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ATF4   de l’anglès, activating transcriptional factor 4 
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β-TRCP  de l’anglès, β-transducin repeat-containig protein 

CDCrel-1/2  de l’anglès, cell division cycle related-1 and 2 

Cdk5  cinasa dependent de ciclina 5 
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CNQX  6-ciano 7-nitroquinoxalina 2,3-diona 

CUL4A  de l’anglès, cullin 4A 
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DDB1  de l’anglès, DNA damage-binding protein 1 

DDIT4  de l’anglès, DNA-damage-inducible transcript 4 

DEPTOR  de l’anglès, DEP domain containing mTOR-interacting protein 

Dig2  de l’anglès, dexamethasone-induced gene 2 

DIV  dia/dies de cultiu in vitro 
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Drp1  de l’anglès, dynamin related protein 1 
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DSP  de l’anglès, dithiobis[succinimidyl propionate] 

E18 18 dies de gestació 

EGFP de l’anglès, enhanced green fluorescent protein 

ERK1  de l’anglès, Extracellular signal-regulated kinase 1 

FAF1  de l’anglès, Fas-associated factor 1 

FBP1  de l’anglès, Far upstream binding element 1 

FLZ  de l’anglès, 8-methyl-6-phenoxy-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylamino) 

pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one 

FOXO  de l’anglès, Forkhead box class O 

GABA  àcid gamma-aminobutíric 

GAP  de l’anglès, GTPase-activating protein  

GDP  difosfat de guanosina 

Glu  glutamat 

GPe  segment extern del globus pàl·lid 

GPi  segment intern del globus pàl·lid  

GRIP  de l’anglès, Glutamate receptor-interacting protein 

GSK-3β  de l’anglès, glycogen synthase kinase 3β 

GST  de l’anglès, glutathione S-tranferase 

GTP  trifosfat de guanosina 

HA  hemaglutinina 

HECT  de l’anglès, homologous to the E6-AP carboxyl terminus 

HIF-1  de l’anglès, Hypoxia-inducible factor 1 

HMW  de l’anglès, high molecular weight  

HRE  element de resposta a hipòxia 

HUWE1  de l’anglès, HECT, UBA and WWE domain containing 1 

IB de l’anglès, immunoblot 

IBR  de l’anglès, in-between-RING 



ABREVIATURES 

xv 

IP immunoprecipitació 

IRS-1 receptor d’insulina 1 

JNK  cinasa c-jun N-terminal 

K  aminoàcid lisina 

kDa  quilodaltons 

LTD  depressió a llarg termini 

LTP  potenciació a llarg termini 

LRRK2  de l’anglès, Leucine-rich repeat kinase 2 

MAGUK  de l’anglès, membrane-associated guanylate kinases 

MAO  monoamina-oxidasa 

mEPSCs  de l’anglès, miniature excitatory postsynaptic currents 

mGluR  receptor de glutamat metabotròpic 

mHtt  proteïna hungtingtina mutada 

Miro  Rho mitocondrial 

miRNA  microRNA 

mLST8  de l’anglès, mammalian lethal with sec-13 protein 8 

MOI  de l’anglès, multiplicity of infection 

MP  malaltia de Parkinson 

MPP+  1-Metil-4-fenilpiridina 

MPTP  1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina 

mRNA  RNA missatger 

Ms/Rb IgG  de l’anglès, mouse/rabbit immunoglobulin G 

mSIN1  de l’anglès, mammalian stress-activated map kinase-interacting 

protein 1 

mTOR  de l’anglès, mechanistic target of rapamycin 

mTORC1/2  de l’anglès, mTOR complex 1/2 

N-PC12 cèl·lules PC12 neuronals 
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NEMs  neurones espinoses mitjanes 

NET  transportadors de norepinefrina  

NGF  de l’anglès, nerve growth factor 

NM  neuromelanina 

NMDA  N-metil-D-aspàrtic 

NST  nucli subtalàmic 

Pael-R  de l’anglès, parkin-associated endothelim receptor-like receptor 

PDK1  cinasa dependent de fosfatidilinositol 1 

PaKO  de l’anglès, parkin knock-out 

PARIS  de l’anglès, Parkin interacting substrate 

PBS  de l’anglès, phosphate buffered saline 

PCR reacció en cadena de la polimerasa 

PDCD2  de l’anglès, programmed cell death-2 isoform 1 

PI3K  cinasa fosfatidilinositol 3  

PINK1  de l’anglès, PTEN induced putative kinase 1 

PIP2 fosfatidilinositol-4,5-bifosfat  

PIP3 fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfat 

PKA proteïna-cinasa A 

PKC  proteïna-cinasa C 

PKCα  proteïna-cinasa Cα 

PP2A  proteïna fosfatasa 2A 

PRAS40  de l’anglès, proline-rich Akt substrate 40 kDa 

PROTOR 1/2  de l’anglès, protein observed with rictor 1 and 2 

PSD  densitat postsinàptica 

PSD95  de l’anglès, post-synaptic density of 95 kDa protein 

R  aminoàcid arginina 



ABREVIATURES 

xvii 

Raptor de l’anglès, regulatory-associated protein of mTOR 

RBR  RING-between-RING 

RE reticle endoplasmàtic 

REDD1  regulated in DNA damage response 1 

REP  de l’anglès, Repressor Element of Parkin 

Rheb  ras homolog expressed in brain 

Rictor  rapamycin-insensitive companion of mTOR 

RING  really interesting new gene 

ROC1  regulator of cullins 1 

ROS de l’anglès, reactive oxygen species 

RT-qPCR  PCR quantitativa en transcriptasa inversa 

RTC  receptor tirosina-cinasa  

RTP801L  de l’anglès, RTP801-like 

S  aminoàcid serina 

S-PD de l’anglès, Sporadic Parkinson’s Disease 

S6K1/2 cinasa p70S6 1/2 

SEM  error estàndard del valor mitjà 

SGK1  de l’anglès, serum and glucocorticoid-induced protein kinase 1 

shRNA  de l’anglès, short hairpin RNA 

siRNA  de l’anglès, small interfering RNA  

SNE  sistema nerviós entèric 

SNpc  substància negra pars compacta 

SNpr  substància negra pars reticulata 

SV2A  de l’anglès, Synaptic vesicle glycoprotein 2A 

T  aminoàcid treonina 

TBS  de l’anglès, Tris-buffered saline 
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TH  tirosina hidroxilasa 

TSC1/2 de l’anglès, tuberous sclerosis 1/2 

UBL  ubiquitin-like 

UPR de l’anglès, unfolded protein response 

UPS  sistema ubiquitina-proteasoma 

VGAT  de l’anglès, vesicular GABA transporter 

VGLUT1  de l’anglès, vesicular glutamate transporter 1 

WB  de l’anglès, Western Blot 

ZsGreen1  de l’anglès, Zoanthus sp. green fluorescent protein 1 
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I. INTRODUCCIÓ 





INTRODUCCIÓ 

(a) Ablació d'un nervi o un grup de nervis que innerven una regió del cos  3 

1 Generalitats de la malaltia de Parkinson 

La malaltia de Parkinson (MP) és una condició patològica degenerativa del sistema nerviós 

central que porta a una amplia varietat de dèficits motors característics, però també a una 

sèrie de símptomes no-motors que resulten tant o més inhabilitants, com ara la demència. El 

gruix de les manifestacions clíniques deriva principalment de la pèrdua irreversible i selectiva 

de neurones en la regió mesencefàlica anomenada substància negra pars compacta (SNpc), i 

la conseqüent enervació (a) dopaminèrgica de l’estriat 1. No obstant, altres sistemes de 

neurotransmissió també juguen un paper clau en la fisiopatologia de la malaltia 2,3. Els 

tractaments actuals serveixen per alleujar les dificultats que comporta la simptomatologia. 

Tanmateix, encara no existeix cap teràpia que alenteixi o aturi la degeneració i la mort 

neuronal 4,5. 

1.1 Història i principals característiques epidemiològiques i de prognosi 

La publicació l’any 1817 del monogràfic titulat An Essay on the Shaking Palsy, ofereix la 

primera descripció clínica de la malaltia, que n’agafa el nom del seu autor, el metge anglès 

James Parkinson 6. Posteriorment, els estudis realitzats per Jean Martin-Charcot van refinar 

el coneixement sobre la simptomatologia motora, i va ser ell mateix qui va encunyar el 

terme de “malaltia de Parkinson” 7. Finalment, la tríada de noms històrics relacionats amb 

l’MP es completa amb el neuròleg alemany Friedich Lewy, qui l’any 1912 va descobrir una de 

les característiques neuropatològiques claus de la malaltia: els cossos de Lewy 8. 

L’MP és la segona afecció neurodegenerativa més comuna, només darrere de la malaltia 

d’Alzheimer. La prevalença de l’MP es situa al voltant del 0,3% en els països industrialitzats. 

Aquest valor augmenta fins a l’1% en la subpoblació major de 60 anys i fins al 4% en el 

subgrup de persones més grans de 80 anys 9,10. Això demostra que l’edat és un dels factors 

de risc més importants en el desenvolupament de la malaltia. Per altra banda, la incidència 

de l’MP en els països d’on es tenen dades, és d’uns 8 a 18 nous casos per cada 100.000 

persones i any 10. 

L’aparició de l’MP es pot produir a qualsevol edat, però tan sols un 3% dels casos es donen 

en menors de 50 anys, i en la gran majoria d’ocasions el diagnòstic té lloc entre els 60 i els 70 

anys d’edat 11. No obstant, donada la particular progressió de la malaltia, l’aparició dels 

primers símptomes pot ocórrer molts anys abans que s’efectuï el diagnòstic clínic 2,12. Es 
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tracta d’una afecció crònica que avança invariablement al llarg del temps. Típicament 

presenta una progressió lenta on passen uns 15 anys de mitjana des del reconeixement clínic 

fins a la mort de l’individu malalt, però no resulta infreqüent la supervivència fins més enllà 

de les dues dècades 1,13. La mortalitat en els afectats és d’1,5 a 2,7 vegades més alta que en 

individus sans de la mateixa edat 10. La mort dels pacients amb MP ve sovint donada per 

condicions patològiques concurrents no relacionades, per la mobilitat reduïda, per la 

demència, per problemes respiratoris o per caigudes a causa de la inhabilitat motora 1,14,15.  

1.2 Característiques clíniques  

El conjunt de simptomatologia motora de l’MP s’engloba sota el terme parkinsonisme o 

síndrome parkinsoniana, que es defineix com la combinació de qualsevol d’aquestes sis 

afeccions motores independents: tremolor en repòs, bradicinèsia (lentitud de moviment), 

rigidesa muscular, pèrdua del reflexos primaris, inestabilitat postural i la congelació de la 

marxa. El diagnòstic de parkinsonisme requereix la presència de com a mínim dos d’aquests 

dèficits motors, essent almenys un d’ells la bradicinèsia o la tremolor en repòs 16. L’MP 

esdevé la principal causa de parkinsonisme, i també la més coneguda. Tanmateix, la 

síndrome parkinsoniana pot ser secundària a l’exposició a determinats fàrmacs o toxines, 

disfuncions vasculars, tumors cerebrals o altres condicions neurodegeneratives 17. 

