown in the x-axis. In SH-SY5Y,

the Trypan Blue procedure was employed to assess cell

death ratios. In non-adherent Jurkat cells, PI staining and

flow cytometry was preferred. Irrespective of the method,

three independent experiments and three independents

counts were done. Bar value is the calculated

mean W S.E.M. (B) SH-SY5Y and Jurkat cells were also

treated for 9 h with either 25 mM 7BIO or 25 mM 7BIO plus

10 mM Q-VD-Oph to ascertain an eventual involvement of

caspases in Jurkat cell death. The effects of Q-VD-Oph and

the DMSO vehicle alone were also tested. Cell death was

determined and calculated as before.
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ment in the death process triggered by 7BIO. First we tested the

effect of several pharmacological inhibitors of these enzymes

on SH-SY5Y and Jurkat cells. Calpeptin is known to be an

inhibitor of calpain and cathepsin L proteases. zFAfmk is an

inhibitor of cathepsins B and L. Leupeptin inhibits cathepsins A

and B among other cysteine plus serine proteases included in its

spectrum. Finally, zVADfmk is a general inhibitor of caspases

with the ability to inhibit other cysteine proteases, for instance

calpains and cathepsins, at a concentration of 100 mM [22]. The

specific capase inhibitor Q-VD-Oph, that is unable to inhibit

calpains and cathepsins, was used as a control. In a summary,

the presence of these inhibitors did not change the ratios of cell

lethality caused by 7BIO (Fig. 9A). In addition, calpain activity

was assessed directly by means of a fluorescence-releasing

substrate (Fig. 9B). The increase of calpain activity detected in

SH-SY5Y cells challenged with 7BIO was negligible. Cathepsin

activation was also checked by an analogous approach in Jurkat

cells treated with 7BIO (Fig. 9C). While 5BIO treatment activated

cathepsins significantly, 7BIO displayed activation values

undistinguishable from untreated cells. In conclusion, neither

calpains nor cathepsins seemed engaged in the 7BIO mode

of action.

3.6. The activity of serine proteases was involved in 7BIO-
induced cell death

In order to find a molecular event actively involved in the 7BIO

mechanism of cell killing, we decided to perform a broad

pharmacological screening. We searched for a compound or

family of compounds with the ability to revert the death

process, either stopping orsignificantly delaying it. Based on the

results described before, 9 h was considered the optimal time

point for the detection of a putative protective effect. The SH-

SY5Y cells and the MTS procedure were chosen to perform the

screening. Substances able to prevent cell oxidative stress or

calcium overload, like N-Acetylcysteine, Nifedipine, BAPTA AM

and Ruthenium Red were combined with 7BIO, but did not

modify the cell death process. Proteasome inhibitors like

Lactacystin and Bortezomib were also tested and did not

reverse 7BIO lethality. Finally, 3-methyladenine and necrosta-

tin-1, as pharmacological inhibitors of autophagy [23] and

necroptosis [24], respectively, failed to antagonize 7BIO toxicity

(not shown). Among all the chemicals tested, some serine

protease inhibitors were those with the most remarkable ability

to block the cell death process in both, SH-SY5Y and Jurkat cell

lines (Fig. 10A). These compounds are chemically unrelated and

share the property of inhibiting serine proteases. Therefore, the

Fig. 4 – Effects of 7BIO on DCm. (A) SH-SY5Y and Jurkat cells

were treated with 7BIO (25 mM) or the DMSO vehicle as

stated in the figure. Then, DCm was determined by means

of the DiOC6(3) reagent. The displayed histograms are

representative of several independent experiments. (B)

Double BaxS/SBakS/S and w.t. MEFs were treated for 24 h

with 7BIO and STS as reported in the x-axis. Cell death (%)

was measured by means of the LDH release procedure.

LDH determination of STS treatment was performed at

48 h. Average W S.E.M. of at least two independent

experiments with three independent measurements per

experiment are shown. (C) Double BaxS/SBakS/S and w.t.

MEFs were treated with 7BIO (25 mM) as indicated in the

figure and DCm was determined as before. Reproducible

results were obtained in several independent

experiments.
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involvement of a serine protease activity, which is inhibited by

TPCK, DCI and, particularly, the AEBSF compound but not TLCK,

was concluded.

AEBSF continued to protect the cells from 7BIO after 24 h of

treatment, although to a lesser extent than at 9 h (not shown).

When times longer than 24 h were analyzed, AEBSF intrinsic

lethality impaired any solid conclusion (not shown). To better

characterize theAEBSFprotectiveeffect,wedeterminedDCmin

Jurkat cells challenged with 7BIO and 7BIO plus AEBSF (Fig. 10B).

These experiments revealed DCm loss as soon as 2 h after 7BIO

treatment, thus indicating again a very initial mitochondrial

injury. Furthermore, AEBSF was clearly demonstrating a

protective effect on mitochondria. In conclusion, we propose

the involvement of the proteolytic activity of at least one, yet

undetermined, serine protease in the 7BIO mode of action.

4. Discussion

The new indirubin derivative 7BIO has demonstrated to be a

fast and efficient cell killer in all the cell lines we have tested so

far. The death process is characterized by being caspase-

independent and, accordingly, not to show apoptotic features

like typical nuclear condensation plus fragmentation, DNA

laddering or cytochrome c translocation to the cytoplasm. In

addition, we have proved the process not to be mediated by

p53 and to be insensitive to either Bcl-2 or Bcl-XL proteins [14].

In this report we have attempted to gain insight into the cell

death process caused by 7BIO. Electron microscopy provided

evidence of an identical morphological pattern, irrespective of

the cell type studied. The pattern consisted of early mitochon-

drial swelling and cristae disruption, progressive dilation of

the endoplasmic reticulum and final destruction of the

cytoplasm yielding isolated nuclei with a remarkable pre-

served structure. Though a diffuse increase in chromatin

condensation could be observed, it was different from the

peripheral, AIF-mediated stage-1 type [25]. In agreement, a

kinetic analysis of AIF protein translocation ruled out AIF

participation. Moreover, the release of AIF from mitochondria

is known to require either calpain or cathepsin activation

[22,26]. Consistently, neither calpain nor cathepsin protease

activity was triggered in cells by the 7BIO action.

Fig. 5 – Examination by electron microscopy of MEFs treated with 7BIO. (A) Ultrastructure of control, untreated, w.t. MEFs. (B,

C) The w.t. MEFs treated with 7BIO (25 mM) for 9 h. (D) Ultrastructure of double BaxS/SBakS/S MEFs untreated. (E) BaxS/

SBakS/S MEFs challenged with 7BIO (25 mM) for 3 h. (F) BaxS/SBakS/S MEFs treated with 7BIO (25 mM) for 9 h. Arrowheads

are used to emphasize great size (in B) and medium size (in E) dilations of the endoplasmic reticulum. Isolated and well

preserved nuclei, N, characterize the later phases of the process. The images shown are representative of the morphologies

observed.
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Fig. 6 – Effects on DCm of SH-SY5Y and Jurkat cells treated with 7BIO plus inhibitors of MPTP opening. SH-SY5Y and Jurkat

cells were treated for 9 h as stated in the figure. The concentrations were 25 mM for 7BIO, 50 mM for BKKA and 2 mM for CsA.

Following a double staining with DiOC6(3) and PI as described in the methods section, cells were collected and subjected to

flow cytometry. FL-1 (DiOC6(3)) registered events are plotted on the y-axis. FL-3 (PI) registered events are plotted on the x-

axis. The reduction of DCm plus cell membrane rupture is detected as a migration from the upper left quadrant to the lower

right one. The biparametric plots displayed are representative of at least two independent experiments.

Fig. 7 – Effects on DCm of double BaxS/SBakS/S and w.t. MEFs treated with 7BIO plus inhibitors of MPTP opening. Double

BaxS/SBakS/S and w.t. MEFs were treated for 9 h as stated in the figure. The concentrations were 25 mM for 7BIO, 50 mM

for BKKA and 2 mM for CsA. Cells were stained and analyzed by flow cytometry as described in the previous figure. The

biparametric plots displayed are representative of at least two independent experiments.
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The observation of injured mitochondria early in the death

process prompted us to focus on DCm disruption, as a

representative parameter of the mitochondrial function. In

Jurkat cells we found DCm decreased as soon as 2 h following

7BIO treatment. This was in accordance with the timing

observed for the morphological disruption of mitochondria.

The collapse of DCm can be caused by either Bax/Bak protein

activation or the MPTP opening [27]. Therefore, double Bax�/

�Bak�/� MEFs were studied and a null involvement of both

proteins was found. CsA and BKKA are two chemical agents

with the ability to block the opening of the ANT component of

the MPTP [19,20]. Neither was able to prevent cell death or

DCm disruption in the four cell lines tested, SH-SY5Y, Jurkat,

w.t. and double Bax�/�Bak�/� MEFs. The fact that CsA and

BKKA acting on Bax�/�Bak�/� MEFs made no difference,

allowed to discard 7BIO might simultaneously act on two

different targets Bax/Bak proteins and the MPTP. However, in

relation to MPTP involvement, nothing could be definitively

concluded. Even though the reversion of DCm disruption by

CsA and BKKA suggests the involvement of the MPTP, a

negative result cannot be interpreted as proving its non-

involvement. MPTP could be activated by a yet undiscovered

mechanism triggered by 7BIO and insensitive to the effects of

CsA and BKKA. For example, a hypothetical mechanism not

mediated by ANT, the target of both CsA and BKKA. In

addition, the possibility of an MPTP-independent mechanism

could be envisaged as the cause of DCm disruption.

What is the molecular target for 7BIO? The bis-indole

structure of 7BIO suggests an ATP competing action and,

therefore, protein kinases are the first target candidates.

However, up to date, 85 protein kinases have been studied and

discarded as responsible for this type of cell death [14].

Alternatively, we are thinking of exploring the elements

constituting the mitochondrial respiratory chain as possible

targets. The disruption of mitochondrial respiration is a good

hypothesis for an MPTP-independent mechanism to disrupt

DCm. On the other hand, in 7BIO triggered cell death, we have

identified the involvement of a protease activity which is

characterized by its sensitivity to serine protease inhibitors

and, particularly, to AEBSF. AEBSF is a chemical inhibitor of

serine proteases and several apoptotic features are known to

be neutralized by this compound [28,29]. Long ago, we

described the ability of TLCK, a trypsin-like protease inhibitor,

to inhibit cycloheximide-induced cell death in N18, a mouse

neuroblastoma cell line [30]. Interestingly, N18 cells under-

went an unusual vacuolated type of apoptosis facing the

inhibition of new protein synthesis with cycloheximide. Other

authors have identified TLCK sensitive serine proteases in

apoptosis and named them serpases [31]. However, none of

these reports were dealing with a necrotic type of cell death

like the one triggered by 7BIO. Moreover, our results show no

involvement of a TLCK sensitive, trypsin-like, serine protease

and, instead, point to a TPCK sensitive, chymotrypsin-like,

one. Such an activity has been described in the proteasome

and DCI compound is known to be a proteasome inhibitor at

the concentration we have used. Since specific inhibitors of

the proteasome did not modify 7BIO-induced lethality, we do

not support a role for proteasome activation in the 7BIO mode

of action.

There is a general agreement not to create a plethora of

names to identify processes of cell death with specific features

[3]. For instance, we were very cautious not to propose a name

for an atypical cell death process that ended up being a

defective type of apoptosis caused by the absence of CAD, the

Caspase-Activated DNAse protein [32]. Concerning 7BIO-

triggered death process, we propose to consider it a specific

type of necrosis. Based on this report results and those

previously published [14], we believe there is sufficient

evidence to no longer suspect that 7BIO-type of cell death is

Fig. 8 – AIF translocation and DNA degradation analysis of

SH-SY5Y cells treated with 7BIO. (A) SH-SY5Y cells were

treated with 7BIO (25 mM) for the times indicated in the

figure, 5BIO (25 mM) for 9 h, or the DMSO vehicle. Cells

were fractionated into a cytosolic (Cyt.) and a

mitocondrial-containing fraction (Mit.), as reported in

Section 2. The content of AIF (62 kDa) in the fractions was

detected by means of Western blotting. tAIF (57 kDa) states

for truncated AIF, the form of AIF released from

mitochondria upon a protease cleavage. (B) SH-SY5Y cells

were treated for 24 h as stated in the figure. The

concentration of 7BIO and 5BIO was 25 mM. DNA laddering

was studied by means of electrophoresis in 1.5% agarose

gels. High molecular DNA fragmentation was analyzed by

means of agarose gels and CHEF electrophoresis.
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a defective phenotype of apoptosis. Is it autophagic cell death?

Indeed, autophagy has been observed in the cell corpses but its

role in causing cell death is doubtful. First, autophagy seems

not to be present in most cells. Second, in 7BIO challenged

cells, we have assayed 3-methyladenine at concentrations

able to block autophagy [23]. Neither a rescue nor a deleterious

effect was found. Third, Bcl-2 is known to prevent autophagic

cell death by it ability to neutralize the protein Beclin [33]. We

have reported the null effect of Bcl-2 overfunction on the 7BIO

Fig. 9 – Calpain- and cathepsin-type proteases are not

involved in the 7BIO-trigered process of cell death. (A) SH-

SY5Y and Jurkat cells were incubated with the protease

inhibitors indicated in the figure for half an hour and,

then, treated with 7BIO. Cell death was determined after

9 h of coincubation by means of Trypan blue (SH-SY5Y) or

PI staining (Jurkat). The percentages displayed are the

mean W S.E.M. of three independent counts and three

independent experiments. (B) SH-SY5Y cells were treated

for 9 h with STS (1 mM) or 7BIO (25 mM) and calpain activity

was quantified by means of a fluorescent substrate. Bar

value in arbitrary fluorescent units is the mean W S.E.M. of

five independent experiments. (C) Jurkat cells were treated

for 9 h with STS (1 mM), 5BIO (25 mM) and 7BIO (25 mM) and

cathepsin activity was determined by means of a

Fig. 10 – Inhibitors of serine proteases protect cells from the

challenge of 7BIO. (A) SH-SY5Y and Jurkat cells were

treated for 9 h with 7BIO, 7BIO plus Q-VD-Oph or several

serine protease inhibitors as stated in the figure. The

percentage of cell death was obtained by the Trypan blue

(SH-SY5Y) and PI (Jurkat) procedures, as reported in the

methods section. The percentages displayed are the

mean W S.E.M. of three independent counts and three

independent experiments. (B) Jurkat cells were treated

with 25 mM 7BIO (white bars) or 25 mM 7BIO plus 300 mM

AEBSF (grey bars) and the percentage of cells with a

marked reduction in the fluorescence of DiOC6(3) was

calculated at different time points. The average W S.E.M. of

three independent experiments is displayed.

fluorescent substrate. Values in arbitrary fluorescent units

are the average W S.E.M. of five independent experiments.
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lethal effects [14]. These facts strongly support our doubts

about autophagy being the 7BIO mode of cell killing.