La simptomatologia motora de l’MP es pot dividir en dos grups, els símptomes d’aparició 

primerenca (bradicinèsia, tremolors i rigidesa) i aquells d’aparició tardana. Els primers, 

relacionats amb la deficiència de dopamina estriatal, responen al tractament amb L-dopa o 

agonistes dopaminèrgics. Tanmateix, el tractament de llarg termini amb L-dopa comporta 

complicacions com ara fluctuacions en la resposta i discinèsia (aparició de moviments 

anormals involuntaris). En aquest sentit, l’estimulació cerebral profunda serveix per 

alleugerir l’aparició d’aquests símptomes inicials amb el benefici que comporta la possibilitat 

de reduir la dosi de L-dopa i evitar-ne els efectes secundaris deleteris. Per altra banda, 

l’aparició de la resta de dèficits motors en la marxa i l’equilibri no responen a cap d’aquests 

tractaments i acaben resultant altament inhabilitants 17,18. 

La gran majoria de pacients amb MP, no obstant, sofreixen problemes addicionals que 

s’agrupen dins la categoria de símptomes no-motors. En aquest apartat s’hi engloben 

alteracions del son, trastorns psiquiàtrics i cognitius com ara depressió, ansietat, demència i 
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bradifrènia (lentitud mental); alteracions sensorials amb dolor i entumiment de les 

extremitats; i també problemes autonòmics entre els quals restrenyiment, hipotensió 

ortostàtica, incontinència urinària i disfunció erèctil 1. 

1.3 Etiologia 

L’MP és una afecció eminentment d’origen esporàdic o idiopàtic, ja que només un 10-30% 

dels pacients té antecedents familiars 19,20. Actualment es considera que l’etiologia de l’MP 

és multifactorial, i que probablement resulta de la susceptibilitat genètica, l’exposició 

ambiental a determinades toxines i la influència d’aquests factors en l’envelliment cerebral 

(Figura 1). No obstant, existeixen sis gens indubtablement relacionats amb formes 

hereditàries i monogèniques de l’MP, en addició a altres regions gèniques que confereixen 

susceptibilitat i mutacions monogèniques per confirmar (revisat a 21,22). 

 

Figura 1. Etiologia de la malaltia de Parkinson. Representació dels efectes relatius dels diferents factors de risc 
que influeixen en l’aparició de l’MP. En la seva forma esporàdica els factors ambientals, així com determinats 
polimorfismes genètics desconeguts i l’edat, incideixen decisivament en l’inici de la patogènesi. Les variants 
genètiques conegudes, confereixen un risc en tots els casos de l’MP, tot i que la seva contribució relativa 
permet diferenciar el parkinsonisme idiopàtic del familiar. Imatge adaptada de Shulman J i col. (2011) 

23
. 

 

Així, mutacions dels gens SNCA (PARK1/4) i LRRK2 (PARK8) són responsables de formes 

autosòmiques dominants de parkinsonisme, mentre que la malaltia resultant de mutacions 

dels gens Parkin (PARK2), PINK1 (PARK6), DJ-1 (PARK7) i ATP13A2 (PARK9) és deguda a una 

herència autosòmica recessiva (Taula 1). Globalment, aquestes variants monogèniques de la 

malaltia només expliquen el 5% dels casos totals 24. 
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Símbol Gen Proteïna Funció Herència Mutacions Inici  Fenotip Referències 

PARK1/4 SNCA α-sinucleïna 
Desconeguda, possible 

rol en la dinàmica de les 

vesícules sinàptiques 

AD 

Duplicacions i 

triplicacions. A30P, 

E46K, H50Q, G51N, 

A53T 

24-65 

anys 

Progressió ràpida, 

disfunció autonòmica i 

demència. Variable 

segons mutacions 

25,26
 

PARK2 
PARK2 / 

Parkin 
parkina E3 ubiquitina lligasa AR 

Nombroses 

delecions, 

duplicacions i 

mutacions puntals 

<45 anys 

Progressió lenta, ràpida 

aparició de discinèsia, 

fluctuacions diürnes i 

distonia 

27
 

PARK6 PINK1 PINK1 
Cinasa serina/treonina 

mitocondrial 
AR 

Nombroses 

mutacions 

puntuals. Rarament 

delecions d’exons i 

locus 

20-40 

anys 

Progressió lenta, similar 

a PARK2 

28,29
 

PARK7 DJ-1 DJ-1 
Factor transcripcional i 

rol antioxidant 
AR 

Delecions i 

mutacions puntuals 

20-40 

anys 

Progressió lenta, 

ocasionalment amb 

distonia i pertorbacions 

psiquiàtriques 

30
 

PARK8 LRRK2 
LRRK2 / 

dardarina 

Interaccions proteïna-

proteïna i activitat 

cinasa 

AD 

R1437H, 

R1441H/G/C, 

Y1699C, G2019S, 

I2020T 

50-70 

anys 
Parkinsonisme típic 

31,32
 

PARK9 ATP13A2 ATP13A2 
ATPasa de transport 

lisosomal 
AR 

Mutacions 

puntuals i petites 

insercions i 

delecions 

12-18 

anys 

Síndrome de Kufor-

Rakeb, degeneració 

piramidal, demència i 

espasticitat 

33
 

 

Taula 1. Gens lligats a la malaltia de Parkinson familiar. AD: Autosòmica dominant; AR: Autosòmica recessiva. 
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2 La proteïna parkina i el seu rol en la malaltia de Parkinson 

idiopàtica i genètica 

La parkina és una proteïna de 465 aminoàcids i amb un pes molecular de 52 kDa 

(quilodaltons), que ve codificada pel gen PARK2. En un context neuronal, la proteïna parkina 

es troba expressada al citosol, a les projeccions neuronals i també en associació amb 

l’aparell de Golgi i la membrana mitocondrial 34–36. 

2.1 Funció i estructura de la parkina 

A nivell funcional, la parkina actua com una E3 ubiquitina lligasa, és a dir, que s’encarrega de 

catalitzar la ubiquitinització de les seves proteïnes substrat 37. La ubiquitina és una proteïna 

reguladora de 76 aminoàcids producte del processament dels precursors proteics de quatre 

gens diferents 38. El mecanisme posttraduccional anomenat ubiquitinització resulta de la 

unió de molècules d’ubiquitina a determinades proteïnes substrat. En el cas de la unió d’una 

sola molècula d’ubiquitina es parla de monoubiquitinització, mentre que la unió d’una sola 

molècula d’ubiquitina en diversos residus de la mateixa proteïna s’anomena multi-

monoubiquitinització. Per altra banda, l’addició de múltiples molècules d’ubiquitina formant 

cadenes en un mateix residu s’anomena poliubiquitinització. Aquestes cadenes s’inicien amb 

la unió del grup amina d’un residu lisina (K) present en la proteïna substrat al grup carboxílic 

de la glicina C-terminal d’una molècula d’ubiquitina, formant un enllaç isopeptídic. En aquest 

punt, una de les set lisines presents en la ubiquitina (K6, K11, K27, K29, K33, K48 i K63) 

s’unirà a una nova molècula d’ubiquitina mitjançant un nou enllaç isopeptídic, i així 

successivament seguint el mateix patró 39.  

El resultat de la ubiquitinització d’una proteïna pot ser molt diferent depenent del tipus 

d’ubiquitinització (mono- o poliubiquitinització). A més, existeixen diferents tipus de 

poliubiquitinització segons quin dels set residus lisina de la ubiquitina s’utilitzi per a la 

formació i extensió de les cadenes d’ubiquitina. Per exemple, la formació de cadenes K48, on 

cada nova baula s’uneix a la lisina 48 de l’última ubiquitina incorporada, senyalitzen les 

proteïnes per ser degradades via sistema ubiquitina-proteasoma (UPS) 40. D’altra banda, les 

cadenes K63 regulen processos tan diversos com l’endocitosi, la traducció proteica, o la 

reparació d’ADN, tot i que principalment estan caracteritzades com a senyalització de 

degradació via proteòlisi lisosomal 41,42. També es poden donar altres tipus de cadenes 
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d’ubiquitina, incloent-hi cadenes mixtes o iniciades en residus no-lisina, no obstant la funció 

d’aquestes encara no està del tot caracteritzada 42–44.  

El procés enzimàtic d’ubiquitinització s’esdevé en tres etapes: Activació, conjugació i lligació; 

portades a terme respectivament per enzims activadors de la ubiquitina E1, enzims 

conjugadors de la ubiquitina E2 i les E3 ubiquitina lligases (Figura 2).  

Figura 2. Reaccions enzimàtiques en el procés d’ubiquitinització. L’enzim activador E1 utilitza ATP (trifosfat 
d’adenosina) per activar la ubiquitina formant un enllaç tioèster entre la seva cisteïna catalítica i el grup 
carboxil C-terminal de la ubiquitina. Un cop activada, la ubiquitina és transferida a una cisteïna de l’enzim 
conjugador E2, qui finalment interactua amb una proteïna E3 ubiquitina lligasa específica per catalitzar la 
reacció final d’unió de la ubiquitina amb la proteïna substrat. La formació de diferents tipus de cadena 
senyalitzen per diferents tipus de vies cel·lulars. Ub = ubiquitina. Adaptació de Seirafi M i col. (2015) 

45
. 

 

Les E3 ubiquitina lligases (o E3 lligases) són les que confereixen l’especificitat de substrat 46. 

En humans, s’estima que existeixen al voltant de 600 gens que codifiquen per E3 lligases 47, 

permetent així la ubiquitinització d’una gran varietat de substrats. Aquestes es poden 

subdividir en tres grups o famílies seguint consideracions bioquímiques i estructurals. En 

primer lloc les E3 lligases tipus RING, caracteritzades per la presència d’un domini canònic 

RING (really interesting new gene) que uneix l’enzim E2, i que no catalitzen directament el 

pas d’ubiquitina al substrat sinó que ho faciliten estructuralment a través de l’enzim E2. Per 

altra banda, les E3 lligases tipus HECT, contenen un domini HECT (homologous to the E6-AP 

carboxyl terminus) amb una cisteïna catalítica que accepta la ubiquitina transitòriament 

abans de transferir-la directament al substrat. I finalment, les E3 lligases tipus RBR (RING-

between-RING), que combinen el mecanisme catalític de les HECT amb una estructura 

similar a les RING, motiu pel qual es solen anomenar híbrids RING/HECT 48 (Figura 3). 
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Figura 3. Classes d’E3 ubiquitina lligases. Podem catalogar les E3 lligases per la presència d’un domini d’unió a 
E2, RING (E3 RING), per la presència d’una cisteïna catalítica que accepta la ubiquitina transitòriament abans de 
transferir-la al substrat (E3 HECT), o per la presència d’ambdós components (E3 RBR o Híbrids RING/HECT). Ub 
= ubiquitina. Adaptació de Seirafi M i col. (2015) 

45
. 

 

L’E3 lligasa parkina s’engloba dins d’aquest últim grup d’híbrids 49,50, i a nivell d’estructura 

presenta una organització modular. Per una banda, conté un domini canònic RING anomenat 

RING1 que s’uneix amb l’E2, i dos dominis rics en cisteïna i histidina que uneixen molècules 

de zinc: IBR (in-between-RING) i RING2. És aquest últim domini, RING2, el que conté la 

cisteïna catalítica Cis431 responsable de l’activitat lligasa 51,52. A part dels tres dominis 

conservats en la família RBR (RING1-IBR-RING2), la parkina també conté un domini únic 

anomenat RING0, amb funció reguladora de l’activitat lligasa 51,52, i un domini conservat N-

terminal UBL (ubiquitin-like), que presenta una gran homologia amb la ubiquitina 53. El 

domini UBL està involucrat en l’associació al proteasoma 54, el reconeixement de substrat 

55,56 i en la regulació dels nivells i l’activitat de la parkina 57,58. Finalment, la parkina conté dos 

seqüències interdomini, la primera de les quals consta d’uns 70 residus molt poc conservats 

entre els dominis UBL i RING0, i amb funció desconeguda. La segona seqüència es situa entre 

els dominis IBR i RING2, i s’anomena REP (Repressor Element of Parkin), donada la seva 

funció repressora en bloquejar el domini RING1 52,59 (Figura 4a).  
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La parkina catalitza principalment monoubiquitinitzacions, així com poliubiquitinitzacions 

K48 i K63 60. No obstant, també s’ha observat que la parkina pot dur a terme altres tipus de 

ubiquitinitzacions no canòniques, com ara cadenes K6, K11 i K27 61,62. S’ha descrit que la 

parkina interacciona amb múltiples enzims conjugadors E2, incloent-hi UbcH7 37,58,63–65, 

UbcH8 58,66 i l’heterodímer Ubc13/Uev1a, específic de cadenes K63 67. A més, la parkina pot 

catalitzar la seva pròpia autoubiquitinització de manera independent de qualsevols enzim E2 

68. En conjunt, la parkina es pot definir com una E3 lligasa multifuncional amb un ampli rang 

de substrats citosòlics, sinàptics i mitocondrials 69,70. 

Independentment a la seva activitat lligasa, la parkina també pot actuar com a factor de 

transcripció en diferents contextos 71–73 i es comporta com a supressor tumoral 74–77. 

En estat basal, la parkina presenta una conformació autoinhibida que va ser inicialment 

descrita experimentalment 58,68, i posteriorment detallada mitjançant la cristal·lització de 

l’estructura completa de la parkina de rata 52 i humana 59 (Figura 4b). 

Efectivament, l’activitat de la parkina es troba estretament regulada per les interaccions 

inhibitòries entre els seus propis dominis 50–52,59,78, però també per factors externs necessaris 

per la seva activació 45,79. En aquest sentit, s’ha descrit que l’activitat de la parkina pot ser 

modulada per la interacció amb complexos multiproteics 80,81, amb els seus propis substrats 

55,69,82 i amb altres reguladors proteics 83,84. Particularment interessant és el control de 

l’activitat E3 lligasa de la parkina a través de modificacions posttraduccionals. De fet, 

l’autoubiquitinització de la parkina comporta la seva degradació proteasomal 58,85,86, i la seva 

deubiquitinització en modula la sublocalització i la interacció amb altres proteïnes 87,88. Per 

altra banda, la parkina pot ser inactivada per fosforilació per la caseïna-cinasa 1, la proteïna-

cinasa A i C (PKA i PKC), la cinasa dependent de ciclina 5 (cdk5), i la cinasa c-Abl. 89–91. En 

canvi, la fosforilació en el domini UBL de la parkina per PINK1 (PTEN induced putative kinase 

1) en condicions de despolarització mitocondrial, té un efecte activador de l’activitat lligasa 

de la parkina 92–96. Aquest domini N-terminal tindria un paper clau en l’activació de la 

proteïna, atès que l’addició de petits marcatges proteics N-terminals, així com delecions o 

mutacions puntuals en el domini UBL de la parkina provoquen un canvi estructural i 

l’activació d’aquesta 58,97. 
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Figura 4. Estudi estructural de la parkina. (a) Representació esquemàtica bidimensional de la seqüència de la 
parkina i els seus dominis estructurals. A la part superior, els números corresponen a la posició en la seqüència 
peptídica. A la part inferior es representa el mecanisme de lligació de la ubiquitina abans de ser transferida al 
substrat. També s’assenyala la regió aproximada d’unió de l’enzim E2, així com la cisteïna catalítica en la posició 
431. (b) Representació tridimensional de l’estructura de la parkina. La conformació plegada de la parkina 
mostra que els dominis UBL i REP estan reprimint el lloc d’unió de l’enzim E2 al domini RING1. Per altra banda, 
el domini RING0 es troba ocloent la cisteïna catalítica 431 en el domini RING2. Les molècules de zinc, 
necessàries pel manteniment de l’estabilitat estructural i funcional 

98,99
, es mostren representades com a 

esferes de color gris. La línia discontinua representa regions no observades en la cristal·lització de la proteïna 
(PDB: 4K95). Imatges adaptades de Trempe JF i col. (2013)

52
, i de Seirafi M i col. (2015) 

45
. 

 



INTRODUCCIÓ 

12 

2.2 Parkina i parkinsonisme 

El gen PARK2 (Parkin) fou el segon gen parkinsonià identificat, i el primer en ser lligat a 

l’aparició del parkinsonisme familiar autosòmic recessiu 27. En efecte, les mutacions 

homozigòtiques i heterozigòtiques compostes del gen PARK2 són la segona causa coneguda 

més freqüent de l’MP, i la primera causa de Parkinsonisme Juvenil Autosòmic Recessiu 

(abreujat de l’anglès Autosomal Recessive Juvenile Parkinsonism com AR-JP) 100,101. 

De fet, aquesta forma de parkinsonisme es caracteritza per una aparició de la 

simptomatologia en edats més joves, normalment durant la quarta dècada de vida 102,103. 

També es distingeix per tenir una progressió més lenta i relativament més benigna 104, amb 

rara aparició de símptomes no motors 105,106. A més, presenta una neuropatologia més 

restringida amb molt pocs casos que presentin cossos de Lewy 107,108. Aquestes peculiaritats 

mantenen sota debat si es podria considerar una entitat clínica i patològicament 

independent de l’MP 106,109. Per altra banda, existeixen evidències que la presència de 

mutacions heterozigòtiques simples del gen PARK2 també suposen un factor de risc de l’MP 

idiopàtica 110–117. 

Les més de 120 mutacions puntuals patogèniques descrites en el gen PARK2 es troben 

repartides entre tots els dominis proteics de la parkina, remarcant la funció crítica de 

cadascun d’aquests 118 (Figura 5). Tanmateix, les mutacions causants de la malaltia també 

inclouen insercions i delecions de pocs nucleòtids fins a diversos exons 119. La patogenicitat 

de totes aquestes mutacions s’explica per una pèrdua de funció de la parkina, fet que resulta 

especialment evident en les delecions que comprenen diversos exons. Els mecanismes de 

pèrdua de funció en les mutacions puntuals són diversos, i abracen entre altres: el 

deteriorament de l’activitat catalítica, la pèrdua de la integritat estructural causant 

inestabilitat o pèrdua de solubilitat, i també la interferència en la unió a adaptadors, 

substrats o E2. 68,120–126. 

Figura 5. Representació de les 
mutacions patològiques en la 
parkina. Localització de les 
principals mutacions que 
afecten els diferents dominis 
funcionals de la proteïna 
parkina. Imatge adaptada de 
Seirafi M i col. (2015)

45
. 
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A més, s’ha observat que determinats processos lligats a la fisiopatologia de l’MP idiopàtica, 

entre els que s’hi troben l’estrès oxidatiu 86,127,128, nitrosatiu 128–130 i dopaminèrgic 128,131, 

provoquen una inactivació i pèrdua de funció de la parkina. 

2.3 Mecanismes patològics derivats de la pèrdua de funció de la parkina 

La disminució o la pèrdua de l’activitat E3 lligasa de la parkina contribueix a l’acumulació 

tòxica de substrats que disminueixen l’habilitat de les neurones dopaminèrgiques per 

respondre a determinats estímuls i processos cel·lulars nocius. Fins ara, s’han identificat 

diversos substrats putatius de la parkina que interaccionen amb aquesta i esdevenen 

ubiquitinitzats de manera dependent de l’activitat E3 lligasa. L’anàlisi d’aquests substrats 

permet endevinar els mecanismes de patogenicitat derivats de la pèrdua de funció de la 

parkina.  

Un exemple en seria la proteïna F-Box fbw7β, la degradació de la qual mitjança l’efecte 

protector de la parkina vers l’estrès oxidatiu 132. Igualment, la manca de parkina exacerba la 

resposta a proteïnes mal plegades (abreujat de l’anglès unfolded protein response com UPR) 

al reticle endoplasmàtic, de manera dependent de l’acumulació del receptor acoblat a 

proteïnes G Pael-R (parkin-associated endothelim receptor-like receptor), també implicat en 

el metabolisme de la dopamina en la via nigroestriatal 133–135. Addicionalment, la depleció de 

la parkina endògena incrementa la vulnerabilitat neuronal a l’excitotoxicitat 136. Aquest fet 

es podria explicar per un augment de l’activitat del seu substrat PLCγ1 al reticle 

endoplasmàtic, i el conseqüent increment dels nivells de Ca2+ intracel·lular 137,138, però 

també per una major excitabilitat sinàptica dependent dels receptors de kaïnat, atès que la 

subunitat GluK2 també és un substrat proteasomal de la parkina 139. De manera consistent, 

la parkina protegeix contra l’excitotoxicitat provocada per l’àcid kaïnic 81.  

Per altra banda, el regulador transcripcional PARIS (Parkin interacting substrate), i les 

proteïnes implicades en la regulació traduccional, p38/JTV-1 i FBP1 (Far upstream binding 

element 1), s’eliminen via UPS de manera parkina-dependent i indueixen toxicitat específica 

en les neurones dopaminèrgiques de l’SNpc, que pot ser revertida per la parkina 140–145. 

També les proteïnes proapoptòtiques PDCD2 (programmed cell death-2 isoform 1) i FAF1 

(Fas-associated factor 1) han estat descrites com a substrats de la parkina i s’acumulen de 

manera tòxica en diversos models de parkinsonisme, com a conseqüència de la inactivació 
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de l’activitat de la parkina 56,146. La parkina també regula la proteïna proapoptòtica Bax, i 

n’evita la seva translocació a la mitocòndria 147.  

La despolarització mitocondrial causa una acumulació selectiva de PINK1 a la membrana 

externa mitocondrial, provocant la fosforilació i l’activació de parkina, i també el 

reclutament de més parkina mitocondrial mitjançant la fosforilació de cadenes d’ubiquitina 

62,64,94,148–151. La presència de parkina activa a la mitocòndria és crucial pel procés de 

mitofàgia selectiva de les mitocòndries defectuoses 36,126,152. A més, el tàndem PINK1/parkin 

també promou la degradació via UPS de la mitofusina 1 i 2 153, Drp1 (dynamin related protein 

1) 154 i Rho mitocondrial (Miro) 155, regulant així la dinàmica mitocondrial de fusió/fissió i el 

transport mitocondrial al llarg dels axons per abastir energèticament les sinapsis.  