Autophagy has been defined as a cell death process not

necessarily caused by autophagy but with autophagy being

present [3]. Based on this definition, we could define as

autophagic the cell death process triggered by 7BIO. However,

we do not favor this option. First, as just mentioned,

autopahgy seems not to affect the entire cell population.

Second, we believe the nomenclature of a cell death type

should be as informative as possible about the mechanisms

leading to it. In conclusion, we prefer to maintain the term

necrosis (Type 3 cell death) to define the 7BIO-induced death

process.

Recently, a lot of interest has been raised by several

paradigms of necrosis as molecularly regulated processes of

cell death. In these paradigms, cyclophilin D, calpains and

cathepsins are expected to have a determinant role [7–10].

However, in the present report, their involvement has been

ruled out. Furthermore, the lack of cathepsin activation

precludes the involvement of the lysosomes and a lysoso-

mal-type cell death. The cell ultrastructure caused by 7BIO

evoked a cell death process observed in embryonic develop-

ment and named cytoplasmic type [2]. However, any relation-

ship with the 7BIO-induced death process is merely

speculative. Unless the embryonic process can be transferred,

for example, to cell culturing conditions to allow molecular

analyses, it will be very difficult to find a potential correlate.

This is why we have not used cytoplasm disintegration or

cytoplasmic type as a very suitable nomenclature for the 7BIO-

induced cell death. Several models of atypical cell death have

been described so far. Paraptosis is characterized by caspase 9

activation and a late occurrence of mitochondria swelling [34],

therefore, it is clearly different from the 7BIO-trigered process.

Necroptosis displays distinctive features of necrosis and

autophagy very similar to the ones we have described here

[24]. The death preventive effect of necrostatin-1 is what

allows the identification of necroptosis experimentally, but

necrostatin-1 has not protected cells from the 7BIO challenge.

In conclusion, 7BIO triggers a necrotic process with a

combination of original traits. We propose 7BIO reveals a

specific paradigm of necrotic cell death.

7BIO is a new chemical agent with a great toxicity on cells in

culture conditions, either proliferating or in a quiescent

differentiated state [14]. In this report, 7BIO displays the

ability to kill cells totally resistant to apoptosis through the

intrinsic pathway. Therefore, a therapeutic potential for

apoptosis-resistant cancer can be suggested. However, many

questions remain. What is the target of 7BIO and how is it

causing cell death? Is 7BIO engaging a physiological mechan-

ism of cell death or is it accidental? What the toxicity of 7BIO

will be when assayed in an animal model? These caveats

notwithstanding, 7BIO is already a challenging compound for

necrobiologists, presently available for further research.
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7-Bromoindirubin-30-oxime induces caspase-independent cell death
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Indirubin, an isomer of indigo, is a reported inhibitor of
cyclin-dependent kinases (CDKs) and glycogen synthase
kinase-3 (GSK-3) as well as an agonist of the aryl
hydrocarbon receptor (AhR). Indirubin is the active
ingredient of a traditional Chinese medicinal recipe used
against chronic myelocytic leukemia. Numerous indirubin
analogs have been synthesized to optimize this promising
kinase inhibitor scaffold. We report here on the cellular
effects of 7-bromoindirubin-30-oxime (7BIO). In contrast
to its 5-bromo- and 6-bromo- isomers, and to indirubin-30-
oxime, 7BIO has only a marginal inhibitory activity
towards CDKs and GSK-3. Unexpectedly, 7BIO triggers
a rapid cell death process distinct from apoptosis.
7-Bromoindirubin-30-oxime induces the appearance
of large pycnotic nuclei, without classical features of
apoptosis such as chromatin condensation and nuclear
fragmentation. 7-Bromoindirubin-30-oxime-induced cell
death is not accompanied by cytochrome c release
neither by any measurable effector caspase activation.
Furthermore, the death process is not altered either by
the presence of Q-VD-OPh, a broad-spectrum caspase
inhibitor, or the overexpression of Bcl-2 and Bcl-XL
proteins. Neither AhR nor p53 is required during 7BIO-
induced cell death. Thus, in contrast to previously
described indirubins, 7BIO triggers the activation of
non-apoptotic cell death, possibly through necroptosis or
autophagy. Although their molecular targets remain to be
identified, 7-substituted indirubins may constitute a new
class of potential antitumor compounds that would retain
their activity in cells refractory to apoptosis.
Oncogene (2006) 25, 6304–6318. doi:10.1038/sj.onc.1209648;
published online 15 May 2006

Keywords: indirubin; protein kinase; cell death;
autophagy; caspase; cancer

Introduction

In man, 518þ protein kinases and 80þ protein
phosphatases control the phosphorylation of enzymes
and structural proteins. Phosphorylation/dephosphory-
lation constitutes one of the most common yet complex
post-translational cellular regulatory mechanism.
Abnormal phosphorylation on specific proteins is
observed in essentially all pathologies and this has
stimulated an extraordinary interest in small molecular
weight inhibitors of kinases and phosphatases. Protein
kinases now constitute the second class of targets (after
G-protein-coupled receptors) used in the drug screening
efforts of the pharmaceutical industry (reviews in
Cohen, 2002; Fischer, 2004; Weinmann and Metternich,
2005). These efforts have received considerable support
from the remarkable success story of Gleevec, one
of the first commercial kinase inhibitors. Currently,
55 kinase inhibitors are under clinical evaluation
against diseases such as cancers, inflammation, diabetes,
neurodegeneration, etc.
Cyclin-dependent kinases (CDKs) play essential

functions all along the cell cycle and there are multiple
examples of dysfunctions of CDKs and their regulators
in cancer (Vermeulen et al., 2003). Furthermore, CDKs
are involved in various neurodegenerative diseases such
as Alzheimer’s, Parkinson’s and Nieman-Pick’s diseases,
ischemia and traumatic brain injury. A few academic
groups, and most pharmaceutical companies, have thus
invested in the search for pharmacological inhibitors
of CDKs (reviews in Knockaert et al., 2002; Fischer
et al., 2003; Benson et al., 2005; Fischer and Gianella-
Borradori, 2005). Optimization of such inhibitors has
been efficiently assisted by their co-crystallization with
CDK2 (Noble et al., 2004), CDK5 (Mapelli et al., 2005)
and CDK6 (Lu et al., 2005).
The bis-indole alkaloid indirubin and its analogs

(collectively referred to as indirubins) were among some
of the early CDK inhibitors to be discovered (Hoessel
et al., 1999). The red/purple indirubin is an isomer of the
blue indigo. Both are derived from the spontaneous,
non-enzymatic dimerization of isatin and indoxyl, two
precursors found either free or conjugated to carbohy-
drates in natural sources. Indirubins can indeed be
extracted from various indigo dye-producing plants
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(200þ species) (Balfour-Paul, 1998). They are also
present in the historic ‘Tyrean purple’ dye extracted
from various Muricidae mollusks (15þ species) (Meijer
et al., 2003; review in Cooksey, 2001). They are also
extracted from various wild-type and recombinant
bacteria (Guengerich et al., 2004; Wu et al., 2005 and
references therein). Finally, indirubin and indigo are
occasionally present in human urine (Adachi et al., 2001
and references therein). Interestingly, indirubin is the
active ingredient of a traditional Chinese medicine
recipe, Danggui Longhui Wan, used to treat various
diseases including chronic myelocytic leukemia (review
in Xiao et al., 2002). Besides CDKs, indirubins were
found to target glycogen synthase kinase-3 (GSK-3)
(Leclerc et al., 2001), glycogen phosphorylase b (Kos-
mopoulou et al., 2004) and the aryl hydrocarbon
receptor (AhR), also known as the dioxin receptor
(Adachi et al., 2001; Kawanishi et al., 2003). Aryl
hydrocarbon receptor mediates the effects of many
xenobiotics such as dioxin and indole-containing com-
pounds (review in Denison and Nagy, 2003). Upon
binding to xenobiotic-responsive element, activated
AhR induces the transcription of numerous genes,
including cytochrome P450 CYP1A1, p27kip1, myristoyl-
transferase, etc. (review in Elferink, 2003). Evidence
suggests that the antiproliferative effects of indirubins
derive from their ability to inhibit CDKs (Damiens
et al., 2001; Marko et al., 2001). However, interaction
with AhR and the subsequent induction of p27kip1

contributes to a marked arrest in G1 (Knockaert
et al., 2004). Finally it has been recently shown that
some indirubins prevent the phosphorylation and
subsequent activation of the transcription factor signal
transducers and activators of transcription (STAT3),
leading to a downregulation of survival factors such as

survivin and Mcl-1, and subsequent induction of cell
death (Nam et al., 2005).
In this article, we report on a new subfamily of

indirubins, substituted on position 7. Unexpectedly,
despite weak or insignificant inhibitory activity
on various classical kinase targets of indirubins,
7-bromoindirubin-30-oxime potently induces a rapid cell
death distinct from classical apoptosis. The possible
mechanisms of action of 7-substituted indirubins and
their potential as antitumor agents will be discussed.

Results

Different bromoindirubins display different selectivities
for kinases
In a previous study, we observed that a bromine
substitution of indirubins on position 6 led to com-
pounds with increased selectivity towards GSK-3
(Meijer et al., 2003; Polychronopoulos et al., 2004).
We further extended this work by synthesizing and
comparing indirubin-30-oxime (IO) and 5-bromo-
(5BIO), 6-bromo-(6BIO) or 7-bromoindirubin-30-oxime
(7BIO) (Table 1). Surprisingly, compared to IO, 5BIO
and 6BIO, 7BIO displayed very weak inhibitory activity
towards our routine screening kinase targets, GSK-3,
CDK1/cyclin B, CDK5/p25. Replacement of the bro-
mine substituent by chlorine (7-chloroindirubin-30-
oxime (7CIO)) or iodine (7-iodoindirubin-30-oxime
(7IIO)) did not improve the potency of the 7-
halogeno-indirubin-30oximes, whereas substitution with
fluorine (7-fluoroindirubin-30-oxime (7FIO)) enhanced
the kinase inhibitory potency (Table 1). Finally,
substitution of 7BIO on N1 with a methyl group

Table 1 Effects of various bromo-substituted indirubins and various 7-halogeno-substituted indirubins on three protein kinases

NH

N

NH

O

HO 5
X Y   Z

1  H H H (IO)
2  Br H H (5BIO)
3  H Br H (6BIO)
4  H H Br (7BIO)
5  H H Cl  (7CIO)
6  H H I    (7IIO)
7  H H F (7FIO)

3' Z

X
Y

6

7

NH

N

N

O

HO

8 Me7BIO

3'
7 Br

CH3

No. Compound GSK-3 a/b CDK1/cyclin B CDK5/p25

1 Indirubin-30-oxime (IO) 0.022 0.180 0.100
2 5-bromoindirubin-30-oxime (5BIO) 0.016 0.045 0.028
3 6-bromoindirubin-30-oxime (6BIO) 0.005 0.320 0.083
4 7-bromoindirubin-30-oxime (7BIO) 32 22 33
5 7-chloroindirubin-30-oxime (7CIO) 21 3.7 6
6 7-iodoindirubin-30-oxime (7IIO) 16 66 77
7 7-fluoroindirubin-30-oxime (7FIO) 0.270 1.5 0.510
8 1-methyl-7-bromoindirubin-30-oxime (Me7BIO) >100 >100 >100

Abbreviations: CDK, cyclin-dependent kinase; GSK-3, glycogen synthase kinase-3. A series of indirubin analogues were tested at various
concentrations in the kinase assays, as described in the Materials and methods section. IC50 values were calculated from the dose–response curves
and are reported in mM.
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(1-methyl-7-bromoindirubin-30-oxime (Me7BIO)) led to
a completely inactive compound, as observed previously
with Me6BIO (Meijer et al., 2003).
We next investigated the selectivity of IO, 5BIO, 6BIO

and 7BIO in the 85 kinase ProQinase selectivity panel
(Table 2) (in contrast to the above-mentioned kinase
assays performed at a final 15 mM ATP concentration,
the ProQinase assays are run in the absence of cold
ATP. As indirubins act by competing with ATP binding,
the IC50 values are dependent on the assay ATP
concentration, therefore the values of Tables 1 and 2
cannot be compared directly). This approach first
revealed that Aurora A-C, FMS-like tyrosine kinase 3
(FLT3), RET constitute new targets of IO, 5BIO and
6BIO. Vascular endothelial growth factor receptor
(VEGF-R) had been previously described as a target
for indirubins (Jautelat et al., 2005). The selectivity
panel also revealed that, compared to the three other
indirubins, 7BIO is a poor kinase inhibitor. Only one
kinase, FLT3, was inhibited by 7BIO with an IC50 below
1 mM (Table 2) (15 kinases for IO, 11 for 5BIO, 19 for
6BIO). 7-Br-, 7Cl- and 7I-substituted indirubin-30-
oximes showed a significant inhibitory activity towards
Aurora C, a modest activity on Aurora B and little
activity, if any, on Aurora A (data not shown), whereas
7FIO appeared to be equipotent on the three Aurora
forms. Unexpectedly, Me7BIO was found to be rather
active on Aurora C, but completely inactive on Aurora
A and B (data not shown). FMS-like tyrosine kinase 3
was found to be sensitive to all eight indirubins tested
including Me7BIO. The effects of indirubins on Aurora
kinases and FLT3 will be reported in detail elsewhere.

Induction of cell death by indirubins
We next compared the four indirubins for their ability
to induce cell death in neuroblastoma SH-SY5Y cells
as measured with an 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-
carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium

KINASE IO 5BIO      6BIO      7BIO 
ABL1 >100 >100 3.4 >100 
AKT1 >100 >100 >100 >100 
AKT2 >100 >100 >100 >100 
AKT3              n.t. n.t. >100 >100 

Aurora-A 0.20 0.23 0.43 55 
Aurora-B 1.4 35 1.5 4.7 
Aurora-C 0.57 34 2.3 6.6 

BRK 17 >100 4.6 33 
CDK1/CycB 20 2.1 21 >100 
CDK2/CycA 2.3 0.46 0.71 >100 
CDK2/CycE 2.2 0.12 0.12 >100 
CDK3/CycE 0.15 0.04 0.07 >100 

CDK4/CycD1 0.56 1.33 0.80 >100 
CDK6/CycD1 0.19 0.05 0.17 >100 

CHK1 35 >100 12 >100 
CK2 >100 >100 >100 >100 
COT n.t. n.t. 75 49 
CSK >100 >100 n.t. n.t.