Precisament en els compartiments sinàptics és on la parkina també reuneix un nombre 

significatiu de substrats putatius. Així, sembla que la parkina podria estar regulant la 

dinàmica de les vesícules sinàptiques a través de la degradació proteasomal de CDCrel-1 i 2 

(cell division cycle related-1 and 2) 66,156 i sinaptotagmina XI 157.  

De manera consistent, el ratolins genoanul·lats per la parkina (abreujat de l’anglès parkin 

knock-out com a PaKO) presenten diversos dèficits en la funció sinàptica dopaminèrgica 158–

160 i en la respiració mitocondrial 161–163. Tanmateix, en els estudis realitzats amb aquest 

animals no s’aconsegueix recapitular la mort selectiva de neurones dopaminèrgiques fins a 

edats molt avançades 164,165. 

Sembla que la patogenicitat de la pèrdua de funció de parkina en l’MP esporàdica i familiar 

vindria donada per una acumulació tòxica de substrats i un deteriorament del control de la 

qualitat mitocondrial (Figura 6). Certament, la parkina exerceix un rol neuroprotector a 

múltiples nivells i davant d’una gran varietat d’estímuls deleteris, com ara les neurotoxines 

mimètiques parkinsonianes MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina) 166,167 i 6-

hidroxidopamina (6-OHDA) 168–170, la disfunció proteasomal 171, l’estrès dopaminèrgic 168, la 

toxicitat induïda per l’α-sinucleïna 172 i la mort cel·lular provocada per manganès 173. La 

identificació dels mecanismes i els substrats de la parkina responsables de l’efecte protector 

d’aquesta, ha de permetre una major comprensió del procés fisiopatològic global de l’MP 

idiopàtica i associada a mutacions del gen PARK2. 
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Figura 6. Mecanismes patològics de la pèrdua d’activitat de la parkina. La inactivació de la funció E3 lligasa de 
la parkina es pot donar tant en un context d’MP esporàdica com en els pacients amb mutacions patològiques 
del gen PARK2. La pèrdua de funció de la parkina contribuiria al procés neurodegeneratiu a través de 
l’acumulació tòxica de substrats i una deteriorament del control de qualitat mitocondrial. 
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3 Fisiopatologia de la malaltia de Parkinson 

La pèrdua selectiva de neurones dopaminèrgiques a l’SNpc i la subseqüent enervació de la 

via nigroestriatal esdevenen la principal característica neuropatològica de l’MP. L’atròfia 

cerebral no és especialment remarcable en els cervells parkinsonians però tanmateix, la 

característica neuropatològica més evident és la despigmentació de l’SNpc (Figura 7). Això és 

degut a la neuromelanina, un pigment que s’acumula en les neurones dopaminèrgiques de 

manera dependent de l’edat, i que es perd quan les neurones que la contenen degeneren 

174,175. 

Figura 7. Anatomia patològica del mesencèfal parkinsonià. Secció horitzontal comparant un mesencèfal 
control i un mesencèfal parkinsonià. Les fletxes indiquen la regió on es troba el soma de les neurones 
dopaminèrgiques de la substància negra. En el teixit parkinsonià s’aprecia clarament la despigmentació de la 
substancia negra deguda a la pèrdua de neurones dopaminèrgiques que contenen neuromelanina. Imatge 
adaptada de la pàgina web: http://neuropathology-web.org/chapter9/chapter9dPD.html 

 

No obstant, la mort neuronal en els pacients amb MP no queda restringida exclusivament a 

les neurones dopaminèrgiques de l’SNpc, ja que les neurones noradrenèrgiques del Locus 

Coeruleus i les dels ganglis simpàtics també degeneren de manera severa 3,176–181. La 

contribució d’altres sistemes de neurotransmissió queda patent amb l’observació de mort 

neuronal més moderada en altres regions com ara el nucli basal de Meynert (colinèrgic) 182 o 

el nucli de la rafe (serotonèrgic) 183. A més, també s’ha reportat pèrdua neuronal en les 

neurones colinèrgiques estriatals 184, i l’activació apoptòtica de neurones glutamatèrgiques 

corticals 185. 

Per altra banda, el tret histopatològic més característic de l’MP és la presència d’inclusions 

eosinofíliques al citoplasma de les neurones romanents, anomenades cossos de Lewy. 
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Aquestes inclusions són riques en proteïnes, especialment en α-sinucleïna, codificada pel 

gen SNCA (PARK1/4) 186. Els cossos de Lewy estan presents en totes les formes de 

parkinsonisme, exceptuant en l’AR-JP lligat al gen PARK2. S’especula un possible rol de la 

parkina en la formació d’aquests agregats proteics, on la mateixa parkina, així com 

nombrosos conjugats d’ubiquitina també hi són presents 
113,187,188. En les projeccions de les 

neurones de les regions afectades també s’hi detecta agregacions d’α-sinucleïna, 

anomenades neurites de Lewy 189. La funció protectora o citotòxica d’aquestes inclusions 

resta oberta el debat avui encara 190,191. 

Tanmateix, la presència dels cossos i de les neurites de Lewy va permetre a Heiko Braak i 

col·laboradors, establir una classificació de la progressió de l’MP en diferents estadis 2,192. En 

aquest sistema d’ordenació, cada estadi correspon a l’avanç anatòmic de les inclusions d’α-

sinucleïna en una direcció caudal-rostral, partint simultàniament del sistema nerviós entèric 

(SNE) a través del nucli dorsal motor del vague i del bulb olfactori (estadi 1), fins arribar al 

neocòrtex (estadi 6) (Figura 8).  

Aquest tipus de classificació encerta en situar part de la simptomatologia no motora abans 

de l’aparició dels primers dèficits motors, de manera coincident amb l’afectació de l’SNpc al 

mesencèfal (estadi 3). De fet, algunes d’aquestes afeccions no motores, com ara el 

restrenyiment i els trastorns del son, precedeixen llargament l’aparició dels primers 

símptomes motors, i correlacionen amb l’afectació de l’SNE i de determinats nuclis 

monoaminèrgics del tronc cerebral 12. En canvi, altres problemes no-motors, com ara les 

manifestacions neuropsiquiàtriques i alteracions sensorials a les extremitats, però també els 

dèficits motors d’aparició tardana, s’entén que apareixen com a conseqüència de la 

neuropatologia més enllà de l’efecte produït als ganglis basals (estadis 4-6) 193,194. 
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Figura 8. La classificació dels estadis de Braak en la malaltia de Parkinson. Representació esquemàtica de 
l’evolució de la malaltia en base a la presència dels cossos de Lewy, mostrant les regions d’iniciació al bulb 
olfactori i al tronc cerebral, i la progressiva infiltració fins a regions neocorticals. La patologia s’iniciaria a través 
de l’epiteli olfactori i les projeccions vagals des de l’estómac, suposadament per factors xenobiòtics 

2,192
. 

L’avanç de les inclusions es representa amb un ombrejat morat/vermell. A la part inferior es mostra una 
esquematització de les regions afectades i la simptomatologia que se’n deriva en els diferents estadis de la 
patologia. Imatge adaptada de Doty RL (2012) 

195
. 

 

3.1 Fisiopatologia dels ganglis basals en la malaltia de Parkinson 

El terme ganglis basals engloba una sèrie d’estructures situades a la base del telencèfal, que 

s’intercomuniquen entre elles i amb la via talamocortical per tal d’acomplir diferents tipus 

de funcions. Aquestes estructures són el nuclis caudat i putamen, que formen l’estriat, el 

segments intern i extern del globus pàl·lid (GPi, GPe), el nucli subtalàmic (NST), i finalment la 

pars compacta i la pars reticulata de la substància negra (SNpc, SNpr).  

La innervació dopaminèrgica estriatal provinent de l’SNpc té la funció de mantenir 

l’homeòstasi entre les vies directa i indirecta del control motor als ganglis basals (Figura 9, 

control). Diferents subpoblacions de neurones GABAèrgiques estriatals controlen la via 

directa i la indirecta, i difereixen en el cotransmissor associat, encefalina en la indirecta i 

substancia P en la directa. Resumidament, la via directa provoca la inhibició del GPi i l’SNpr, 

que al seu torn provoquen la desinhibició de la senyalització talamocortical. Per altra banda, 
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la via indirecta provoca la inhibició de la senyalització GABAèrgica del GPe sobre l’NST, el 

qual resulta en una excitació del GPi i l’SNpr i la conseqüent inhibició de la via talamocortical 

196. D’aquesta manera l’activació d’ambdues vies provoca efectes totalment contraris, i 

d’aquí la importància de mantenir-ne una acurada regulació per part de les aferències 

dopaminèrgiques de l’SNpc. Les neurones de la via directa presenten de manera preferencial 

el receptor de dopamina D1, mentre que les de la via indirecta expressen predominantment 

receptors D2. L’acció de la dopamina sobre els receptors D1 facilita la transmissió 

corticoestriatal provocant una activació de la via directa, mentre que l’activació dels 

receptors D2 actuaria evitant l’activació sinàptica de les neurones de la via indirecta 197. 

 

Figura 9. Fisiopatologia dels ganglis basals en el parkinsonisme. Esquema representatiu de l’estat d’activació 
dels nuclis dels ganglis basals que conformen el control motor en condicions fisiològiques i en condicions de 
pèrdua neuronal en la substància negra pars compacta (SNpc), tal com ocorre en l’MP. Les fletxes negres 
indiquen connexions excitadores, mentre que les fletxes grises representen connexions inhibidores. El canvi en 
el gruix de les fletxes indica augment o descens de la potència de la senyalització. En l’esquema parkinsonià, els 
nuclis sobreactivats es mostren amb una coloració més intensa, mentre que els nuclis més inhibits s’indiquen 
amb una coloració més clara. SNpr = substància negra pars reticulata, NST = nucli subtalàmic, GPi = segment 
intern del globus pàl·lid, GPe = segment extern del globus pàl·lid. Adaptació de Wicham T i DeLong MR (2008) 
198
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Per tant, la mort selectiva de neurones a l’SNpc i la conseqüent depleció de la senyalització 

dopaminèrgica provoca una desregulació de la senyalització inhibitòria del putamen, el nucli 

motor de l’estriat, facilitant la via indirecta i anul·lant la directa. Això és provocat per una 

inhibició excessiva del GPe i una sobreexcitació de l’NST i el GPi/SNpr, que resulta en una 

inactivació neta de la via talamocortical 199 (Figura 9, MP). 

Els primers símptomes motors observats en els pacients amb MP responen a aquesta 

desregulació dels ganglis basals 200, però gràcies a diferents canvis compensatoris aquesta 

simptomatologia no es comença a fer evident clínicament fins al moment que existeix una 

pèrdua del 60% de les neurones dopaminèrgiques a l’SNpc, o de manera equivalent, un 80% 

de reducció en els nivells de dopamina al putamen201. En estadis més avançats de la malaltia, 

la severitat de la bradicinèsia i la rigidesa muscular en els pacients amb MP està estretament 

correlacionada amb la pèrdua de neurones negrals (b) i els nivells de dopamina estriatal 202.  

3.2 Disfunció sinàptica en la malaltia de Parkinson 

La població neuronal del nucli estriat està composta en un 95% per neurones espinoses 

mitjanes (NEMs), que com el seu nom indica son de mida mitjana i amb dendrites radials 

densament poblades amb espines dendrítiques. Aquestes estructures, basades en el 

citosquelet d’actina i exclusives de les sinapsis excitadores, es mostren com a protuberàncies 

dendrítiques que contenen una estructura de proteïnes concatenades la funció de les quals 

és integrar les senyals provinents dels receptors sinàptics per adequar la resposta cel·lular. 

Les terminacions axòniques dopaminèrgiques de la via nigroestriatal efectuen la sinapsi al 

coll de les espines, mentre que els axons glutamatèrgics provinents del còrtex contacten 

amb el cap de les mateixes espines 203 (Figura 10). Aquesta particular disposició anatòmica 

evidencia el paper de la dopamina estriatal en la regulació de la transmissió sinàptica 

glutamatèrgica.  

Efectivament, el canvis en el balanç de l’excitabilitat nigroestriatal i corticoestriatal 

provocats per la depleció dopaminèrgica, resulten en modificacions atròfiques en les 

dendrites de les NEMs estriatals en pacients i models parkinsonians, incloent-hi reducció en 

longitud dendrítica i pèrdua de espines dendrítiques 204–210. La depleció de dopamina també 

s’associa a una disfunció de la plasticitat sinàptica i de l’eficàcia de la transmissió sinàptica 
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estriatal, abolint els fenòmens de potenciació a llarg termini (LTP) 211–213 i depressió a llarg 

termini (LTD) 214,215. Aquests mecanismes, particularment estudiats a l’hipocamp, esdevenen 

claus en el control motor adaptatiu i la memòria procedimental; i la seva alteració podria 

respondre a l’aparició i a la progressió de determinada simptomatologia motora i cognitiva 

en l’MP 216–218. 

Figura 10. Representació gràfica de la sinapsi 
corticoestriatal i nigroestriatal. Els axons provinents de 
regions corticals contacten amb el cap de les espines 
dendrítiques de les neurones espinoses mitjanes (NEM) de 
l’estriat. Els axons dopaminèrgics provinents de la 
substància negra pars compacta (SNpc) contacten al coll 
d’aquestes mateixes espines, exercint un rol modulador de 
la transmissió glutamatèrgica. Glu = glutamat, DA = 
dopamina, NMDA = Receptors N-metil-D-aspàrtic, AMPA = 
Receptors α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoazolepropionic. 
Imatge adaptada de Avshalumov MV i col. (2008) 

219
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’estriat, així com passa en altres regions cerebrals, la inducció de l’LTP requereix l’entrada 

de Ca2+ causada per l’activació dels receptors glutamatèrgics N-metil-D-aspàrtic (NMDA), que 

al seu torn exigeix la supressió del bloqueig per Mg2+, facilitat per l’activació dels receptors 

de glutamat α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoazolepropionic (AMPA) 220. De fet, les 

observacions realitzades en models experimentals de l’MP indiquen una profunda alteració 

en ambdós receptors glutamatèrgics 221,222. Així, a nivell de receptors NMDA, s’ha observat 

una marcada reducció en l’abundància de les subunitats NR1 i NR2B, en primats tractats 

amb MPTP o en rates lesionades amb la neurotoxina 6-OHDA 211,223–228. Per altra banda, els 

receptors AMPA també podrien estar jugant un paper important en l’MP, tant a l’SNpc 229 

com a l’estriat, on s’ha detectat una regulació negativa dels nivells de la subunitat GluA1 en 

les fraccions de membrana de les NEMs en models de depleció dopaminèrgica 226,230. 
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Els receptors glutamatèrgics en la membrana postsinàptica, interactuen i depenen 

directament de la funció de les proteïnes presents en la densitat postsinàptica (PSD), 

especialment aquelles pertanyents a les superfamílies MAGUK (membrane-associated 

guanylate kinases) i GRIP (Glutamate receptor-interacting protein), les qual regulen el trànsit 

i la formació d’agrupacions de receptors a la membrana sinàptica 231.  

La més estudiada de les proteïnes de la PSD és la PSD95 (Post-synaptic density of 95 kDa 

protein), que s’uneix directament amb les subunitats NR2 dels receptors NMDA 232, i 

indirectament, amb els receptors AMPA a través de la proteïna estargazina 233. Així, la PSD95 

és clau en la regulació i en la transducció de les senyals excitadores provinents de l’activació 

d’ambdós tipus de receptors 234–237. En models animals de parkinsonisme avançat s’ha 

detectat una reducció dels nivells sinàptics de la PSD95 224,226,238,239, mentre que en models 

animals amb discinèsia induïda per L-dopa l’efecte és el contrari, amb grans augments en els 

nivells de la PSD95 238–240.  

A nivell presinàptic, l’estudi de les mutacions dels gens parkinsonians indica una alteració en 

la dinàmica del reciclatge i alliberament de les vesícules sinàptiques en la fisiopatologia de 

l’MP. Deixant de banda el rol de la proteïna parkina prèviament discutit, diversos estudis han 

descrit disfuncions en la neurotransmissió dopaminèrgica en els models animals 

genoanul·lats per l’α-sinucleïna 241, DJ-1 242 i PINK-1 243; així com en diferents models de 

patogènesi per mutacions de la proteïna LRRK2 (Leucine-rich repeat kinase 2) 244,245. 

3.3 Mecanismes moleculars de la neurodegeneració en la malaltia de 
Parkinson 

La cerca de marcadors biològics que permetin un diagnòstic presimptomàtic, o de teràpies 

neuroprotectores que aconsegueixin frenar l’avenç de la degeneració neuronal, requereix un 

coneixement més extensiu dels mecanismes de mort neuronal en l’MP. L’estudi de teixit 

cerebral post mortem de pacients parkinsonians, models genètics i models basats en toxines 

parkinsonianes (MPTP, 6-OHDA, rotenona i paraquat), han permès la identificació de 

determinades vies i mecanismes moleculars que, d’alguna manera, estan implicats en la 

patogènesi i neurodegeneració de l’MP. 
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La implicació de l’α-sinucleïna en l’MP té un caràcter central, atès que és principal 

component dels cossos de Lewy, i que mutacions del seu gen SNCA desencadenen una forma 

autosòmica dominant de la malaltia 25,186. La seva funció fisiològica no està del tot definida, 

però s’ha vist que és una proteïna principalment presinàptica associada a la dinàmica de les 

vesícules de neurotransmissors 246. L’acumulació i agregació de l’α-sinucleïna en oligòmers 

solubles sembla ser la major font de toxicitat d’aquesta proteïna, però la subseqüent 

formació d’estructures fibril·lars insolubles en els cossos de Lewy podria esdevenir un factor 

protector 223. Mutacions de la proteïna parkinsoniana LRRK2 podrien estar contribuint a 

l’agregació tòxica de l’α-sinucleïna 247 i també en l’apoptosi mitocondrial 248. De fet, molts 

dels mecanisme patològics de l’MP contribueixen a l’acumulació i agregació de l’α-

sinucleïna, que recíprocament, sufraga la inducció d’aquests fenòmens 5 (Figura 11). 

En l’MP també hi juga un paper cabdal la disfunció de l’UPS 249–251. En mostres post mortem 

de l’SNpc de pacients parkinsonians s’ha detectat que l’activitat proteasomal està 

disminuïda, fet que contribueix a l’aparició dels cossos de Lewy, que contenen una gran 

quantitat de proteïnes ubiquitinitzades i subunitats proteasomals 249,252. La proteïna parkina 

interacciona amb determinades subunitats proteasomals i n’estimula l’activitat 54,171,253,254. 

Contràriament, la pèrdua de funció E3 lligasa de la parkina indueix una acumulació tòxica de 

substrats que porta a una sobrecàrrega de la funció proteasomal 124,251,255. També altres 

mecanismes implicats en la resposta a l’acumulació anormal de proteïnes i orgànuls 

defectuosos, com ara l’UPR i els processos d’autofàgia, tenen un paper important en la 

fisiopatologia de l’MP 256,257.  

Per altra banda, la disfunció mitocondrial també té un paper clau en l’MP, ja que provoca 

una depleció energètica, l’activació de programes apoptòtics i la generació d’espècies 

reactives d’oxigen (abreujat de l’anglès reactive oxygen species com a ROS) 258. Altres 

processos cel·lulars, com ara la inflamació, la disfunció de l’UPS, la desregulació en 

l’homeòstasi del calci, o l’oxidació de la mateixa dopamina, contribueixen a augmentar les 

ROS i altres radicals lliures 259,260. De fet, la presència de dany oxidatiu en DNA, lípids i 

proteïnes en mostres post mortem de pacients amb MP 261, així com el rol antioxidant de la 

proteïna parkinsoniana DJ-1 262, confirmen l’estrès oxidatiu com un factor determinant en els 

mecanismes de mort neuronal en l’MP 263 (Figura 11). 
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Figura 11. Mecanismes patològics en la malaltia de Parkinson. Esquematització dels processos fisiopatològics 
que contribueixen a la neurodegeneració característica de l’MP. Les fletxes indiquen els mecanismes de 
retroalimentació descrits en l’aparició d’aquests fenòmens. L’anotació d’alguns dels gens parkinsonians n’indica 
el guany (en verd) o pèrdua (en vermell) de funció, i la possible contribució d’aquests en el procés patològic 
corresponent. RE = reticle endoplasmàtic, UPR = Resposta a proteïnes malplegades (unfolded protein response), 
DA = dopamina. 

 

3.4 La neurotoxina 6-OHDA com a model animal i cel·lular de parkinsonisme 

El desenvolupament de models animals i cel·lulars resulta crucial per la identificació dels 

mecanismes moleculars implicats en la patogènesi de l’MP, així com per la cerca de noves 

estratègies terapèutiques. Els models basats en les neurotoxines dopaminèrgiques 6-OHDA i 

MPTP, així com en els pesticides rotenona i paraquat, han estat àmpliament utilitzats per 

aquest propòsit, atès que, en major o menor grau, provoquen una afectació específica la via 

nigroestriatal dopaminèrgica reproduint un fenotip parkinsonià en els models animals 

(revisat a 264). 

La 6-hidroxidopamina, o 6-OHDA, estructuralment anàloga a la dopamina i a la 

noradrenalina, va ser la primera neurotoxina parkinsoniana identificada 265 i la més 

extensament utilitzada in vitro i in vivo. De fet, es pot considerar la 6-OHDA com una 
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neurotoxina fisiològica endògena, present com a metabòlit de l’oxidació de la dopamina 266 a 

l’estriat humà 267 i en mostres d’orina de pacients parkinsonians tractats amb L-DOPA 268. La 

6-OHDA presenta una afinitat molt elevada pel sistema de recaptació catecolaminèrgic, que 

li serveix de porta d’entrada a les neurones i li confereix una relativa especificitat d’acció 

vers aquest tipus de neurones monoaminèrgiques 269,270. Un cop dins de la cèl·lula, és 

metabolitzada per l’enzim monoamina-oxidasa (MAO), però també s’autooxida ràpidament 

generant una sèrie de metabòlits i radicals lliures que danyen les estructures cel·lulars, 

mimetitzant així un dels desencadenants fisiopatològics de l’MP: l’estrès oxidatiu 271–275 

(Figura 12).  