DAPK1 >100 >100 n.t. n.t.
EGF-R 102 >100 9.1 27 
EPHA1 53 >100 38 44 
EPHB1 56 >100 n.t. n.t.
EPHB2 6.1 >100 5.0 33 
EPHB3 >100 >100 34 28 
EPHB4 8.6 >100 3.5 10.0 
ERBB2 >100 >100 >100 26 
ERBB4 >100 >100 >100 >100 

FAK 0.99 >100 12 78 
FGF-R1 0.74 0.83 0.43 36 
FGF-R3 0.38 0.85 0.42 23 
FGF-R4 13 65 1.2 17 

FGR 1.6 >100 0.09 20 
FLT3 0.07 0.02 0.20 0.34 

GSK3-beta 2.5 0.07 0.21 >100 
IGF1-R 5.3 5.6 79 26 

IKK-beta >100 >100 >100 >100 
INS-R 6.6 4.3 >100 >100 
IRAK4 1.8 44 4.8 82 
JAK2 33 >100 >100 >100 
JNK3 25 >100 n.t. n.t.
KIT 4.3 16 0.76 58 
LCK 41 >100 3.1 >100 
MET >100 >100 >100 >100 
MST4 73 >100 n.t. n.t.
MUSK 0.21 31 0.50 >100 
NEK2 >100 >100 >100 >100 
NEK6 >100 >100 >100 >100 
NLK >100 >100 >100 >100 
PAK1 13 11 n.t. n.t.
PAK2 >100 >100 n.t. n.t.
PAK4 >100 91 n.t. n.t.
PBK >100 >100 >100 >100 

PCTAIRE1 >100 >100 >100 >100 
PCTAIRE2 n.t. n.t. 15 >100 

PDGFR-alpha 4.0 9.5 0.52 47 
PDGFR-beta 3.4 3.4 0.88 >100 

PIM1 >100 >100 91 >100 
PIM2 n.t. n.t. >100 >100 

PKC-alpha >100 >100 >100 >100 
PKC-beta1 >100 >100 >100 >100 
PKC-beta2 >100 >100 >100 >100 
PKC-delta >100 >100 >100 65 

PKC-epsilon >100 >100 >100 >100 
PKC-eta >100 >100 >100 >100 

PKC-gamma >100 >100 >100 >100 
PKC-iota >100 >100 >100 >100 
PKC-mu >100 >100 >100 >100 

PKC-theta >100 >100 86 >100 
PKC-zeta >100 >100 >100 96 

PLK1 >100 >100 >100 >100 
PRK1 >100 >100 70 >100 
RET 0.18 2.2 0.05 22 
S6K 82 >100 6.1 >100 

Table 2 ProQinase selectivity profile of IO, 5BIO, 6BIO and 7BIO KINASE IO 5BIO      6BIO      7BIO 
SGK1 0.14 1.6 n.t. n.t.
SGK3 38 >100 5.8 >100 
SNK >100 >100 >100 >100 
SRC 1.5 17 0.13 27 
SYK 3.0 >100 6.2 85 
TIE2 11 68 13 27 
TSF1 0.87 13 2.9 3.3 
TSK2 >100 >100 >100 >100 

VEGF-R1 1.6 1.6 3.2 >100 
VEGF-R2 0.19 0.25 0.56 23 
VEGF-R3 0.09 0.08 0.22 11 

WEE1 n.t. n.t. >100 >100 

Abbreviations: 5BIO, 5-bromoindirubin-30-oxime; 6BIO, 6-bromoin-
dirubin-30-oxime; 7BIO, 7-bromoindirubin-30-oxime; CDK, cyclin-
dependent kinase; IO, indirubin-30-oxime; NT, not tested. The
four indirubins were tested at various concentrations in 85 kinase
assays, as described in the Materials and methods section. IC50
values, calculated from the dose–response curves, are reported
in mM and underlined according to a gray scale code:

IC50 value (µM) < 0.1 0.1 - 1 1 - 10 10 - 100 > 100 .
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(MTS) reduction assay (Figure 1a). As MTS reduction is
occasionally observed under conditions different from
cell death, we used an independent cell death assay, the
lactate dehydrogenase (LDH) release assay (Figure 1b).
Dose–response curves showed that 7BIO is the most
potent compound in terms of concentration required to
reduce cell survival (MTS reduction) (Figure 1a) or to
induce cell death (LDH release) (Figure 1b). However,
7BIO’s efficacy was sensitive to the concentration of
serum, suggesting that it binds to serum proteins (data
not shown). Different halogens were introduced in
position 7 of indirubin-30-oxime (Figure 2, Table 1).
7-Fluoroindirubin-30-oxime was poorly active on
cells compared to the equipotent 7BIO and 7CIO.
7-Iodoindirubin-30-oxime was the most potent com-
pound (Figure 2a). These results did not correlate with
those obtained in the in vitro kinase assays (Table 1).
Methylation on N1, leading to Me7BIO, totally

abolished the cell death-inducing ability of 7BIO
(Figure 2b). As 7BIO was a poor inhibitor of kinases
and yet a potent cell death inducer, we decided to
investigate the effects of this compound in more detail.
To ascertain that the induction of cell death by 7BIO

was not a specific property of SH-SY5Y cells, we also
used the breast cancer cell line MDA-MB-231 (Figure 3).
A 48-h exposure to 7BIO induced a dose-dependent
inhibition of cell proliferation as evidenced by direct
counting. This effect was poorly if at all reversible by
removal of 7BIO (Figure 3a). We next analysed the
effects of 7BIO on cell cycle distribution (Figure 3b).
A tendency towards accumulation in G2/M and reduc-
tion of G0/G1 was observed, as described previously for
other indirubins (Hoessel et al., 1999; Damiens et al.,
2001; Marko et al., 2001).

Induction of cell death by 7-bromoindirubin-30-oxime does
not require aryl hydrocarbon receptor
Indirubins interact with AhR (Adachi et al., 2001). This
interaction may contribute to the cellular effects of
indirubins (Knockaert et al., 2004). However, SH-SY5Y
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Figure 1 Effects of indirubin-30-oxime (IO), 5-bromoindirubin-30-
oxime (5BIO), 6-bromoindirubin-30-oxime (6BIO) and 7-bromoin-
dirubin-30-oxime (7BIO) on the survival of SH-SY5Y cells. (a) SH-
SY5Y cells were exposed for 24 h to increasing concentrations
of IO, 5BIO, 6BIO or 7BIO. Cell survival was estimated by the 3-(4,5-
dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-
2H-tetrazolium reduction assay and is expressed in percentage
of survival in untreated cells. Average7s.e. of at least four
independent experiments with three independent measurements per
experiment. (b) A similar experience was performed but lactate
dehydrogenase release was assayed 24 h after the addition of the
indirubins. Average7s.e. of two independent experiments with
three independent measurements per experiment.
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Figure 2 Effects of various 7-halogenoindirubin-30oxime (a) and
1-methyl-7-bromoindirubin-30oxime (b) on the survival of SH-
SY5Y cells. SH-SY5Y cells were exposed for 48 h to increasing
concentrations of 7-chloro-, 7-iodo-, 7-bromo-, or 7-fluoroindir-
ubin-30oxime (7CIO, 7IIO, 7BIO, 7FIO, respectively) (a) or
1-methyl-7-bromoindirubin-30oxime or 7BIO (b). Cell survival
was estimated by the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxy-
methoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium reduction assay
and is expressed in % of survival in untreated cells. Average7s.e.
of three determinations.
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cells seem to be devoid of AhR (unpublished data). To
evaluate the contribution of AhR to the cell death
effects of 7BIO, we made use of two hepatoma cell lines,
5L (AhR þ /þ ) and its AhR-deficient subclone, BP8
(AhR �/�) (Weiss et al., 1996; Kolluri et al., 1999;
Knockaert et al., 2004). We first confirmed that, like
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) (dioxin),
both 7BIO and Me7BIO potently enhance the AhR-
dependent expression of the CDK inhibitory protein
p27Kip1 (Figure 4a), as reported previously for IO and
6BIO and their methylated counterparts, 1-methyl-
indirubin-30-oxime (MeIO) and Me6BIO (Knockaert
et al., 2004). No correlation is thus observed between
induction of p27Kip1 expression (Figure 4a) and induc-
tion of cell death (Figure 2b). We next analysed the
effects of 7BIO and Me7BIO on cell cycle distribution of
AhR�/� and AhRþ /þ cells. As reported for other
indirubins, both 7BIO and Me7BIO induced a striking
AhR-dependent accumulation in G0/G1 (Figure 4b).
Finally, cell death induction was estimated in both cell
lines following exposure to increased 7BIO concentra-
tions. The dose–response curves were essentially the
same (Figure 4c). Altogether these results show that
AhR is not involved in the cell death inducing properties
of 7BIO.

7-Bromoindirubin-30-oxime-induced cell death involves
neither p53 nor p21Cip1 nor STAT3 dephosphorylation
We next investigated the involvement of p53 and p21Cip1

in cell death induced by the four indirubins (Figure 5).
P53 was strongly induced by 5BIO in a time-dependent
manner in SH-SY5Y cells (Figure 5a and b). Induction
of p53 was only modest in cells treated with 6BIO and
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Figure 3 Effects of 7-bromoindirubin-30-oxime (7BIO) on cell
proliferation and cell cycle distribution in MDA-MB-231 cells.
(a) Cells were exposed at time 0 to various concentrations of 7BIO
and cell numbers were determined at various times. At 48 h, the
culture medium was replaced by fresh medium devoid of 7BIO.
(b) Cells were exposed to various concentrations of 7BIO for 24 h
and their distribution in the various cell cycle phases was
determined by fluorescence-activated cell sorter analysis.
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Figure 4 The cytotoxic effect of 7-bromoindirubin-30-oxime
(7BIO) is independent of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
(a) Hepatocyte AhR�/� (BP8) and AhRþ /þ (5L) cells were
treated with 0.1mM 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin, or 10mM
7BIO or 1-methyl-7-bromoindirubin-30-oxime (Me7BIO) for 24 h
or with the vehicle dimethylsulfoxide (DMSO). The expression
level of p27KIP1 was determined by Western blotting using a
specific antibody. Actin Western blotting was used as a loading
control. (b) Both 7BIO and Me7BIO induce an AhR-dependent
accumulation in G0/G1. 5L and BP8 cells were cultured in the
absence (control) or presence of DMSO or 10mM 7BIO or Me7BIO
for 24 h, and the cell cycle phase distribution was determined
by fluorescence-activated cell sorter analysis. (c) Both 5L and BP8
cell lines were exposed for 24 h to increasing concentrations of
7BIO or Me7BIO. Cell survival was estimated by the 3-[4,5]
dimethylthiazol-2-5-diphenyltetrazolium bromide reduction assay
and is expressed in % of survival in untreated cells. Average7s.e.
of three determinations.
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insignificant in cells treated with IO, 7BIO or Me7BIO
(Figure 5a and b). As expected, analysis of p21Cip1

expression under the same conditions showed a time-
dependent induction by 5BIO (Figure 5c). p21Cip1

expression occurred with some delay after p53 stabiliza-
tion (Figure 5b). Indirubin-30-oxime, 5BIO and 6BIO
were roughly equipotent at inducing p21Cip1overexpres-
sion, whereas 7BIO and Me7BIO had negligible effects
(Figure 5a). Finally, we tested the effects of 7BIO on
wild-type HCT-116 and a HCT-116 subclone deprived
of p53 (Figure 5e). The dose–response curves were
essentially the same. Altogether, these data suggest that
7BIO-induced cell death does not induce p53 nor require
its contribution.
Tyrosine phosphorylation and subsequent activation

of the transcription factor STAT3 were recently shown
to be inhibited by some indirubins, leading to the
downregulation of survival factors and subsequent
induction of cell death (Nam et al., 2005). To examine
whether this mechanism is involved in the action of
7BIO, we investigated the effect from IO, 5BIO, 6BIO
and 7BIO on the level of tyrosine 705-phosphorylated
STAT3 in MDA-MB-231 cells (Figure 6). As a positive
control, cells were also stimulated by interferon a
(IFNa). Results show that the basal level of tyrosine
705-phosphorylated STAT3 in MDA-MB-231 is very
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Figure 5 7-Bromoindirubin-30-oxime (7BIO) does not induce nor
require p53 nor p21CIP1 expression. (a) SH-SY5Y cells were treated
with 12.5mM indirubin-30-oxime (IO), 5-bromoindirubin-30-oxime
(5BIO), 6-bromoindirubin-30-oxime (6BIO), 7-bromoindirubin-30-
oxime (7BIO) or 1-methyl-7-bromoindirubin-30-oxime (Me7BIO),
1mM staurosporine or 12.5mM etoposide for 12h. Cells were then
harvested and proteins were resolved by sodium dodecyl sulfate–
polyacrylamide gel electrophoresis (SDS–PAGE) followed by Wes-
tern blotting using antibodies directed against p53, p21CIP1 or actin
(used as internal loading marker). (b–d) SH-SY5Y cells were treated
with 12.5mM 5BIO or 7BIO or 12.5mM etoposide for various times.
Cells were then harvested and proteins were resolved by SDS–PAGE
followed by Western blotting using antibodies directed against p53
(b), p21CIP1 (c) or actin (d). (e) Wild-type (�) and p53-deprived (J)
HCT-116 cells were exposed for 48h to increasing concentrations of
7BIO or Me7BIO. Cell survival was estimated by the 3-(4,5-
dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-
2H-tetrazolium reduction assay and is expressed in % of survival in
untreated cells. Average7s.e. of three determinations.
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Figure 6 7-Bromoindirubin-30-oxime (7BIO) effects do not
involve downregulation of signal transducers and activators of
transcription (STAT3) tyrosine phosphorylation. MDA-MB-231
cells were either untreated or treated with 25mM indirubin-30-oxime
(IO), 5-bromoindirubin-30-oxime (5BIO), 6-bromoindirubin-30-
oxime (6BIO), 7-bromoindirubin-30-oxime (7BIO), or the dimethyl-
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Cellular proteins were resolved by sodium dodecyl sulfate–
polyacrylamide gel electrophoresis followed by Western blotting
using antibodies directed total STAT3 and tyrosine-phosphory-
lated STAT3. Western blotting with antiactin antibodies provided
a loading marker.
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low compared to the level reached by stimulation with
IFNa, yet it is downregulated by IO, 5BIO and 6BIO
but not by 7BIO. This suggests that the mechanism of
action of 7BIO is not primarily due to an inactivation of
tyrosine-phosphorylated STAT3.

Induction of cell death by 7-bromoindirubin-30-oxime
is much faster than by other indirubins
A time course of SH-SY5Y cell death induction was
next performed following exposure to 25 mM IO, 5BIO,
6BIO, 7BIO or Me7BIO (Figure 7). Although 5BIO and
6BIO required 36–48 h to induce 70% cell death, this
level was reached by 12 h with 7BIO. Almost complete
cell death was obtained with 7BIO within 24 h (Figure 7).
This much faster kinetics suggests that a different
mechanism of cell death is occurring in the case of
7BIO compared to the other indirubins. Alternatively, a
subpopulation of cells may respond to 5BIO and 6BIO
as they do to 7BIO, whereas the vast majority undergoes
apoptosis.

7-Bromoindirubin-30-oxime induces non-apoptotic cell
death
To investigate the mechanism of action of 7BIO, we first
examined, under a fluorescence microscope, SH-SY5Y
cells exposed to different indirubins following Bisbenzi-
mide and propidium iodide (PI) staining (Figure 8).
First of all, no PI staining was observed in control cells
and in Me7BIO-treated cells (Figure 8a and f),
confirming the absence of cell death. Indirubin-30-oxime,
5BIO and 6BIO all triggered nuclear fragmentation
typical of apoptosis, accompanied by secondary necrosis
(Figure 8b–d). These figures were never observed in
7BIO-treated cells that, in contrast, displayed numerous

large, unfragmented pycnotic nuclei (Figure 8e). Such
figures were observed only occasionally with 5BIO and
6BIO (Figure 8c and d). These morphological results
suggest that 7BIO triggers an atypical cell death
different from apoptosis.
To challenge this possibility, the activity of caspases

was assayed in SH-SY5Y cells exposed to various con-
centrations of different indirubins (Figure 9). 5-bromo-
indirubin-30-oxime and 6BIO and IO to a lesser extent,
triggered a dose- (Figure 9a) and time- (Figure 9b)
dependent activation of caspase. In sharp contrast,
neither 7BIO nor Me7BIO induced any activation of
caspases, which remained at the level of control,
untreated cells. Furthermore, Q-VD-OPh, a general
caspase inhibitor (Caserta et al., 2003), had no effect on
cell death induced by 7BIO (Figure 10), whereas it
reduced the level of cell death induced by 5BIO and
6BIO, and IO, to a lesser extent (Figure 10a). The time
course of 7BIO-induced cell death was unaffected by
Q-VD-OPh (Figure 10b).
Moreover, 7BIO triggered negligible release of cyto-

chrome c from mitochondria (Figure 11). Under the
same conditions IO, 5BIO and 6BIO induced the release
of cytochrome c to levels similar to those reached by
standard apoptosis-inducing reagents like staurosporine
(STS) and etoposide. We next examined DNA laddering
as a reflection of apoptotic cell death. The laddering
caused by R-Roscovitine was consistent with the
reported ability of this compound to induce apoptosis
(Ribas and Boix, 2004). 5-Bromoindirubin-30-oxime and
to a lesser extent 6BIO, also induced internuclesosomal
fragmentation, whose intensity was proportional to the
amount of apoptotic cells in the culture (see Bisbenzi-
mide/PI staining in Figure 8). In 7BIO-treated cells, no
ladder was observed; however, most cells were dead. In
Me7BIO, IO and dimethylsulfoxide (DMSO) treat-
ments, cell death induction was negligible and no
laddering was detected.
Altogether these results show that 7BIO-induced cell

death does not induce cytochrome c release and does not
trigger nor require the activation of caspases, in sharp
contrast with cell death induced by IO, 5BIO and 6BIO.
Thus 7BIO appears to induce a cell death pathway
which differs from the apoptosis induced by IO, 5BIO
and 6BIO.

7-Bromoindirubin-30-oxime-induced cell death is not
inhibited by cellular mechanisms able to protect cells from
apoptosis
To further explore the cell death process triggered
by 7BIO, we wondered whether proved mechanisms
of resistance to apoptosis were able to protect cells
from 7BIO’s effects. SH-SY5Y cells can be differen-
tiated in cell culture by retinoic acid (RA) and this
differentiation prevents apoptosis triggered by CDK
inhibitors like olomoucine or roscovitine (Ribas and
Boix, 2004). Similarly, differentiation renders SH-SY5Y
cells refractory to STS. As shown in Figure 12,
differentiation had negligible effect on the rates of
7BIO-induced cell death.
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Figure 7 7-Bromoindirubin-30-oxime (7BIO) induces cell death
much faster than other indirubins. SH-SY5Y cells were treated
with 25 mM indirubin-30-oxime (IO), 5-bromoindirubin-30-oxime
(5BIO), 6-bromoindirubin-30-oxime (6BIO), 7BIO or 1-methyl-7-
bromoindirubin-30-oxime (Me7BIO) for 6, 12, 24, 36 or 48 h. Cell
survival was assessed by the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-
carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium proce-
dure. Every point is the mean7s.e. of two independent experiments
with at least three independent measurements per experiment.
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Bcl-2 and Bcl-XL proteins are known for their
antiapoptotic effects. In addition, their cytoprotec-
tive effects have been found to extend beyond apop-
tosis (Kane et al., 1995). We previously described
that Bcl-2 and Bcl-XL overexpression protects
SH-SY5Y cells from apoptosis triggered by STS
(Yuste et al., 2002). As reported, Bcl-XL surpassed

Bcl-2 at inhibiting STS-induced apoptosis (Figure 12b).
However, in a parallel time course experiment,
neither Bcl-XL nor Bcl-2 overexpression provided any
significant protection from 7BIO (Figure 12b). Taken
together, these results reinforce the action of 7BIO
as an effective cell killer acting in an apoptosis-
independent manner.

Figure 8 In contrast to indirubin-30-oxime (IO), 5-bromoindirubin-30-oxime (5BIO) and 6-bromoindirubin-30-oxime (6BIO),
7-bromoindirubin-30-oxime (7BIO) induces non-apoptotic cell death in SH-SY5Y cells. SH-SY5Y cells were exposed for 24 h to 0.1%
dimethylsulfoxide (control) (a), 25 mM IO (b), 25 mM 5BIO (c), 10mM 6BIO (d), 10 mM 7BIO (e) or 10 mM 1-methyl-7-bromoindirubin-30-
oxime (Me7BIO) (f). Following double staining of DNA with Bisbenzimide and propidium iodide, cells were examined by fluorescence
microscopy. Thick arrows: apoptosis (nuclear fragmentation); thin arrows: secondary necrosis; arrowheads: pycnotic nuclei. Scale
bar: 20mm.
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Non-apoptotic, caspase-independent cell death is a general
characteristic of the death processes triggered by
7-bromoindirubin-30-oxime
To challenge the generality of the 7BIO effects, we tested
7BIO in two other human neuroblastoma-derived cell
lines, IMR-5 and IMR-32, as well as two hematological
tumors derived cell lines, Jurkat and HL-60. As shown
in Figure 13 (left column), 7BIO induced cell death in
the same range of concentrations characterized as lethal
for SH-SY5Y, MDA-MB-231 (breast cancer) and
HCT116 (colon cancer) cell types. The sensitivity of
HL-60 cells (known to be deficient in p53 protein) to
7BIO is consistent with the lack of involvement of p53 as
described above.

We further characterized the cell death process
triggered by 7BIO in IMR-5, IMR-32, Jurkat and HL-
60 cells. Bisbenzimide staining, fluorescence and electron
microcopy characterizations demonstrated that non-
apoptotic cell death was taking place as described in SH-
SY5Y cells (data not shown). In addition, effector
caspase activation was assessed at 24 h (Figure 13,
right). As expected, 5BIO triggered caspase activation.
Compared with STS, 5BIO displayed reduced caspase
activation, consistent with (1) the mixed type of cell
death that 5BIO induces and (2) less synchronous
kinetics of apoptosis induction. In contrast, DEVDase
activity in 7BIO-treated cells fell consistently below the
background displayed by control, untreated cells. In
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0 5 10 15 20 25

5 10 15 20 25

30

D
E

V
D

as
e 

A
ct

iv
ity

 (
a.

f.
u.

)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

IO

5BIO

6BIO

7BIO
Me7BIO

Time (hrs)

D
E

V
D

as
e 

ac
tiv

ity
 (

a.
f.

u.
)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Control

IO

5BIO

6BIO

7BIO

a

b

Figure 9 7-Bromoindirubin-30-oxime (7BIO) does not induce cas-
pase activation. (a) SH-SY5Y cells were treated with indirubin-30-
oxime (IO), 5-bromoindirubin-30-oxime (5BIO), 6-bromoindirubin-
30-oxime (6BIO), 7BIO or 1-methyl-7-bromoindirubin-30-oxime
(Me7BIO) for 24 h in the range of concentrations shown. The value
of control untreated cells is placed at time 0. DEVDase activity
was measured as arbitrary fluorescence units. Every point is the
mean7s.e. of at least three independent determinations. (b) The
time course of effector caspase activity was determined in
SH-SY5Y cells treated with 25 mM IO, 5BIO, 6BIO, 7BIO or
Me7BIO for 24 h. Every point is the mean7s.e. of at least three
independent determinations.
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Figure 10 7-Bromoindirubin-30-oxime (7BIO)-induced cell death
is not prevented by Q-VD-OPh, a general caspase inhibitor. (a) SH-
SY5Y cells were treated with 25mM indirubin-30-oxime (IO), 5-
bromoindirubin-30-oxime (5BIO), 6-bromoindirubin-30-oxime
(6BIO), 7BIO or 1-methyl-7-bromoindirubin-30-oxime for 48 h in
the presence (black bars) or absence (white bars) of 10 mM Q-VD-
OPh, a broad spectrum inhibitor of caspases. Cell survival was
assessed by the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxy-
phenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium (MTS) assay. Every
point is the mean7s.e. of four independent experiments with three
independent measurements per experiment. In the control Q-VD-
OPh graph only two independent experiments were performed.
(b) Time course of 7BIO-induced cell death in the absence (J) or
presence (�) of 10mM Q-VD-OPh. Cells were exposed to 25mM
BIO at time 0 and cell survival was estimated at different time
points by the MTS assay. Each point is the mean7s.e. of at least
three independent experiments with three independent measure-
ments per experiment.
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conclusion, the non-apoptotic, caspase-independent
type of cell death triggered by 7BIO appears to be an
intrinsic property of the compound, independent of the
cell model.

Discussion

Indirubins have been the object of many chemical
modulations in order to improve their selectivity profile,
kinase inhibitory efficacy and solubility. In particular,
numerous modifications have been carried out on
positions 30, 50, 60 on one indole ring and 5 or 6 on the
other indole ring (Hoessel et al., 1999; Leclerc et al.,
2001; Meijer et al., 2003; Merz et al., 2004; Polychro-
nopoulos et al., 2004; Jautelat et al., 2005). However, no
modifications have ever been reported on position 7.
One reason might be that substitution at this position

almost annihilates inhibitory activity towards key
targets of indirubins, CDKs and GSK-3. The fast and
potent induction of cell death by 7BIO was totally
unexpected, but provided the impetus to investigate
7-substituted indirubins further. Indirubins have been
co-crystallized with CDK2 (Hoessel et al., 1999),
CDK2/cyclin A (Davies et al., 2001), CDK5 (Mapelli
et al., 2005), PfPK5, the Plasmodium falciparum homo-
log of CDK1 (Holton et al., 2003), GSK-3b (Bertrand
et al., 2003; Meijer et al., 2003; Polychronopoulos et al.,
2004), and glycogen phosphorylase b (Kosmopoulou
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Figure 11 Indirubin-30-oxime (IO), 5-bromoindirubin-30-oxime
(5BIO) and 6-bromoindirubin-30-oxime (6BIO), but not 7-bro-
moindirubin-30-oxime (7BIO), induce cytochrome c release and
DNA laddering. (a) SH-SY5Y cells were treated with 12.5mM
IO, 5BIO, 6BIO, 7BIO or 1-methyl-7-bromoindirubin-30-oxime
(Me7BIO), 0.25mM staurosporine or 12.5mM etoposide for 10 h.
Cells were then harvested and fractionated into a nuclear pellet and
a cytoplasmic supernatant. The latter was resolved by sodium
dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis followed by
Western blotting using an anticytochrome c antibody. The
antibody crossreacts with an irrelevant protein used as an internal
loading marker. (b) SH-SY5Y cells were treated with dimethylsulf-
oxide (0.25%), 25mM IO, 5BIO, 6BIO, 7BIO or Me7BIO, or 25 mM
(R)-roscovitine for 24 h. Cells were then harvested and internu-
cleosomal DNA fragmentation was analysed by electrophoresis in
1.5% agarose gels.
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Figure 12 In contrast to staurosporine-induced apoptosis,
7-bromoindirubin-30-oxime (7BIO)-induced cell death is resistant
to the protective effects of cell differentiation (a) or Bcl-2/Bcl-XL
overexpression (b, c). (a) SH-SY5Y cells were either treated with
retinoic acid (RA) during 5 days to induce quiescence and
differentiation (white bars) or kept proliferating (black bars). After
24 h of treatment with STS (1mM), 7BIO (25mM) or racemic
Roscovitine (50 mM), cell viability was determined by the 3-(4,5-
dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophe-
nyl)-2H-tetrazolium (MTS) procedure. Bar value is the mean7 s.e.
of at least six independent determinations. (B) SH-SY5Y cells,
permanently transfected with the vectors pcDNA3/Bcl-XL (�),
pcDNA3/Bcl-2 (J) and empty pcDNA3 (’), were treated with
either STS (2 mM) or 7BIO (25mM). Cell viability was analysed by
the MTS procedure at 9 and 24 h of treatment. In the time course
plots, every point is the mean7s.e. of three independent experi-
ments with six independent values per experiment. (c) The Bcl-XL
and Bcl-2 content of pcDNA3/Bcl-2 (1), pcDNA3/Bcl-XL (2) and
pcDNA3/empty (3) transfected SH-SY5Y cells was assessed during
the viability determination experiments by Western blotting.
Tubulin content was used to control for protein load.
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et al., 2004). These co-crystal structures suggest that a
bromine substitution on position 7 would be detrimental
to the interaction of indirubins with their targets as will
be described in detail elsewhere (in preparation). A
general steric hindrance by the bromine is supported by
the fact that IO substituted with a small atom such as
fluorine is much more active toward kinases than when
the position 7 is substituted with other halogens
(Table 1). This overall unfavorable position 7 substitu-
tion is confirmed by the kinase selectivity panel (Table 2),
which shows that, compared to IO, 5BIO and 6BIO,
7BIO interacts poorly with protein kinases. However, this
panel only represents 85 out of 518 kinases and the
possibility that 7BIO potently inhibits one or several
unidentified kinases remains open. In addition, 7BIO
may bind to its targets in an orientation which is widely
different from that of IO and 6BIO in CDKs and GSK-3.