A més, també ha estat descrit que la 6-OHDA pot actuar directament com un inhibidor del 

complex I de la respiració mitocondrial, de manera independent i sinèrgica a la formació de 

radicals lliures 276,277. No obstant, aquest fenomen inactivador de la respiració mitocondrial 

no s’ha pogut reproduir en altres treballs 278. Finalment, la generació extracel·lular de 

radicals lliures causats per l’autooxidació de la 6-OHDA també podria participar en la mort 

de les neurones dopaminèrgiques, especialment sensibles a l’estrès oxidatiu 279–282, així com 

en la mort inespecífica d’altres tipus cel·lulars 283 (Figura 12). 

El seu ús com a toxina mimètica parkinsoniana ha estat àmpliament estudiat des que fou 

utilitzada per crear el primer model animal de l’MP associat amb la mort neuronal selectiva 

de neurones dopaminèrgiques a l’SNpc 284. No obstant, la 6-OHDA és també una eina útil per 

a l’obtenció de models parkinsonians in vitro, com a sistema per recrear els mecanismes de 

mort neuronal en l’MP. La 6-OHDA ha estat extensament utilitzada en conjunció amb les 

cèl·lules PC12 neuronals (N-PC12) 278,279,281,282,285–293, és a dir, PC12 diferenciades amb factor 

de creixement nerviós (abreujat de l’anglès nerve growth factor com a NGF), i que 

mimetitzen un fenotip catecolaminèrgic de neurona simpàtica 294–296. Precisament els cultius 

primaris de neurones simpàtiques, població que degenera en l’MP 3,178–181, també són 

susceptibles al tractament amb 6-OHDA 286,290–293. 
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Figura 12. Mecanismes de toxicitat de la 6-OHDA. La 6-OHDA entra de manera específica a les neurones 
catecolaminèrgiques a través dels transportadors de norepinefrina (NET) i dopamina (DAT), i un cop dins de la 
cèl·lula promou la formació de peròxid d’hidrogen i altres ROS mitjançant la seva autooxidació, o la seva 
metabolització per part de l’enzim monoamina-oxidasa (MAO). Aquest fet provoca un estat d’estrès oxidatiu 
que danya DNA, lípids i proteïnes i que desencadena la mort cel·lular. A més, la 6-OHDA promouria la inhibició 
directa de la respiració mitocondrial provocant una depleció energètica que contribuiria a la mort cel·lular. 
Finalment, l’autooxidació de la 6-OHDA extracel·lular també promou la formació de ROS que augmenten 
l’estrès oxidatiu i que afecten qualsevol tipus cel·lular de forma inespecífica. DA = dopamina; DOPAC = Àcid 3,4-
dihidroxifenilacètic. 
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4 Les vies de senyalització mTOR/Akt: possible implicació en els 

processos fisiopatològics de la malaltia de Parkinson 

A nivell de vies de senyalització moleculars, en aquest treball s’ha dedicat un especial interès 

en les cinases mTOR i Akt, i en la seva implicació en la mort neuronal així com en la disfunció 

sinàptica que té lloc en l’MP.  

La proteïna mTOR (mechanistic target of rapamycin) és una cinasa serina/treonina de gran 

envergadura (≈250kDa), molt conservada i que es troba àmpliament expressada en tot tipus 

de cèl·lules i teixits, incloent-hi les neurones 297,298. Es tracta d’un hub que integra senyals 

extracel·lulars de nutrients, factors de creixement, citocines i neurotransmissors, així com la 

senyalització intracel·lular de diferents cascades de cinases, per tal de regular una gran 

varietat de processos cel·lulars vitals 299,300 (Figura 13).  

 

Figura 13. L’mTOR com a node del control homeostàtic cel·lular. Representació esquemàtica dels components 
integradors dels complexos mTORC1 i mTORC2, així com la sensibilitat d’aquests a diferents condicionants 
extra- i intracel·lulars, per tal de regular nombrosos processos vitals per a la cèl·lula. El complex mTORC2 és 
insensible al tractament agut amb rapamicina però l’exposició crònica en pot deteriorar l’estabilitat estructural 
i la funció 

301,302
. Adaptació de Laplante M i Sabatini DM (2012) 

299
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L’mTOR realitza la seva funció cinasa en dos complexos multiproteics anomenats mTORC1 i 

mTORC2. Ambdós complexos són molt grans, amb 6 i 7 components proteics coneguts, 

respectivament. A banda de la subunitat catalítica mTOR, comparteixen les proteïnes mLST8 

(mammalian lethal with sec-13 protein 8) 303,304, DEPTOR (DEP domain containing mTOR-

interacting protein) 305 i el complex Tti1/Tel2 306. No obstant, els dos complexos es defineixen 

principalment per una proteïna adaptadora clau: raptor (regulatory-associated protein of 

mTOR) en el cas de l’mTORC1 307,308, i rictor (rapamycin-insensitive companion of mTOR) 

formant part de l’mTORC2 304,309. A més, la proteïna PRAS40 (proline-rich Akt substrate 40 

kDa) és específica de l’mTORC1 310–313, mentre que les proteïnes mSIN1 (mammalian stress-

activated map kinase-interacting protein 1) 
314,315

 i PROTOR 1/2 (protein observed with rictor 

1 and 2) 311,316 són pròpies del complex mTORC2. La integració de la cinasa mTOR a un o altre 

complex determina l’especificitat de substrat, la localització subcel·lular, així com la resposta 

inhibitòria al tractament amb rapamicina, a la qual l’mTORC1 hi és més sensible 299 (Figura 

13). 

Les senyals extracel·lulars que estimulen l’activació de la funció mTOR, actuen principalment 

a través de la modulació del complex heterodimèric TSC1/2 (tuberous sclerosis 1/2) (Figura 

14). La seva activitat GAP (GTPase-activating protein) actua sobre la GTPasa Rheb (ras 

homolog expressed in brain), i en promou la seva forma inactiva Rheb-GDP (difosfat de 

guanosina), la qual no pot estimular la funció cinasa mTORC1 317,318. D’altra banda, la forma 

activa Rheb-GTP també provoca la inducció de la l’activitat mTORC2 290,319,320, tot i que els 

mecanismes concrets d’aquesta regulació es troben menys definits. L’activació de l’mTORC2 

no respon a la disponibilitat de nutrients, però sí a determinats factors de creixement com 

ara la insulina. Per una banda, l’activació de la cinasa fosfatidilinositol 3 (PI3K) i del 

fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfat (PIP3) promou directament l’activitat mTORC2 de manera 

dependent d’insulina 321. Per altra banda, la mateixa activació de la via PI3K per insulina 

estimula la unió de l’mTORC2 amb el ribosoma, procés que seria clau en la funció mTORC2 

322. Tenint en compte que l’mTORC1 facilita el muntatge ribosòmic 323, l’activitat d’ambdós 

complexos estaria mútuament regulada 324 (Figura 14). 

El complex mTORC1 regula positivament el procés de traducció proteica a través dels seus 

substrats cinasa p70S6 1 i 2 (S6K1 / 2) i la proteïna d’unió a eIF4 (4EBP1) 325. A més, també 

controla altres processos com la síntesi de lípids, el metabolisme energètic i exerceix una 
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regulació negativa sobre el procés d’autofàgia 299. Per la seva banda, el complex mTORC2 té 

un rol molt important en la supervivència cel·lular a través de l’activació dels seus substrats 

Akt 326 i SGK1 (serum and glucocorticoid-induced protein kinase 1) 327; i en el manteniment 

del citoesquelet d’actina mitjançant la fosforilació de la proteïna-cinasa Cα (PKCα) 304,309 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Vies de senyalització de les cinases mTOR/Akt. Esquema representatiu dels principals reguladors i 
substrats dels complexos mTORC1 i mTORC2, així com de la interrelació d’aquests amb la via de la proteïna 
cinasa Akt. Els possibles mecanismes d’activació del complex mTORC2 s’indiquen mitjançant línies discontinues. 
RTC = receptor tirosina-cinasa, Adaptació de Wullschleger S (2006) 

319
, Laplante M i Sabatini DM (2012) 

299
 i 

Lipton JO i Sahin M (2014) 
300

. 

 

4.1 Interrelació PI3K/Akt/mTOR 

La proteïna Akt és una cinasa serina/treonina que controla múltiples processos cel·lulars 

com ara proliferació, supervivència, apoptosi i creixement 328. L’activació de l’Akt ve 

determinada per la fosforilació de la treonina 308 (T308), per part de la cinasa dependent de 

fosfatidilinositol 1 (PDK1) 329, i de la serina 473 (S473) per part de l’mTORC2, entre d’altres 

326. No obstant, l’mTORC1 es situa per sota de l’Akt en la cascada de senyalització estimulada 

per factors de creixement epidèrmics i tipus insulina, a través de l’activació de la PI3K. Per 
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una banda, l’Akt estimula l’activitat mTORC1 fosforilant la proteïna TSC2 de manera que 

inactiva el complex TSC1/2 330–332. L’Akt també indueix l’activitat mTOR inactivant la proteïna 

inhibitòria PRAS40, que forma part del complex mTORC1 310–313. Paral·lelament, es dóna 

l’existència de bucles de retroalimentació negatius a través dels quals l’activitat mTORC1 

sostinguda inhibeix la via PI3K-Akt 299. La més caracteritzada d’aquestes vies retroactives 

implica la fosforilació i degradació del substrat del receptor d’insulina 1 (IRS-1) per part del 

substrat mTORC1, S6K1, i la conseqüent reducció de la resposta a factors de creixement que 

senyalitzen a través de receptors tirosina-cinasa 333,334. 

Per altra banda, com s’ha esmentat en l’apartat anterior, PI3K contribueix directa o 

indirectament a la inducció de la funció mTORC2, mentre que aquest participa en l’activació 

completa de l’Akt (Figura 14). 

4.2 Senyalització mTOR/Akt en la malaltia de Parkinson 

Les inclusions d’agregats proteics són una constant en la majoria de malalties 

neurodegeneratives, inclosa l’MP. La incapacitat d’eliminar proteïnes defectuoses causada 

per la disfunció dels sistemes UPS i d’autofàgia està implicada en la fisiopatologia de l’MP, tal 

com s’ha esmentat anteriorment. En aquest sentit, el complex mTORC1 juga un paper 

central en la regulació del procés d’autofàgia. Així, s’ha descrit que la inhibició de l’mTORC1 

amb rapamicina promou la degradació autofàgica d’agregats proteics d’α-sinucleïna 

ubiquitinitzada, en models in vitro i en models animals de sobreexpressió de l’α-sinucleïna 

335–337.  