Indirubins appear to induce different forms of cell
death according to their substitutions. We reported
previously that a transient exposure to IO triggered a
necrotic type cell death in nocodazole-synchronized
HBL100 cells (Damiens et al., 2001). In contrast, IO
apparently triggered apoptotic type cell death in MCF-7
cells (Marko et al., 2001). Various 5-substituted indirubins
also induce apoptosis as evidenced by poly-(ADP-ribose)
polymerase cleavage (Nam et al., 2005). This apoptosis
appears to be correlated with downregulation of survival
factors such as survivin and Mcl-1. Induction of apoptosis
has also been recently described for 5-nitro-indirubin-30-
oxime (Lee et al., 2005).
Six arguments demonstrate that 7BIO induces cell

death by a mechanism distinct from apoptosis: (1) a
morphological study of dying cells shows that 7BIO
induces the appearance of large pycnotic nuclei, without
classical features of apoptosis such as nuclear fragmen-
tation and secondary necrosis (Figure 8); (2) 7BIO does
not trigger an activation of caspases (Figures 9 and 13);
(3) the general caspase inhibitor Q-VD-OPh does not
counteract 7BIO-induced cell death (Figure 10); (4)
7BIO does not induce cytochrome c release (Figure 11);
(5) 7BIO does not induce DNA fragmentation (Fig-
ure 11); (6) neither Bcl-2 nor Bc-XL overexpression
significantly reduce the level of 7BIO-induced cell death
(Figure 12b).
What is the nature of 7BIO-induced cell death?

Besides apoptosis, a number of caspase-independent
cell death mechanisms have been described (reviews in
Jaattela, 2004; Broker et al, 2005). One such pathway is
autophagy, a cellular process involved both in cell
survival and in cell death which requires the family of
Atg genes (review in Baehecke, 2005). Whether such a
pathway is involved in 7BIO-induced cell death is
currently under investigation. Recently, a new caspase-
independent cell death process, necroptosis, was de-
scribed that displays some of the characteristics of
necrosis and activation of autophagy (Degterev et al.,
2005). We are currently investigating this pathway as a
potential mechanism of action of 7BIO. Interestingly, it
is inhibited by a family of substituted indoles
called necrostatins (Degterev et al., 2005). Substituents
(methyl, halogen) at position 7 on necrostatin result in
increased inhibitory activity (Teng et al., 2005). Given
their partial structure similarity, it is tempting to
speculate that necrostatins and 7BIO might share a
target which they affect in opposite directions. Another
description of caspase-independent cell death implies the
generation of reactive oxygen species (ROS) (Chipuk
and Green, 2005). Although preliminary experiments
suggest that 7BIO does not induce the generation of
ROS in vitro (unpublished), we are still exploring this
possible mechanism of action of 7BIO. Electron
microscopy examination of 7BIO-treated cells reveals
that 7BIO induces a prominent disruption of endoplas-
mic reticulum without markedly affecting the nucleus
(data not shown), suggesting that 7BIO acts as a potent
reticulum stress inducer.
Indirubins interact with and activate AhR leading to

the upregulation of cytochrome P450 and p27Kip1
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Figure 13 7-Bromoindirubin-30-oxime (7BIO) induces caspase-
independent cell death in four additional cell lines. IMR-5, IMR-
32, HL-60 and Jurkat cells were challenged with increasing
concentrations of 7BIO for 24 h and cell viability was determined
by the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-
(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium procedure (left). Every point is the
mean7s.e. of three independent experiments with six independent
measurements per experiment. The same cell lines were subjected
for 24 h to treatments with staurosporine (1mM), 5-bromoindir-
ubin-30-oxime (25mM), 7BIO (25mM) or left untreated (U) and the
activation of effector caspases (DEVDase activity in arbitrary
fluorescent units) was measured (right). Bar value is the mean7s.e.
of six independent determinations.
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(Adachi et al., 2001; Spink et al., 2003; Knockaert et al.,
2004; Sugihara et al., 2004). 7-Bromoindirubin-30-oxime
clearly activates AhR as observed in an in vitro
luciferase reporter system (unpublished), and confirmed
by the AhR-dependent expression of p27Kip1 and G1
arrest (Figure 4). However, three pieces of evidence
suggest that AhR is not involved in the cell death
process induced by 7BIO: (1) 7BIO triggers cell death
equally well in AhR�/� and AhRþ /þ cells; (2)
neuroblastoma SH-SY5Y cells express very little if any
AhR (unpublished); (3) Me7BIO, which is as potent as
7BIO in activating AhR, does not induce cell death.
7-Bromoindirubin-30-oxime inhibits Aurora C and

FLT-3 (Table 2 and unpublished data). Yet Me7BIO,
which is as potent as 7BIO at inhibiting both kinases,
does not trigger cell death (Figure 2b). 7-Bromoindir-
ubin-30-oxime-induced cell death is therefore unlikely to
be a direct consequence of inhibition of these two
kinases. We also believe that 7BIO action does not
involve the downregulation of STAT3 tyrosine phos-
phorylation and its subsequent inactivation as has been
suggested for other indirubins (Nam et al., 2005)
(Figure 11).
Although it is too early to speculate on the potential

clinical use of 7-substituted indirubins, this new family
of indirubins opens a promising research area. Firstly,
these molecules seem to interact with much less kinases
than previously described indirubins and thus appear
to be more selective (Table 2). Identification of the
molecular targets of 7BIO and 7-substituted indirubins
obviously constitutes a high priority. We plan to tackle
this using affinity chromatography on immobilized
7BIO as described for other kinase inhibitors (Bach
et al., 2006). Secondly, numerous cancer cells are
characterized by the development of various mechan-
isms of resistance to apoptosis (for instance over-
expression of the Bcl-2 and Bcl-XL oncogenic
proteins). Such tumor cells thus constitute putative
targets for 7-substituted indirubins such as 7BIO, which
induce cell death through a non-apoptotic pathway and
in a Bcl2/Bcl-XL-insensitive way. Such indirubins might
thus allow the killing of tumor cells resistant to
conventional anticancer drugs.

Materials and methods

Chemistry
General chemistry experimental procedures All chemicals were
purchased from Aldrich Chemical Co. NMR spectra were
recorded on Bruker DRX 400; chemical shifts are expressed in
ppm downfield from TMS. The 1H-1H and the 1H-13C NMR
experiments were performed using standard Bruker micropro-
grams. Chemical ionizaton-tandem-mass spectrometry (CI-MS)
spectra were determined on a Finnigan GCQ Plus ion-trap mass
spectrometer using CH4 as the CI ionization reagent. Column
chomatographies were conducted using flash silica gel 60 Merck
(40–63mm), with an overpressure of 300mbar. All the com-
pounds gave satisfactory combustion analyses (C, H, N, within
70.4% of calculated values).

Indirubin synthesis general procedures 5-Bromoindirubin
(5BI), 7-bromoindirubin (7BI), 7-chloroindirubin (7CI),

7-iodoindirubin (7II), 7-fluoroindirubin (7FI) and 7-bromo-
1-methylindirubin (Me7BI) were prepared from 5-bromoisa-
tin, 7-bromoisatin, 7-chloroisatin, 7-iodoisatin, 7-fluoroisatin,
7-bromo-1-methylisatin, respectively, and 3-acetoxyindol. The
synthesis of the corresponding indirubins and isatins will be
described in details elsewhere (Polychronopoulos et al., 2004,
in preparation).
5-Bromoindirubin-30-oxime, 7BIO,7CIO, 7IIO 7FIO and

Me7BIO were prepared from the corresponding indirubins and
hydroxylamine hydrochloride. Indirubin-30-oxime and 6BIO
were synthesized as described previously (Leclerc et al., 2001;
Polychronopoulos et al., 2004).

General procedure for the preparation of the indirubin-oximes
5BIO, 7BIO, 7CIO, 7IIO, 7FIO and Me7BIO The appro-
priate indirubin derivative 5BI, 7BI, 7CI, 7II, 7FI or Me7BI
(1mmol) was dissolved in pyridine (10ml). With magnetic
stirring, hydroxylamine hydrochloride (10 eq) was added and
the mixture was heated under reflux (1201C) for 1.5 h. Then the
solvent was evaporated under reduced pressure and the residue
was washed with water and cyclohexane to afford quantita-
tively the corresponding 30-oxime.

5-Bromoindirubin-30-oxime 1H NMR (DMSO, 400MHz, d
ppm, J se Hz) 13.70 (1H, s, NOH), 11.83 (1H, s, N0-H), 10.87
(1H, s, N-H), 8.76 (1H, d, J¼ 2.1Hz, H-4), 8.27 (1H, d,
J¼ 7.9Hz, H-40), 7.44 (2H, m, H-60, 70), 7.28 (1H, dd, J¼ 8.2,
2.0Hz, H-6), 7.06 (1H, td, J¼ 7.9, 2.0Hz, H-50), 6.85 (1H, d,
J¼ 8.2Hz, H-7); CI-MS m/z 356, 358 (MþH)þ .

7-Bromoindirubin-30-oxime 1H NMR (DMSO, 400MHz, d
ppm, J seHz) 13.68 (1H, brs, NOH) 11.90 (1H, s, N0-H), 10.91
(1H, s, N-H), 8.67 (1H, d, J¼ 7.8Hz, H-4), 8.23 (1H, d,
J¼ 7.8, H-40), 7.42 (2H, m, H-60, 70), 7.29 (1H, d, J¼ 7.8Hz,
H-6), 7.06 (1H, t, J¼ 7.8Hz, H-50), 6.90 (1H, t, J¼ 7.8Hz, H-
5); CI-MS m/z 356, 358 (MþH)þ .

7-Chloroindirubin-30-oxime 1H NMR (DMSO, 400MHz, d
ppm, J se Hz) 13.70 (1H, brs, NOH) 11.86 (1H, s, N0-H), 11.09
(1H, s, N-H), 8.62 (1H, d, J¼ 7.9Hz, H-4), 8.23 (1H, d,
J¼ 7.6, H-40), 7.44 (2H, m, H-60, 70), 7.17 (1H, d, J¼ 7.9Hz,
H-6), 7.06 (1H, t, J¼ 7.6Hz, H-50), 6.96 (1H, t, J¼ 7.8Hz, H-
5); CI-MS m/z 312, 314 (MþH)þ .

7-Iodoindirubin-30-oxime 1H NMR (DMSO, 400MHz, d
ppm, J in Hz) 13.65 (1H, brs, NOH) 11.87 (1H, s, N0-H),
10.63 (1H, s, N-H), 8.68 (1H, d, J¼ 7.8Hz, H-4), 8.23 (1H, d,
J¼ 7.2, H-40), 7.47 (1H, d, J¼ 7.8Hz, H-6), 7.43 (2H, m, H-60,
70), 7.06 (1H, t, J¼ 7.2Hz, H-50), 6.76 (1H, t, J¼ 7.8Hz, H-5);
CI-MS m/z 404 (MþH)þ .

7-Fluoroindirubin-30-oxime 1H NMR (DMSO, 400MHz, d
ppm, J seHz) 13.61 (1H, brs, NOH) 11.85 (1H, s, N0-H), 11.19
(1H, s, N-H), 8.44 (1H, d, J¼ 7.8Hz, H-4), 8.19 (1H, d,
J¼ 7.5, H-40), 7.39 (2H, m, H-60, 70), 7.00 (2H, m, H-50, 6), 6.90
(1H, m, H-5); CI-MS m/z 296 (MþH)þ .

1-Methyl-7-bromoindirubin-30-oxime 1H NMR (DMSO,
400MHz, d ppm, J se Hz) 13.70 (1H, brs, NOH), 12.00 (1H,
s, N0-H), 8.81 (1H, d, J¼ 7.9Hz, H-4), 8.23 (1H, d, J¼ 7.9Hz,
H-40), 7.43 (2H, m, H-60, 70), 7.34 (1H, d, J¼ 7.9Hz, H-6), 7.07
(1H, t, J¼ 7.9Hz, H-50), 6.93 (1H, t, J¼ 7.9Hz, H-5), 3.68
(3H, s, N-CH3); CI-MS m/z 370, 372 (MþH)þ .
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Protein kinase assays
Biochemical reagents Sodium ortho-vanadate, ethylenegly-
coltetracetate (EGTA), ethylenediaminetetraacetate (EDTA),
3,[N-morpholino] propane sulfonic acid (MOPS), b-glycero-
phosphate, phenylphosphate, sodium fluoride, dithiothreitol
(DTT), glutathione-agarose, glutathione, bovine serum
albumin (BSA), nitrophenylphosphate, leupeptin, aprotinin,
pepstatin, soybean trypsin inhibitor, benzamidine, histone
H1 (type III-S) were obtained from Sigma Chemicals,
St Louis, MO, USA. [g33-P]-ATP was obtained from
Amersham, Buckinghamshire, UK. The GS-1 peptide (YR-
RAAVPPSPSLSRHSSPHQSpEDEEE) was synthesized by
the Peptide Synthesis Unit, Institute of Biomolecular Sciences
(University of Southampton, Southampton, UK).

Buffers
Homogenization buffer: 60mM b-glycerophosphate, 15mM p-
nitrophenylphosphate, 25mM MOPS (pH 7.2), 15mM EGTA,
15mMMgCl2, 1mM DTT, 1mM sodium vanadate, 1mM NaF,
1mM phenylphosphate, 10mg leupeptin/ml, 10 mg aprotinin/
ml, 10 mg soybean trypsin inhibitor/ml and 100 mM benzami-
dine.

Buffer A: 10mM MgCl2, 1mM EGTA, 1mM DTT, 25mM
Tris-HCl pH 7.5, 50mg heparin/ml.

Buffer C: homogenization buffer but 5mM EGTA, no NaF
and no protease inhibitors.

Kinase preparations and assays Kinase activities were assayed
in buffer A or C, at 301C, at a final ATP concentration of
15 mM. Blank values were subtracted and activities calculated
as picomoles of phosphate incorporated for a 10-min incuba-
tion. The activities are usually expressed in % of the maximal
activity, that is, in the absence of inhibitors. Controls were
performed with appropriate dilutions of dimethylsulfoxide.
CDK1/cyclin B was extracted in homogenization buffer

from M-phase starfish (Marthasterias glacialis) oocytes and
purified by affinity chromatography on p9CKShs1-sepharose
beads, from which it was eluted by free p9CKShs1 as described
previously (Meijer et al., 1997). The kinase activity was
assayed in buffer C, with 1mg histone H1/ml, in the presence
of 15mM [g33-P] ATP (3000Ci/mmol; 10mCi/ml) in a final
volume of 30ml. After 30min incubation at 301C, 25 ml aliquots
of supernatant were spotted onto 2.5� 3 cm pieces of What-
man P81 phosphocellulose paper, and, 20 s later, the filters
were washed five times (for at least 5min each time) in a
solution of 10ml phosphoric acid/litre of water. The wet filters
were counted in the presence of 1ml ACS (Amersham)
scintillation fluid.

CDK5/p25: This was reconstituted by mixing equal amounts
of recombinant mammalian CDK5 and p25 expressed in
Escherichia coli as glutathione-S-transferase (GST) fusion
proteins and purified by affinity chomatography on glu-
tathione–agarose (vectors kindly provided by Dr JH Wang)
(p25 is a truncated version of p35, the 35 kDa CDK5
activator). Its activity was assayed with histone H1 in buffer
C as described for CDK1/cyclin B.

Glycogen synthase kinase-3a/b: This was purified from
porcine brain by affinity chomatography on immobilized axin
(Meijer et al., 2003). It was assayed, following a 1/100 dilution
in 1mg BSA/ml 10mM DTT, with 5 ml 4 mM GS-1 peptide
substrate, in buffer A, in the presence of 15 mM [g33-P] ATP
(3000Ci/mmol; 10mCi/ml) in a final volume of 30 ml. After
30min incubation at 301C, 25ml aliquots of supernatant were
processed as described above.

ProQinase protein kinase assays: All protein kinases were
expressed in Sf9 insect cells as human recombinant GST-fusion

proteins or His-tagged proteins by means of the baculovirus
expression system. Kinases were purified by affinity chomato-
graphy using either GSH-agarose (Sigma) or Ni-NTH-agarose
(Qiagen, Courtabeuf, France). The purity and identity of each
kinase was checked by sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide
gel electrophoresis (SDS–PAGE)/Coomassie staining and by
Western blot analysis. A proprietary protein kinase assay (33
PanQinases Activity Assay) was used to assay the recombi-
nant enzymes. All kinase assays were performed in 96-well
Flash Platest from Perkin Elmer/NEN (Boston, MA, USA) in
a 50ml reaction volume using a BeckmanCoulter/Sagian
robotic system. The reaction cocktail was pipetted in four
steps in the following order: (i) 20ml of assay buffer, (ii) 5ml of
ATP solution (in H2O), (iii) 5ml of test compound (in 10%
DMSO) and (iv) 10 ml of substrate/10 ml of enzyme solution
(premixed). The assays for all kinases (except for protein
kinase C (PKC), see below) contained 60mM 4-(2-hydro-
xyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES)-NaOH, pH
7.5, 3mM MgCl2, 3mM MnCl2, 3 mM Na-orthovanadate,
1.2mM DTT, 50 mg/ml PEG20000, 1 mM [g-33P]-ATP (approx
5� 105 cpm per well). The final DMSO concentration was 1%
in all assays. Protein kinase C assays contained 60mM
HEPES–NaOH, pH 7.5, 1mM EDTA, 1.25mM EGTA,
5mM MgCl2, 1.32mM CaCl2, 5mg/ml phosphatidylserine,
1mg/ml 1.2 dioleyl–glycerol, 1.2mM DTT, 50mg/ml
PEG20000, 1 mM [g33-P]-ATP (approx 5� 1005 cpm per well).
The reaction cocktails were incubated at 301C for 80min The
reaction was stopped with 50ml of 2% (v/v) H3PO4, plates
were aspirated and washed two times with 200 ml H2O or 200ml
0.9% (w/v) NaCl. Incorporation of 33Pi was determined with a
microplate scintillation counter (Microbeta, Wallac). With the
residual activities (in %) obtained for each concentration the
compound IC50 values were calculated using Prism 3.03 for
Windows (Graphpad, San Diego, CA, USA). The model used
was ‘sigmoidal response (variable slope)’ with parameters ‘top’
fixed at 100% and ‘bottom’ at 0%.

Cell biology
Chemicals and antibodies Bisbenzimide (Hoechst 33342) and
PI were obtained from Sigma Chemicals. AcDEVDafc and
Q-VD-OPh was purchased from MPbiomedicals (Vannes,
France). Cell Titer 96s kit containing the MTS reagent was
purchased from Promega (Madison, WI, USA). 2,3,7,8-
Tetrachlorodibenzo-p-dioxin was a kind gift from Dr Steve
Safe (Veterinary Physiology and Pharmacology, Texas A&M
University, College Station, TX, USA). The protease inhibitor
cocktail was from Roche, Penzberg, Germany. Interferon-a
was obtained from R & D Systems, Lille, France and all-trans-
RA, from Tocris (Bristol, UK). Unless otherwise stated, the
non-listed reagents were also from Sigma.
Monoclonal antibodies against p21 WAF1/CIP1 and actin were

obtained from Oncogene Research Products (San Diego, CA,
USA). Antibodies against p27 KIP1 and p53 were purchased
from Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA.
Monoclonal antibody against cytochrome c and rabbit
polyclonal against Bcl-XL were provided by BD Biosciences,
San Diego, CA, USA. AntiBcl-2 (clone 124) monoclonal
antibody was purchased from Dako, Glostrup, Denmark.
Anti-PhosphoTyr705-STAT3 and anti-STAT3 antibodies were
from Cell Signalling, Denver, CO, USA. The antitubulin
antibody was from Sigma.

Cell lines and culture conditions The mouse 5L hepatoma cell
line (AhRþ /þ ) and BP8 (an AhR�/� subclone) were kindly
provided by Dr M Goëttlicher (Forschungszentrum Karlsruhe,
Institute of Genetics, Karlsruhe, Germany). They were
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cultured in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM)
(Biowhittaker, Verviers, Belgium) supplemented with 2mM L-
glutamine (Eurobio), 10% fetal calf serum (FCS), and
gentamycin (Gibco BRL, Paisley, Scotland, UK) at 371C in
an atmosphere of 7% CO2. Indirubin or TCDD treatments
were performed on 50–60% confluent cultures at the indicated
time and concentrations. Control experiments were carried out
using appropriate dilutions of DMSO.
SH-SY5Y, IMR-5 and IMR-32 human neuroblastoma cell

lines were grown in DMEM medium from (Biowhittaker) plus
2mM L-glutamine from Eurobio (Courtaboeuf, France) or
DMEM already supplemented with 2mM L-glutamine (Invi-
trogen, Barcelona, Spain), plus antibiotics and a 10% volume
of FCS (Invitrogen, Cergy Pontoise, France or Barcelona,
Spain). SH-SY5Y cell lines permanently transfected with
pcDNA3/Bcl-2, pcDNA3/Bcl-XL and empty pcDNA3 vectors
were grown like their untransfected counterparts. However,
Geneticin (G-418) selection was maintained in the growing
cultures before the terminal experiments (Ribas and Boix,
2004). In order to induce differentiation, SH-SY5Y cells were
cultured on collagen coated plates and treated with 10 mM RA
for 5 days.
HL-60 and Jurkat cells were grown in Rosewell Park

Memorial Institute media 1640 medium with 10% FCS and
antibiotics from Invitrogen (Barcelona, Spain).
HCT116 human adenocarcinoma cell line was kindly

provided by Dr Vogelstein (The Howard Hughes Medical
Institute, Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, The
Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, MD, USA).
HCT116 cells were cultured in McCoy’s 5A (Biowhittaker)
supplemented with antibiotics and 10% FCS. General culture
conditions were an atmosphere of 5% CO2 and a temperature
of 371C. Culture dishes and other plastic disposable tools were
supplied by Corning (Corning, NY, USA). Indirubin treat-
ments were performed on exponentially growing cultures at the
indicated time and concentrations. Control experiments were
carried also using appropriate dilutions of DMSO.
MDA-MB-231 cells (derived from hormone-independent

breast cancer) were cultured in DMEM supplemented
with 10% FCS. For experiments, these cells were seeded in
24-well boxes or in 35mm Petri dishes at appropriate den-
sities (4.104 cells per well for cell growth experiments; 105 cells
per dish for cell cycle analysis) and exposed to indirubins
as indicated.

Cell proliferation and cell cycle analysis Propidium iodide
staining was performed as follows. First, SL, BP8 or MDA-
MB-231 cells were harvested from the culture plates and
washed once with phosphate-buffered saline, pH 7.4. Second,
1–2� 105 cells were incubated for 15min in 25 mg/ml PI, 10 mg/
ml RNase A and 0.1% Triton X-100. Flow cytometry readings
were obtained by an EPICSs XL2 unit from Coulter (Beck-
man, CA, USA). Data were processed by means of WinMDI
(a free software from Joe Trotter) in order to obtain
monoparametric DNA histograms. Finally, these histograms
were analysed with the Multi-Cycle software.

Cell death and cell viability assessments Cell death character-
ization based on nuclear morphology was assessed by double
staining with 0.05mg/ml Bisbenzimide and 25 mg/ml PI.
Cell viability was determined by means of the MTS method.
Both procedures have been previously described in detail
(Ribas and Boix, 2004). For evaluation of DNA laddering,
cell DNA was extracted and electrophoresed in 1.5% agarose
gels to evidence the internucleosomal fragmentation typical
of apoptosis.

Caspase assay The measurement of caspase activity is based
on determining the fluorescence released from the AcDEV-
Dafc synthetic substrate after its direct addition to the culture
medium, detergent lysis, and incubation at 371C. This method
is devised to be applied to 96-multiwell plates. It allows kinetic
determinations of caspase activation and the characterization
of multiple drugs simultaneously (Ribas et al., 2005).

Electrophoresis and Western blotting Whole-cell extracts were
obtained in buffer containing 100mM Tris/HCl pH. 6.8, 1mM
EDTA, 2% SDS. Following heat denaturation for 3min,
proteins were separated by 10% SDS–PAGE (0.7mm thick
gels) (p27Kip1) or by 10% NuPAGE precast Bis-Tris poly-
acrylamide mini gel electrophoresis system (Invitrogen) with
MOPS SDS (p53, p21Cip1, actin) or MES SDS (cytochrome c)
running buffer depending on protein size. Proteins were
transferred to 0.45mM nitrocellulose filters (Schleicher and
Schuell). These were blocked with 5% low-fat milk in Tris-
buffered saline–Tween-20, incubated for 1 h with antibodies
(anti-p27KIP1: 1:1000; anti-actin: 1:1000; anti-Bcl-2, 1:2000;
anti-Bcl-XL, 1:5000; anti-tubulin, 1:4000; anti-STAT3: 1:1000)
or overnight at 41C (anti-p53: 1:1000; p21Cip1: 1:1000;
cytochrome c: 1:1000; anti-actin: 1:5000 (STAT3 experiment);
anti-phosphoTyr705-STAT3: 1:1000) and analysed by en-
hanced chemiluminescence (Amersham).
To study expression of p53 and p21Cip1, cells were lysed for

30min at 41C in radioimmunoprecipition assay buffer (150mM
NaCl, 1% NP40, 0.5% deoxycholate, 0.1% SDS and 50mM
Tris-HCl pH 8.0) supplemented with a protease inhibitor
cocktail (Roche). After centrifugation (12 000 g for 10min), the
protein concentration was determined in the supernatants by
the Bradford protein assay (Bio-Rad, Marnes-la-Coquette,
France). To study cytochrome c release from mitochondria, a
0.05% digitonin cytosolic extraction was performed (Ribas
and Boix, 2004).
In the STAT3 study, cells were lysed in 30mM HEPES (pH

7.5), 10mM NaCl, 5mM MgCl2, 25mM NaF, 1mM EGTA,
1% Triton X-100, 10% glycerol, 2mM sodium orthovanadate,
6.4mg/ml p-nitrophenylphosphate and protease inhibitor
cocktail (Roche). Total proteins (73 mg) was resolved on 10%
NuPAGE with MOPS SDS running buffer.

Abbreviations

AhR, aryl hydrocarbon receptor; ARNT, aryl hydrocarbon
receptor nuclear translocator; BIO, bromoindirubin-30-oxime;
CDK, cyclin-dependent kinase; FCS, fetal calf serum; FLT-3,
FMS-like tyrosine kinase 3; GSK-3, glycogen synthase kinase-
3; IFNa, interferon a; IO, indirubin-30-oxime; LDH, lactate
dehydrogenase; MeBIO, 1-methyl-bromoindirubin-30-oxime;
MeIO, 1-methyl-indirubin-30-oxime; MTS, 3-(4,5-dimethyl-
thiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H
-tetrazolium; RA, retinoic acid; ROS, reactive oxygen
species; STS, staurosporine; TCDD, 2,3,7,8-tetrachlorodiben-
zo-p-dioxin.
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AN INTRODUCTION TO CELL NECROLOGY
AND CELL NECROBIOLOGY

Necrology means the study of death and dead
organisms. In humans, it is applied to forensic
medicine and, basically, to the anatomical and histo-
logical studies performed in human corpses for legal
or diagnostic purposes. Similarly, cell necrology is
interested in cell corpses, their morphology and the
information they provide concerning the causes of cell
death. Cell necrology, though not usually named this
way, has a common origin with cell biology. Soon
after Schwan and Schleiden proposed cells as the
anatomical and functional units of the living beings
(1838-1839), Virchow proposed cell disorders to be
the origin of human pathology. In Virchow’s “Cellular
pathology” series, a volume devoted to “passive
processes and degenerations” (cell necrology), was
published in 1862. In 1972, one hundred and ten years
later, Kerr, Willye and Currie described in detail a type
of cell death and named it apoptosis. Apoptosis
(αποπτωσισ) is a word of ancient Greek origin
meaning the dropping off or falling off of petals from
flowers and leaves from trees, as Kerr et al. stated. In
fact, the phenomenon had been observed previously
and named shrinkage necrosis. Since 1990 to date,

apoptosis has been approached simultaneously by
many life scientists from quite distant disciplines in an
unprecedented manner. Development and molecular
biologists, immunologists, neuroscientists, patholo-
gists, oncologists, etc. have contributed to an
exponentially growing knowledge on apoptosis.

The term necrobiology is first found in the title of
a short review on Bcl-2 proteins (Vaux, 1993). In
1997, cell necrobiology is defined as the study of the
biological processes which predispose, precede or
accompany cell death, as well as the consequences of
cell death for the tissue environment (Darzynkiewicz
et al., 1997). When compared with cell necrology,
necrobiology is not going to deal only with cell
corpses, but with the functional mechanisms leading
cells to their demise. Cell necrobiology will focus on
the physiology of dying cells and will aim to identify
molecular targets for therapeutic intervention, either
with the presently available or newly obtained drugs.
Despite of our enthusiasm in the necrobiology
concept, we have to admit that the use of this term in
text books and articles of life science disciplines has
been, at best, occasional. On the contrary, apoptosis
has been a successful term and there are journals and
entire chapters of text books devoted to it. In fact, we
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could assert that cell necrobiology, as the study of the
processes involved in cell death, has almost exclusive-
ly focused on apoptosis to date. The impressive deve-
lopment of the apoptotic field has hidden the lack of
knowledge about the processes leading to other types
of cell death. The first attempts to study these
alternative types of cell death are based on electron
microscopy descriptions in a development biology
context (Clarke, 1990). In other words, the necrology
of cell death observed during embryogenesis. Clarke
distinguishes four types of cell death:
- Type 1 or apoptosis.
- Type 2 or autophagic cell death
- Type 3A or non-lysosomal disintegration cell death
- Type 3B or cytoplasmic type cell death

APOPTOTIC CELL DEATH (TYPE 1)

It should be again reminded that apoptosis was
initially defined only on a morphological basis. The
characteristic chromatin disruption was the origin of
terms like nuclear type of cell death or precocious
necrosis. It was also designed shrinkage necrosis
because in many paradigms, cells experience a
marked reduction of their size. The most defining
characteristics are:

- Nucleus with a pronounced condensation (pyknosis).
Sometimes condensation adopts a half moon, horse-
shoe or sickle shape. Further nuclei fragmentation
giving condensed chromatin clumps inside a cell or in
cell fragments, the so called apoptotic bodies (Fig. 1B).
- Cell membrane convoluted, forming blebs. Plasma
membrane integrity preserved till advanced stages of
the process (secondary necrosis).
- Cytoplasm reduced in volume and electron-dense.
Loss of ribosomes from reticulum and polyribosome
structures.
- Prominent and important heterophagy by macro-
phages or neighboring cells in tissues. Interestingly,
the lack of phagocytosis, for instance in cell culture
conditions, allows the observation of secondary
necrosis. This means apoptotic cells with a loss of
plasma membrane integrity.