Per altra banda, alguns estudis apunten directament a la disminució de la senyalització 

mTORC1 sobre S6K i 4EBP1/eIF4, i per tant a la disminució de la síntesi proteica com a 

responsables parcials de la mort apoptòtica observada en models cel·lulars i animals tractats 

amb toxines parkinsonianes 338,339. Aquest treballs incideixen en el rol de l’estrès oxidatiu en 

la patogènesi de l’MP, i situen l’activació de la proteïna cinasa activada per AMP (AMPK) com 

un efector clau en la inhibició de la senyalització mTOR en el tractament amb 6-OHDA 338. 

Finalment, cal esmentar el paper crucial que juga l’alteració de la senyalització de la proteïna 

cinasa Akt en la mort cel·lular observada en models in vitro i in vivo de l’MP 320. De fet, els 

nivells d’Akt fosforilada en ambdós residus S473 i T308, es troben disminuïts en les neurones 

negrals de seccions post mortem de l’SNpc de pacients parkinsonians 320. 
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L’activitat Akt augmenta la supervivència cel·lular interferint en la funció de nombroses vies i 

proteïnes proapoptòtiques. Uns quants exemples en serien la inactivació de les proteïnes 

proapoptòtiques Bax i Bad 340,341, la inhibició del factor de transcripció p53 342,343, la inhibició 

de la senyalització de la cinasa c-jun N-terminal (JNK) 343,344, i la reducció de l’expressió del 

gen proapoptòtic Bim a través de la inhibició dels factors de transcripció FOXO1/3a/4 345. A 

més, l’Akt també promou la síntesi de proteïnes antiapoptòtiques a través de l’estimulació 

de l’activitat mTORC1 330–332. De manera consistent, s’ha observat que l’activació de la 

senyalització Akt per factors de creixement o per la sobreexpressió de l’Akt constitutivament 

activa, resulta en un efecte protector tant pel soma com per les terminacions axòniques de 

les neurones negrals de l’SNpc en models animals de parkinsonisme avançat 346–348. 

4.3 mTOR/Akt i disfunció sinàptica 

La traducció de proteïnes a nivell local té un paper central en la formació i en el 

manteniment de les sinapsis 349–352. Com a regulador de la iniciació de la traducció, el 

complex mTORC1 té un paper crític en els fenòmens de plasticitat sinàptica dependents de la 

síntesi proteica. En la fase de desenvolupament, l’activació de la via mTORC1 promou 

l’extensió de les neurites, així com l’increment de l’arborització i protuberàncies immadures 

en les dendrites, fet que respon per la patologia de diferents trastorns com ara l’autisme o la 

síndrome de Down, on existeix una sobreactivació mTORC1 300,353,354. En el cervell adult, el 

control de la síntesi proteica per part de l’mTORC1 regula la plasticitat sinàptica i la formació 

de memòria en l’hipocamp, de manera que promou el processos de LTP i LTD en resposta 

l’activació respectiva dels receptors NMDA i mGluR (receptor de glutamat metabotròpic), i 

de manera dependent de la via PI3K/Akt 355–362. La regulació del citoesquelet d’actina per 

part del complex mTORC2 també té un paper en aquest procés, ja que la genoanul·lació 

localitzada de rictor promou defectes en la formació de sinapsis hipocampals i afecta la 

consolidació del procés d’LTP 363.  

La via PI3K/Akt/mTOR també té una importància remarcable en el processos sinàptics 

patològics que ocorren en els trastorns neuropsiquiàtrics. Per exemple, el ràpid efecte 

antidepressiu de l’antagonista NMDA ketamina és dependent de l’increment de l’activitat 

mTORC1 al còrtex prefrontal, la qual estimula la síntesi de proteïnes pre- i postsinàptiques 

(GluR1, PSD95, sinapsina i arc) i la formació de noves sinapsis 364. Per altra banda, en els 

trastorns esquizofrènics tant l’increment de l’activitat mTORC1 i Akt, com la reducció de la 
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senyalització mTORC2/Akt promouen defectes a nivells sinàptic en models murins 

d’esquizofrènia 365–367.  

El paper de l’mTOR en la disfunció de la plasticitat sinàptica estriatal en l’MP encara és 

desconegut. Tot i així, la senyalització mTORC1 s’ha vist implicada en el fenomen de 

discinèsia induïda per L-dopa 368. L’administració de L-dopa en ratolins tractats amb 6-OHDA, 

produeix un increment transitori de la senyalització mTORC1 en aquelles NEMs que 

predominantment expressen el receptor dopaminèrgic D1 
368, i que estan específicament 

implicades en l’aparició d’aquest tipus de discinèsia 369–371. De fet, la severitat de la 

simptomatologia discinètica és correlativa a la magnitud de l’increment de la senyalització 

mTORC1. A més, ambdós fenòmens poden ser rescatats mitjançant el tractament amb 

l’inhibidor mTORC1 rapamicina, preservant igualment l’efecte beneficiós del tractament amb 

L-dopa 368.  
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5 La proteïna proapoptòtica RTP801 en el context de la malaltia de 

Parkinson 

La proteïna RTP801, també anomenada REDD1 (regulated in DNA damage response 1) i Dig2 

(dexamethasone-induced gene 2), està codificada pel gen de resposta a estrès DDIT4 (DNA-

damage-inducible transcript 4). 

Es tracta d’una proteïna de 232 aminoàcids i un pes molecular estimat de 25 kDa, tot i que el 

pes molecular aparent en els gels d’electroforesi és de 34 kDa 372,373. L’RTP801 es troba 

dèbilment expressada en nombrosos teixits humans 372, principalment al citoplasma i a les 

membranes cel·lulars 374, on transloca de manera Ca2+-dependent 375. A més, també s’ha 

detectat una petita fracció de l’RTP801 total associada amb la membrana externa 

mitocondrial 376,377.  

5.1 DDIT4: un gen de resposta a estrès 

El gen DDIT4 conté tres exons, dos dels quals codifiquen per la proteïna RTP801, la 

transcripció de la qual és induïda en resposta a diverses situacions d’estrès cel·lular (Figura 

15). De fet, el DDIT4 va ser inicialment descrit com un gen induïble per hipòxia i per dany al 

DNA 372,373. Efectivament, estudis posteriors han determinat que el gen DDIT4 conté un 

element de resposta a hipòxia (HRE) al seu promotor 372,378 i s’indueix de manera dependent 

al factors de transcripció HIF-1 (Hypoxia-inducible factor 1) i Sp1 en situacions d’hipòxia o 

amb el tractament amb l’agent mimètic d’hipòxia, clorur de cobalt 379. El dany al DNA per 

radiació ionitzant i agents genotòxics com el metil metà sulfonat, l’etopòsid o la 

doxorrubicina també eleven els nivells de l’RTP801, de manera dependent del factor de 

transcripció p53 373,380–382. Per altra banda, la inducció del gen DDIT4 per l’estrès del reticle 

endoplasmàtic provocat per depleció de sèrum o pels agents tunicamicina i tapsigargina, ve 

mitjançat pel factor de transcripció ATF4 (activating transcriptional factor 4) 290,380,383–385. 

L’estrès oxidatiu induït per H2O2 és un altre factor desencadenant de l’increment de 

l’expressió de l’RTP801 290, i també depèn d’ATF4 383. Finalment, l’acumulació el pèptid β-

amiloide (Aβ) 386, així com el tractament amb glucocorticoides, la depleció energètica, 

l’estrès osmòtic i el xoc tèrmic també indueixen la transcripció el gen DDIT4 i l’acumulació de 

la proteïna RTP801 380,387. 
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Figura 15. Estrès cel·lular i transcripció del gen DDIT4. Esquema dels principals factors d’estrès cel·lular que 
porten a l’activació de la transcripció del gen DDIT4 i al conseqüent augment dels nivells de la proteïna RTP801. 
Estrès RE = estrès del reticle endoplasmàtic. 

 

5.2 Estructura i funció de la proteïna RTP801 

El fet que existeixi una gran varietat d’estímuls nocius que ràpidament indueixen la proteïna 

RTP801, demostra que la seva funció moduladora de la cinasa mTOR és rellevant i necessària 

per tal de mantenir l’homeòstasi cel·lular. 

Efectivament, la principal funció coneguda de la proteïna RTP801 és la de reguladora 

negativa de l’activitat mTOR, exercint un efecte activador sobre el complex TSC1/2 378,388 

(Figura 14). Es tracta d’una funció altament conservada, com ho indica el fet que la proteïna 

ortòloga de l’RTP801 en la drosophila melanogaster, anomenada charybdis, també inhibeix 

la funció mTOR i el creixement en resposta a hipòxia 389. Per altra banda, el DDIT4 també 

presenta un gen paràleg anomenat DDIT4L, el qual codifica per la proteïna REDD2 o RTP801L 

(RTP801-like), que comparteix un ≈ 50% d’homologia amb l’RTP801 i també actua inhibint la 

funció mTOR 373,378. 

El mecanisme concret d’aquesta regulació no es coneix, tot i que s’ha proposat un escenari 

on la unió de l’RTP801 amb la proteïna 14-3-3 anul·la l’acció repressora d’aquesta última 

sobre la TSC2 374. Altres grups també han confirmat la interacció de l’RTP801 amb la 14-3-3 

mitjançant coimmunoprecipitació 390–392. Tanmateix aquesta hipòtesi ha estat refusada en 
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base al model estructural cristal·litzat de la proteïna RTP801 393. Un altre mecanisme que 

s’ha proposat és l’activació per part de l’RTP801 de la proteïna fosfatasa 2A (PP2A), que al 

seu torn desfosforila l’Akt en el residu T308 exercint un efecte inactivant en aquesta, i 

evitant la fosforilació i repressió del complex TSC1/2 394 (Figura 14). 

La seqüència aminoacídica de l’RTP801 no presenta cap motiu funcional o domini estructural 

conegut. Tanmateix la cristal·lització parcial del segment d’aminoàcids 89-226 de la proteïna 

RTP801 humana ha permès detectar una regió superficial que resulta clau per la seva funció 

393. Aquesta regió està formada per dos seqüències separades, 138EPGC141 i 218KKKLYSSE225, 

que es mostren contigües en l’estat natiu de la proteïna (Figura 16a). Ambdues seqüències 

estan totalment conservades, des dels insectes fins a la proteïna humana, i són necessàries 

per la funció inhibitòria sobre l’mTOR 393 (Figura 16b). Cal destacar que la franja que 

comprèn les tres lisines consecutives 218KKK220, s’ha descrit com a imprescindible per a la 

localització mitocondrial 376 i a la membrana 375 de l’RTP801. Per altra banda, la regió N-

terminal de la proteïna (aminoàcids 1-88) no es troba conservada i seria totalment 

dispensable per la funció de l’RTP801 393.  

Sorprenentment, la proteïna RTP801 exerceix un rol pro- o antiapoptòtic en funció del 

context cel·lular. Nombrosos estudis atribueixen un paper protector a l’RTP801 en cèl·lules 

proliferants davant de diferents estímuls nocius, com ara estrès oxidatiu per H2O2 
372, 

dexametasona 380,387, privació de sèrum 385 i dany al DNA per doxorrubicina o irradiació 382. 