Apoptosis is an ordered process, an orchestrated
succession of cell and molecular events that cell
necrobiologists have succeeded to identify. The
process occurs in three successive phases named
induction, execution and resolution. The induction
phase is the initial one. It is characterized by being
quite diverse and contingent upon the death stimulus.
Despite of this diversity, the induction processes will

216

J. RIBAS, X. GARROFÉ-OCHOA, J. BOIX

Figure 1. Effects of general caspase inhibition on Staurosporine induced apoptosis. HL-60 is a cell line derived from human
pro-myeolocytic leukemia. HL-60 cells were treated during 24 hours with: A) Drug vehicle. B) Staurosporine (1 µM). C)
Staurosporine (1 µM) plus z-VAD-fmk (50 µM), a broad spectrum inhibitor of caspases. Following a direct double staining with
0.05 µg/ml bisBenzimide (blue fluorescence) plus 25µg/ml propidium iodide (pink/red fluorescence), nuclei were observed
under a fluorescence microscope. In A, we see the homogeneous staining of chromatin that characterizes healthy cells. Arrows
point to the condensed chromatin in the chromosomes of metaphasic cells. In B, most nuclei display the characteristic features
of apoptosis, in brief, fragmentation and condensation-generated brightness. The nuclei colored pink or red are in cells that have
lost membrane integrity and allowed the entry of propidium iodide. These cells illustrate the concept of necrosis secondary to
apoptosis. In C, we observe how caspase inhibition blocks the apoptotic nuclear phenotype. However, nuclei are not like those
in A. A new phenotype appears that is characterized by a peripheral condensation of chromatin in the nuclei (arrowheads). Cells
continue to die as demonstrated by the red stained nuclei. In agreement with what we have reported in the text, we propose to
call it effector-caspase defective apoptosis. Scale bar = 25µm. See end of the book for color picture.



end up converging into the execution phase. On the
contrary, the resolution phase is the latest one and
comprises cell fragmentation and phagocytosis
phenomena. The execution phase is defined by
caspase activation (Cryns and Yuan, 1998; Thornberry
and Lazebnik, 1998). Caspases means cysteine-aspar-
tases, the term informs about their nature (cysteine
proteases) and the site of cleavage (aspartatic
residues). The specific proteolysis of 280-290
proteins, the caspase substrates, will translate into
apoptosis (Fischer et al., 2003). Therefore, canonical
apoptosis can be defined as the cell phenotype
resulting from the massive activation of effector
caspases (caspases 3, 6 and 7).

The mechanisms that lead to caspase activation
have been grouped in two pathways, the intrinsic and
the extrinsic one. The extrinsic pathway is initiated at
membrane receptors, Fas or TNF-R1 for instance,
named death receptors (DR). Upon binding of their
specific ligands, these receptors transduce their death
signal by means of initiator caspases, mainly caspase
8 and 10 (Ashkenazi and Dixit, 1998; Kischkel et al.,
2001). Drug inhibition of caspase 8 and caspase 10
will imply the blockage of the death signal and, early
at least, cells will survive facing killer ligands like
Fas-L or TNF. The intrinsic pathway is defined on the
basis of mitochondrial implication. Mitochondria
seem to act as a cell damage sensor that releases a set
of proteins, kept in their intermembrane space, upon
stressing stimuli. Cytochrome c is one of such proteins
and acts by promoting the apoptosome assembly and
the specific activation of initiator caspase 9 (Adams
and Cory, 1998a). In this context, the pharmacological
inhibition of caspases blocks most of the characteristic
features of apoptosis, but does not avoid cell death
(Fig. 1C). These mitochondrial events are regulated
by the Bcl-2 family of proteins (Adams and Cory,
1998b). These proteins contain homology domains
that allow reciprocal interactions. Moreover, specific
differences of affinity can be found among them.
Some members are Bcl-2 agonists and act by preven-
ting apoptosis (Bcl-XL, Bcl-w, Mcl-1, etc.). The
others (Bax, Bak, Bid, etc.) behave as antagonists and
promote it. Cells overexpressing Bcl-2 or Bcl-XL will
be capable of facing insults triggering the intrinsic
pathway without activating it.

AUTOPHAGIC CELL DEATH (TYPE 2)

In the issue of Science published in december
17th, 2004, the section “breakthrough of the year”

selected autophagy as the first area to watch in 2005.
Autophagy means self-eating and is characterized by
lysosomal digestion of cell constituents. Autophagy
provides a mean for the cell to keep ATP at normal
levels during times of stress or nutrient deprivation.
Autophagy has been also observed in mammalian
tissues following abrupt cessation of hormonal or
trophic factor support. For instance in prostate after
castration, the corpus luteum regression postpartum or
the mammary gland involution postlactation. In euka-
ryotic cells and tissues, the morphological
characteristics of autophagy are:   
- Nucleus without meaningful traits. In some cases nuclei
can look pyknotic, in other cases they can fragment.
- Cell membrane displaying sometimes inward
blebbing (intense endocytosis).
- Cytoplasm containing abundant autophagic
vacuoles, characterized by being multimembranous.
Endoplasmic reticulum and mitochondria are some-
times dilated. Golgi is often enlarged.
- Elimination by heterophagy is not frequent and a late
event in tissues.

The process of autophagy is found also in yeast
cells, this fact has allowed genetic analysis and identi-
fication of the genes regulating this phenomenon.
Several of these gene products have found their homo-
logues in higher eukaryotes and their implication in
the regulation of eukaryotic autophagy has also been
demonstrated. An example is the Beclin 1 protein,
which involvement in the early steps of autophagic
vesicle formation is necessary for the process to occur.
One interesting issue is the relationship between auto-
phagy and apoptosis. The inhibition of caspase 8 has
been shown to trigger autophagy in some cell lines
(Yu et al., 2004). Moreover, autophagy proceeds un-

affected in double Bax-/- Bak-/- cells (Lum et al.,
2005), but reticulum-located Bcl-2 protein is able to
interact with and block Beclin 1-mediated autophagy
(Pattingre et al., 2005). Beclin 1 null mice die early
during embryogenesis, therefore autophagy is sugges-
ted to play an essential role in development.
Analogously, Beclin-/+ mice have been obtained and
display an increased incidence of tumors, thus
implying autophagy deregulation in cancer (Yue et al.,
2003). However, concerning autophagic cell death, a
persisting dilemma arises: Is autophagy a process of
cell death or is it a cellular attempt to suvive? In other
words, is it a type of cell death useful to kill cancer
cells with an impaired apoptosis or does it allow can-
cer cell survival in a poor irrigated, nutrient deficient
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and anoxic tumor environment ? In spite of this ambi-
guity, we believe the necrobiology of autophagy is a
very promising issue. 

NON-LYSOSOMAL DISINTEGRATION CELL
DEATH (TYPE 3A)

This type of cell death has been described in
some isolated mesenchymal cells and in the process of
cartilage mineralisation during developmental studies.
The electron microscopy studies provide the follo-
wing characterization:
- Nuclei will undergo vacuolization and disintegration
late in the process.
- Cell membranes display breaks. 
- Cytoplasm is characterized by general disintegra-
tion. There is a prominent dilation of organelles.
Empty spaces are formed, connected and reach extra-
cellular spaces.
- No elimination by heterophagy is found.

Presently, our knowledge is limited to this
description (cell necrology). The difficult accessibili-
ty to the reported biological models and the lack of
cell culture paradigms mimicking this type of death
explain why the underlying process remains obscure.

CYTOPLASMIC TYPE CELL DEATH (TYPE
3B)

This type of cell death has been observed in
neuronal cells during embryogenesis. In the ciliary
ganglion, this is the developmental type of cell death
observed. Interestingly, cell death increases and
becomes apoptotic upon surgical removal of the
axonal targets. This type of cell death seems to coexist
with apoptosis in the development of spinal motoneu-
rons. The cell ultrastructure shows:
- Nucleus with a chromatin increasingly granular as
the process proceeds.  
- A cell membrane that retracts and rounds up. 
- A cytoplasm displaying a dilated endoplasmic reti-
culum. Prominent nuclear envelope and Golgi
dilations. Sometimes empty spaces can be found in
mitochondria.
- Cell elimination by heterophagy.

As stated for type 3A death, no models amenable
for experimentation and biochemical analysis are
available for type 3B. Therefore, we continue to be
ignorant of the processes taking place in cells dying
with this phenotype.

OTHER TYPES OF CELL DEATH

Are there other types of cell death not listed
above? We believe probably there are. Let us remark
that the aforementioned types of cell death are physio-
logical and have been detected during embryogenesis.
However, non-physiological types caused by drug
treatments or the altered genetic background of
tumors are foreseeable. For instance, aponecrosis, a
type of cell death displaying apoptotic and necrotic
mixed features, has been described (Formigli et al.,
2000). Other authors have characterized paraptosis as
a type of cell death characterized by cytoplasm
vacuolization. Paraptosis is inhibitable by cyclohexi-
mide, is dependent on caspase 9 and is independent of
APAF-1 (Sperandio et al., 2000). Paraptosis reminds
type 3B cellular death, though there is no further
evidence demonstrating both processes to be the same.
Recently, necroptosis has been proposed as a type of
cell death displaying necrotic and autophagic traits
with implications in the delayed neuronal death of
mice subjected to ischemic brain injury (Degterev et
al., 2005). Notwithstanding the soundness of these
reports, we want to caution about creating a plethora
of terms defining different types of cell death. As
mentioned above, apoptosis is a complex phenotype
of cell death that results from caspase degradation of
specific substrates, for example the Caspase Activated
DNAse (CAD). Several years ago, we faced a type of
cell death in a neuroblastoma cell line (IMR-5)
without many of the traits identifying apoptosis. No
ladder, no typical chromatin condensation appeared in
these cells facing established apoptotic stimuli, like
Staurosporine (Boix et al., 1997). In these cells CAD
was disappearing early in the apoptotic process and, as
a consequence, cell death was merely apoptosis
without CAD (Yuste et al., 2001). Similarly, non-
apoptotic cell death was described in a breast cancer
derived cell line (MCF-7), that resulted from the null
expression of caspase 3 (Jänicke et al., 1998). In
conclusion, we suggest not creating new terms to
define new types of cell death unless a great certainty
exists about the new type not being merely a defective
phenotype. If we detect or suspect a defective pheno-
type, we believe it is preferable to continue to name
the process “apoptosis” and to add the statement
“defective in...”. For example, IMR-5 cells undergo
“apoptosis defective in CAD protein” facing
Staurosporine or other apoptosis inducing agents.

Finally, is there a necrotic type of cell death ? As
apoptosis, necrosis was defined on a morphological
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basis. The rupture of the cell membrane following a
process of organelle and cell swelling was named
necrosis by the early cell pathologists. By the way,
they also termed this swelling process “oncosis” and
coined many other observational terms like “pyknosis”,
“karyorhexis” or “chromatolysis” (Majno and Joris,
1995). The necrosis term is presently ill-defined. It has
been proposed as the equivalent of acute or accidental
cell death. This means those situations in which cell
homeostasis is overwhelmed by a stressing stimulus or
a combination of them. However, necrosis can occur as
a less acute and more programmed type of process
(Chan et al., 2003). In fact, it seems very difficult to
discern necrosis from a type 3A cell death (Clarke,
1990). Our proposal is to define necrosis only on
methodological or operative bases, precisely the loss of
plasma membrane integrity. In agreement with several
authors (Majno and Joris, 1995; Darzynkiewicz et al.,
1997), we envisage necrosis as a late stage of cell death
that would be shared by most dying processes. We
propose the term “primary necrosis” for the death
undergone by cells facing such acute insults as hypo-
tonic shock. We suggest the term “secondary necrosis”
for all those necrotic cells resulting from specific
processes of cell death like apoptosis. In Figure 1B,
pink-red fragmented nuclei evidence the concept of
necrosis secondary to apoptosis.

PROCEDURES TO QUANTIFY CELL DEATH
IN CELL CULTURES

In addition to cell necrobiology, our interest
focuses on cell pharmacology. There are several
procedures to quantify cell death in cell cultures
facing drug treatments. The classical method based on
Trypan Blue exclusion from cells displaying mem-
brane integrity allows fast and reliable determinations
of cell viability/cell death. However, the method
requires cell counting under microscope observation
and, as a consequence, it becomes time-consuming
and not appropriate to test multiple drugs in a wide
range of concentrations.

To perform this type of pharmacological determi-
nations, we have relied on two complementary
procedures: the MTT-reduction and the LDH-release
assays. The first one is based on MTT or similar
compounds like MTS. These tetrazolium salts perme-
ate cell membranes and are chemically reduced to a
colored formazan salt inside metabolically competent
cells. The color generated in the culture allows to esti-
mate the cell reduction potential and, as a conse-

quence, cell viability. This type of assay has been
devised to be applied to multi-well plates, thus easing
the performance of many independent determinations
with ELISA plate readers and further statistical
analyses. The method has several limitations that have
to be considered. First, cell reduction potential can
decrease by other contingencies not related to cell
death. For instance, we were surprised to find Bcl-XL
overexpresion was affording SH-SY5Y cells a far
greater protection facing Staurosporine challenge than
the one detected by the MTT assay (Yuste et al.,
2002). Second, cell viability ratios are obtained by
referring the values from treated to those of untreated,
control cultures. Therefore, a reduction in the cell
number can be due to either cell death or a diminished
cell proliferation. The assay cannot distinguish
between both events. Thus, an additional and confir-
matory test, like the LDH-release assay, is required.
Lactate dehydrogenase (LDH) is an enzyme that is
released from cells only upon rupture of the plasma
membrane. In addition, it displays a high stability in
culture medium conditions. The enzyme activity can
be detected by a colorimetric reaction. Therefore,
LDH measurement in a culture medium quantifies the
extent of necrosis in the culture. The assay has been
scaled up to be performed in multi-well plates. Cell
death ratios are calculated by referring the LDH
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Figure 2. Quantification of lethality in cell cultures of
Jurkat cells treated with Roscovitine. Jurkat is a human
lymphocytic cell line. Cells were seeded in 96 multiwell
plates and subjected to a treatment with Roscovitine, an
apoptosis inducing agent in these cells. Cell viability was
assessed after 24 hours of treatment by means of the MTS-
reduction procedure (l). Cell death was assessed after 48
hours of treatment by means of the LDH-release assay (¡).
Every point is the mean ± SEM of 2 independent experiments
with at least 3 independent measurements per experiment. As
reported in the text, when measured at the appropriate times,
both methods display a great degree of complementarity. 



values in the medium of a treated culture to the total
LDH content of an equally treated culture, which
becomes the experimental control. The total LDH
content is determined by adding Triton X-100 (0.9%)
to this control culture. The total LDH measurement is
directly proportional to the cell mass in the culture,
thus informing of the cell proliferation that has
occurred and neutralizing its effect on the measure-
ment of cell death. However, this implies the doubling
of multi-well plates per experiment if the same statis-
tical significance (number of conditions) of the MTS
procedure is wanted. Another minor limitation of the
procedure is that LDH-release is an event occurring
later (secondary necrosis) than the loss of MTS-

reduction, particularly in some types of cell death like
apoptosis. Notwithstanding these issues, MTS-
reduction (cell viability %) and LDH-release (cell
death %) provide complementary values in a very
reproducible and consistent manner (Fig. 2). Their
combination is a very robust procedure to quantify
lethality in cell cultures.

PROCEDURES TO CHARACTERIZE CELL
DEATH IN CELL CULTURES

Once cell death has been quantified in an experi-
mental paradigm, for instance a cell line facing a new
drug, the question is how to define the type of cell
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Figure 3. Time courses of caspase activation. Fluorogenic substrates for caspases 8/10 (Ac-IETD-afc) and effector caspases
3/7 (Ac-DEVD-afc) were used to determine the activation kinetics of these enzymes in SH-SY5Y and Jurkat cells treated with
Staurosporine (1 µM). The x axis is time (hours) elapsed after the treatment. The y axis is the proteolytic activity measured in
arbitrary fluorescent units. The bar value is the mean ± S.E.M. of at least four independent determinations. DEVDase activity
means effector caspase activity, therefore apoptosis and an apoptotic phenotype unless cells are defective in some of the caspase
substrates. SH-SY5Y cells are known not to express capases 8/10 (Ribas et al., 2005). Consistently, no IETDase activity is found
in these cells.



death that is occurring. Since there are multiple
procedures to identify apoptotic characteristics, we
suggest a dichotomous strategy. In brief, is apoptosis
or a non-apoptotic type of cell death taking place ?
Since morphologic criteria are basic in defining cell
death, we suggest a first approach based on fluores-
cence microscopy and bisBenzimide/propidium
iodide double staining of nuclei (Fig. 1). The procdure
is fast and easy to perform. It is quite unequivocal if
apoptotic images of condensed and fragmented nuclei
are seen. It informs of necrosis secondary to apoptosis
if apoptotic nuclei become pink or red colored. In non-
apoptotic types of cell death, it can provide informa-
tion about the condensation state of chromatin and the
extent of membrane integrity loss (necrosis). Finally,
it can show whether cell subpopulations are
undergoing different types of cell death. 

If non-apoptotic cell death is found, we suggest
the performance of electron microscope studies. This
will provide indications of the following steps in the
investigation, for instance to analyze markers of
autophagy if autophagic images are found. Moreover,
even in apoptosis, electron microscopy is of interest
either in its canonical or defective forms.

If apoptosis is found, further characterizations are
possible, for instance the demonstration of the DNA
degradation typical of apoptosis. Either the large DNA
fragmentation of 50 kilobase pairs or the internucleoso-
mal one, the traditional ladder image, is characteristic.
In cells and tissues, this DNA degradation can be evi-
denced by means of the Terminal Deoxy-nucleotidyl
Transferase-mediated dUTP Nick End-Labelling
(TUNEL) assay and fluorescence microscopy. Finally,
the processing of effector caspases (active caspase 3)
and the fragmentation of their substrates (PARP, lamins,
fodrin, etc.) can be also detected by means of specific
and commercialized antibodies. Most of these features
are merely the result of caspase activation. Therefore,
we favor their progressive replacement in publications
by direct enzymatic evidences of this activation (Fig.
3). Fluorogenic substrates for caspases are available
and display a remarkable specificity, though the appro-
priate biological controls have always to be provided
(Ribas et al., 2005). They can be directly added to cell
cultures, and the released fluorescence can be measured
following cell lysis and incubation. If applied to multi-
well plates, the procedure allows the easy gain of data
and the performance, for example, of activation kinetics
and statistical studies. As a caspase-independent
demonstration of apoptosis, we suggest to characterize
the mitochondrial implication in the process. The cyto-

plasmic translocation of mitochondrial intermembrane
proteins, like cytochrome c, AIF, etc. can provide addi-
tional and important information concerning the nature
of the apoptotic pathways involved. 

PROCEDURES TO QUANTIFY APOPTOSIS IN
CELL CULTURES

All aforementioned methods are essentially
qualitative. Caspase activity measurements, for exam-
ple, are quantitative but do not measure the amount of
cell death in a cell culture. The determination of the
percentage of apoptotic cells in a culture is a
frequently required index. It is widely accepted that
flow cytometry and its biparametric/multiparametric
plots provide the most appropriate mean to obtain
these data (Darzynkiewicz et al., 1997). The bipara-
metric measurement of the cell forward versus side
scatter is already able to provide an indication of
apoptosis. Propidium iodide staining allows the
evaluation of cellular DNA content. It is a basic tool
for the investigation of cell cycle. In addition, the
appearance of subdiploid (subG0/G1) populations
allows the detection of apoptotic cells. However, this
assay is not very accurate to perform quantifications
and several points have to be considered to avoid
frequently committed artifacts (Darzynkiewicz et al.,
1997). Annexin V and propidium iodide double
staining is a popular method to quantify apoptosis by
flow cytometry. However, at least in our hands, we
have found it to be quite imprecise. For instance, the
procedure does not distinguish primary from
secondary necrosis and, as a consequence, apoptosis is
frequently severely underestimated. We favor TUNEL
labeling and flow cytometry since, in our research,
this has been the only procedure with a sufficiently
cumulative profile to get ratios consistent with those
obtained with the MTS-reduction and LDH-release
assays (Ribas and Boix, 2004). Finally, as soon as
markers for non-apoptotic types of cell death become
widely accepted, we believe flow cytometry will be
the method of choice to quantify non-apoptotic death
in cell cultures.

CHARACTERIZING THE LETHALITY OF
INDIRUBIN DERIVATIVES IN SH-SY5Y CELLS

Indirubins is a term used to name the bis-indole
compounds which can be onbtained from various
natural sources, as reported in other chapters of this
book. The bis-indole chemistry provides a kinase
inhibitor scaffold susceptible to chemical modifica-
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tions that will provide new pharmacological entities.
This has been the case for 7BIO (7-bromo-indirubin-
3'-oxime), 6BIO (6-bromo-indirubin-3'-oxime), 5BIO
(5-bromo-indirubin-3'-oxime), IO (Indirubin-3'-
oxime) and Me7BIO (1-methyl-7-bromo-indirubin-3'-
oxime). Some of these indirubin derivatives have
displayed marked cell lethality and, therefore, have
become an interesting challenge for us, necrobiolo-
gists with a pharmacological scope.

To perform our research we have selected the
SH-SY5Y cell line. This cell line is derived from the
metastasis of a human neuroblastoma. In SH-SY5Y
we have already characterized apoptosis induced by
protein kinase inhibitors like staurosporine (Boix et
al., 1997; Yuste et al., 2002), olomoucine and rosco-
vitine (Ribas and Boix, 2004; Ribas et al., 2005).
Therefore, this cell line was considered very appropri-
ate to test new drugs able to induce cell death and with
putative kinase inhibitory actions. In addition, we are
very interested in the therapy of neuroblastoma.
Neuroblastoma is the most common type of solid
cancer found in children under 5 years old. One of its
traits is spontaneous regression, probably caused by a
mixture of phenomena like cell differentiation and

apoptosis. Interestingly, regression is more common
in neuroblastoma than in any other tumor type and,
usually, it occurs during the first year after birth. This
means the diagnosis of the tumor implies a worse
prognosis if done at an age older than 1 year old
(Castleberry, 1999). Despite of aggressive approaches
like intensive myelo-ablative chemotherapies, the 5
year event-free survival rates are very low in the
advanced stages. As a consequence, new pharmaco-
logical approaches are demanded to treat this sad and
imposing pediatric disease.

In order to characterize the lethal effects of the
mentioned indirubin derivatives in the SH-SY5Y cells,
we decided to follow the systematic approach we have
used in previous investigations (Boix et al., 1997; Ribas
and Boix, 2004). First, we determined the concentration
dependency of the phenomenon by means of the MTS-
reduction assay (Fig. 4A). At 48 hours of treatment, IO
compound displayed a moderate lethality. In contrast,
5BIO, 6BIO and 7BIO compounds displayed a marked
lethality at a 25 µM concentration. These results were
validated by the LDH-release tests (Fig. 4B). With the
exception of the 5BIO compound, both procedures
yielded consistent results. In addition, we observed that
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Figure 4. Pharmacological characterization of the lethal effects of indirubin derivatives in SH-SY5Y cells. A)
Concentration-dependence of cell viability loss following 48 hours of treatment with IO (¯), 5BIO (l), 6BIO (s) and 7BIO
(¢). Values were obtained by the MTS-reduction assay and are expressed as the mean ± S.E.M. of 4 experiments with, at least
3 independent determinations per experiment. B) Cell death ratios obtained by the LDH-release assay after 48 hours of treament
with a fixed concentration (25µM) of the compounds shown on the x-axis. The values of untreated control (K) and vehicle trea-
ted (DMSO) cells are also shown. The bar value is the mean ± S.E.M. of 3 experiments and 3 independent measurements per
experiment.



the Me7BIO derivative is minimally toxic to cells, thus
providing an ideal negative control for 7BIO actions in
future experiments.

When fluorescence microscopy and
bisBenzimide/propidium iodide double staining
analyses were performed, we observed apoptotic
nuclei in 5BIO and 6BIO treated cells. However, we
were surprised not to find images typical of apoptosis
in 7BIO treated cells. Instead, nuclei with a quite con-
densed chromatin surrounded by a minimum or no
cytoplasm were observed (not shown). Accordingly,
the activation of caspase 3 and 7 could be considered
null in 7BIO treated cultures (Fig. 5). In conclusion,
7BIO was efficiently causing a type of cell death dif-
ferent from apoptosis in the whole population of SH-
SY5Y cells in culture. On the other hand, cells
challenged with 5BIO and 6BIO displayed two dying
subpopulations. One population showed signs of
canonical apoptosis and the other followed a process
of cell death analogous to the one triggered by 7BIO.

In order to gain insight about this non-apoptotic
type of cell death, we proceeded to characterize it by
means of electron microscopy. Healthy, untreated
(Fig. 6A) or Me7BIO-treated (Fig. 6B), SH-SY5Y
cells were characterized by an overall round
morphology. The nucleus was quite prominent and a
diffuse euchromatic organization predominated. One

or two highly developed nucleoli could be observed.
The cytoplasm contained a poorly developed endo-
plasmic reticulum. Mitochondria showed poorly
developed cristae and an electron-lucent matrix. Their
general aspect reproduced the one previously reported
(Boix et al., 1997). Upon treatment with 25 µM 7BIO
for 12 hours, we observed isolated nuclei only.
Chromatin had become marginally and irregularly
condensed, despite of the complete cytoplasm
destruction, nuclear integrity was remarkable (Fig.
6C). This pattern of chromatin condensation was com-
patible with the condensed nuclei observed in the
bisBenzimide/propidium iodide images (not shown).
The optical microscope observation of a reduced cyto-
plasm was also confirmed. In order to observe cells in
the process of dying, we proceeded to study a shorter
time of treatment (Fig. 6D). Nuclear chromatin and a
cytoplasm of lower density than control cells were
found. Mitochondria did not look severely deteriora-
ted but were abnormally swollen. Mitochondrial
cristae were quite preserved. The most striking feature
was the prominent dilation of the endoplasmic reticu-
lum. This type of cell death was also present in SH-
SY5Y cells treated for 24 hours with either 5BIO (25
µM) or 6BIO (25 µM). In these preparations,
apoptotic subpopulations coexisted with 7BIO-type
dead cells. Sometimes, endoplasmic reticulum
vacuolization filled the cytoplasm (Fig. 7A).
Interestingly, the enlargement of the inner cavity of
the nuclear envelope, found in other types of
vacuolated cell death, was rarely observed. In some
cells, we detected images of autophagy formed by
vesicles displaying multiple and concentric arrays of
membranes (Fig. 7 B, C and D). Remarkably, those
cells displaying autophagic features showed a reduced
extent of reticulum dilation. Therefore, two hypothe-
ses can be proposed. First, autophagy could represent
a stage earlier than the reticulum dilation stage.
Second, autophagic and vacuolated type of death
could happen in different cell subpopulations and
mean independent types of death. Though cautiously,
we favor the first hypothesis because autophagic traits
usually coexist with reticulum dilation.

In conclusion, electron microcopy has been very
informative to characterize cell death qualitatively.
However, the procedure is not statistically meaningful.
We cannot estimate the percentage of each phenotype
occurring in the cell population. We have found 7BIO
to induce a non-apoptotic type of cell death in essential-
ly the whole population of SH-SY5Y cells challenged
with this compound. The process destroys mainly the
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Figure 5. SH-SY5Y cells were treated for 24 hours with
IO, 5BIO, 6BIO and 7BIO at a 25µµM concentration. The
activation of effector caspases 3/7 (DEVDase activity) was
determined in arbitrary fluorescent units. Staurosporine (1
µM) was used for its elevated efficacy at inducing apoptosis
in these cells. The bar value is the mean ± S.E.M. of at least
four independent determinations. Note the contrast between
the minimal caspase activation caused by 7BIO and the ele-
vated cell lethality it induces.



cell cytoplasm yielding isolated nuclei in the advanced
stages of the process. The nuclear envelope is not
dilated like in Clarke’s type 3B cell death. Autophagic
traits have been found. Therefore, this type of cell death
seems better classified as type 2 or autophagic. 

The paraptosis and necroptosis studies suggest
several interesting issues to be tested. Many questions
remain. Is this phenomenon occurring in other cell
lines, hematological for instance, or is it restricted to
neuronal ones ? Are tumor cells behaving different
from their normal counterparts ? Concerning the 7BIO
compound, any applicability is presently mere specu-

lation. However, it is a puzzling and challenging
compound for necrobiologists.
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Figure 6. Ultrastructural appearance of SH-SY5Y cells following treatment with 7BIO. A) Healthy cells from control
untreated cultures. B) Cells treated for 12 hours with Me7BIO (25 µM). Their morphological characteristics are indistinguisha-
ble from untreated ones. C) After a treatment with 7BIO (25 µM) for 12 hours, no cells are detected. Only isolated nuclei are
found. D) Cell aspect after a treatment with 7BIO (25 µM) for 6 hours. Scale bar = 2µm.
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