En canvi, en cèl·lules postmitòtiques, l’RTP801 actua com una proteïna proapoptòtica que 

sensibilitza vers l’estrès oxidatiu 372, i que resulta tòxica en cultius de fenotip neuronal 290. En 

estudis de corticogènesi, s’ha observat que l’RTP801 participa en el control de la proliferació 

i la diferenciació neuronal, posant en relleu aquest efecte dual. Així, els nivells de l’RTP801 

són elevats en els neuroprogenitors sense esdevenir tòxics, i el seu descens progressiu 

contribueix a l’avanç de la migració i la maduració neuronal, essent els nivells de l’RTP801 

molt disminuïts en les neurones madures 395. L’efecte inhibitori sobre l’mTOR bé podria 

explicar aquest comportament dual, atès que també durant la corticogènesi, la 

sobreactivació del complex mTORC1 promou l’apoptosi incontrolada de cèl·lules 

proliferants, i en canvi, la mateixa sobreactivació mTORC1 en el cervell adult promou una 

hipertròfia cortical 396. 
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Figura 16. Seqüència i estructura de la proteïna RTP801. (a) Diagrama i representació tridimensional de la 
topologia estructural de l’RTP801. Representacions estructurals de la cristal·lització proteica del porció 
compresa entre els aminoàcids 89 i 226 de l’RTP801 humana (PDB: 3LQ9). L’estructura terciària de la proteïna 
RTP801 revela una topologia única amb dos hèlix α antiparal·leles seguides per una làmina β mixta que 
comprèn un infreqüent motiu estructural anomenat psi-bucle format per les làmines β1-β3. (b) Seqüència 
aminoacídica de la proteïna RTP801. Alineament de les seqüències peptídiques de la proteïna RTP801 d’humà 
(homo sapiens), rata (rattus norvegicus), ratolí (mus musculus), granota (xenopus laevis) i mosca (drosophila 

melanogaster). S’exclouen de la comparació les regions N-terminals no conservades de xenopus i drosophila. El 
grau de conservació dels residus s’expressa en amb un gradient de color. Les porcions de la seqüència que 
formen la regió superficial clau per a la funció inhibitòria sobre mTOR s’han remarcat en un quadre vermell 
discontinu. Finalment, les sis lisines ubiquitinitzables de l’RTP801 humana estan marcades en negreta, i 
mostren diferents graus de conservació. Imatges adaptades i extretes de Vega-Rubin-de-Celis S i col. (2010) 

393
. 
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5.3 RTP801 i malaltia de Parkinson 

El rol proapoptòtic de la proteïna RTP801 adquireix una especial rellevància en l’MP, on s’ha 

vist que l’acumulació d’aquesta proteïna en les neurones dopaminèrgiques de l’SNpc podria 

ser un dels desencadenants de la mort neuronal 290,292,320. 

Inicialment, una anàlisi en sèrie de l’expressió gènica (SAGE) realitzat en cèl·lules N-PC12 

tractades amb 6-OHDA, va identificar l’RTP801 com una nova candidata en l’estudi de la 

neurodegeneració en aquesta malaltia 289. La comparació entre el transcriptoma dels cultius 

control i els cultius tractats amb 6-OHDA, va revelar que l’RTP801 ocupava el primer lloc de 

la llista de ≈ 1200 transcrits regulats positivament, essent l’increment de 97 vegades 

respecte els cultius control 289.  

Posteriorment es va observar que en la mateixa línia cel·lular, tant l’RNA missatger (mRNA) 

com la proteïna RTP801 augmenten en resposta a les toxines parkinsonianes 6-OHDA, 

rotenona i el metabòlit actiu de l’MPTP, MPP+ (1-Metil-4-fenilpiridina). De manera més 

rellevant, es va determinar que l’RTP801 també s’acumula en les neurones dopaminèrgiques 

de l’SNpc en el model de ratolí tractat amb MPTP i en seccions post mortem de pacients amb 

MP esporàdica 290. 

Significativament, es va determinar que el noquejat de l’RTP801 atenua la mort cel·lular 

provocada per aquestes toxines en N-PC12 i en cultius primaris de neurones simpàtiques 290. 

Aquests agents mimètics parkinsonians actuen provocant un increment de l’estrès oxidatiu 

271,397,398, i de manera consistent, la depleció de l’RTP801 també prevé la mort causada per 

H2O2 
290.  

En una aproximació més directa, també es va observar que la simple sobreexpressió de 

l’RTP801 provoca uns nivells de mort similars als que s’obtenen en el tractament amb les 

neurotoxines parkinsonianes 290. De forma interesant, es va determinar que la mort 

provocada per la sobreexpressió de l’RTP801 i el tractament amb 6-OHDA és dependent de 

la supressió de la via mTOR/Akt mitjançant el complex TSC1/2; atès que tant el noquejat de 

TSC2 290 com la sobreexpressió de l’mTOR 292 o l’Akt constitutivament activa 320, resulten en 

un efecte protector. A més, la desfosforilació de l’mTOR en el residu serina 2448 (S2448), i 

de l’Akt en els residus S473 i T308 es fa evident en models cel·lulars de l’MP, així com en 

seccions post mortem de l’SNpc de pacients parkinsonians 290,320. 
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Finalment, es va determinar que el tractament amb rapamicina exerceix un efecte protector 

en N-PC12 tractades amb 6-OHDA i també en el model de ratolí MPTP 292. Aquest efecte 

beneficiós s’explica per la capacitat de la rapamicina de suprimir la traducció d’un 

determinat subgrup de trànscrits, mentre preserva la correcta expressió de la resta 399,400. 

Així, el tractament amb rapamicina evita l’acumulació de la proteïna RTP801 per una banda, i 

preserva la fosforilació T308 de l’Akt per l’altra; contribuint ambdós mecanismes a l’efecte 

protector de la rapamicina 292. 

En resum, l’RTP801 es mostra necessària i suficient per desencadenar un procés de mort 

apoptòtica en models in vitro i in vivo de l’MP, provocant la inhibició seqüencial de l’mTOR i 

la senyalització de supervivència Akt (Figura 17) 
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Figura 17. Regulació de la via mTOR/Akt per l’RTP801 en un context d’estrès neuronal. (a) En condicions 
fisiològiques, els nivells baixos de l’RTP801 juntament amb els diferents mecanismes de control i 
retroalimentació, contribueixen al manteniment adequat de l’activació de la via mTOR/Akt. (b) No obstant, en 
condicions d’estrès cel·lular com el provocat per les neurotoxines parkinsonianes 6-OHDA i MPTP, els nivells de 
l’RTP801 es disparen provocant una forta inhibició de l’mTOR. Aquest fet s’acompanya de la completa 
desfosforilació de la proteïna Akt en el residu S473 a causa de la inactivació del complex mTORC2, i en el residu 
T308, possiblement com a conseqüència de la sobreactivació de la PP2A 

394
. Aquest dos esdeveniments 

seqüencials contribuirien a la supressió de la senyalització de supervivència, que de manera crònica conduiria a 
un procés de mort neuronal. Imatge adaptada de Canal M i col. (2014) 

401
. 
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En vistes del rol proapoptòtic de la proteïna RTP801 en el context de l’MP, la identificació de 

reguladors defectius que contribueixen a la seva acumulació esdevé crucial, tant per esclarir 

els mecanismes fisiopatològics de la neurodegeneració, com per identificar nous objectius 

terapèutics.  

A més, el paper que té l’eix RTP801/mTOR/Akt en la disfunció sinàptica estriatal en l’MP 

roman inexplorat.  

Per tant, els objectius específics d’aquest treball són: 

 

• Dilucidar els mecanismes de degradació implicats en el control de la homeòstasi de la 

proteïna RTP801. 

 

• Investigar l’especificitat de l’activitat E3 lligasa de la parkina sobre la degradació 

proteasomal de l’RTP801. 

 

• Explorar l’efecte de la regulació de la parkina sobre l’RTP801 i la supervivència 

cel·lular, mitjançant models cel·lulars i animals, així com mostres de pacients 

parkinsonians esporàdics i amb mutacions del gen PARK2. 

 

• Investigar el rol de l’RTP801 en la plasticitat sinàptica. 

 

• Estudiar la regulació de la parkina sobre l’RTP801 en les sinapsis. 

 

• Disseccionar l’eix RTP801/mTOR/Akt en les sinapsis estriatals, a partir de l’anàlisi del 

teixit post mortem de pacients parkinsonians esporàdics i amb mutacions del gen 

PARK2. 
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1 Cultius de línies cel·lulars 

1.1 Cultius N-PC12 

Les cèl·lules PC12 provenen d’un feocromocitoma de rata, és a dir, són cèl·lules tumorals de 

medul·la suprarenal, amb capacitat de sintetitzar, acumular i alliberar catecolamines. La seva 

característica principal és la capacitat de respondre al tractament amb NGF, provocant un 

sortida del cicle cel·lular i una diferenciació a un fenotip neuronal. Les PC12 neuronals, o N-

PC12, adopten certes característiques de neurona simpàtica: mostren neurites definides, són 

elèctricament excitables, susceptibles a neurotransmissors i expressen diferents marcadors 

neuronals. A més, mantenen la capacitat de síntesi, emmagatzematge, reabsorció i 

alliberament de dopamina 291,293–296. Les N-PC12, han estat àmpliament utilitzades com a 

model de l’MP per a estudis amb toxines parkinsonianes, estrès oxidatiu, estrès 

catecolaminèrgic o sobreexpressió de la proteïna α-sinucleïna entre altres (revisat a 291,293).  

El manteniment de les cèl·lules PC12 sense diferenciar es va realitzar en medi RPMI 1640 

(Thermo Scientific) suplementat amb un 10% de sèrum de cavall inactivat per calor (Sigma-

Aldrich), un 1% de sèrum boví fetal (Thermo Scientific) així com antibiòtic 

penicil·lina/estreptomicina (Gibco). Les cèl·lules es van cultivar sobre una base de col·lagen 

en plaques de 10 cm2, fins arribar a la confluència, moment en el que es ressembren en 

noves plaques de 10 cm2 (per manteniment) o en plaques multipouets (per experiments). En 

aquest cas, per a l’obtenció de cultius N-PC12 es va substituir el medi normal per medi de 

diferenciació consistent en medi RPMI 1640 suplementat amb un 1% de sèrum de cavall 

inactivat per calor, i 50 ng/ml de β-NGF humà recombinant (Alomone Labs). Les cèl·lules es 

van diferenciar durant uns 7-8 dies abans de realitzar els experiments efectuant canvis de 

medi cada 2 dies. El manteniment d’aquest cultiu es va realitzar a 37ºC i 7,5% CO2. 

1.2 Cultius HEK293 

Les cèl·lules HEK293 són una línia cel·lular tumoral derivada de ronyó embrionari humà amb 

un fenotip epitelial 402. 

El manteniment de les cèl·lules HEK293 es va realitzar en medi DMEM (Thermo Scientific) 

suplementat amb un 10% de sèrum boví fetal (Thermo Scientific) i antibiòtic 

penicil·lina/estreptomicina (Gibco), efectuant canvis de medi cada 2 dies. El cultiu d’aquestes 
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cèl·lules es va realitzar en plaques de 10 cm2 a 37ºC i 5% CO2, i van ser ressembrades en 

arribar a confluència. 

2 Cultius primaris 

2.1 Cultius de neurones simpàtiques 

Les neurones simpàtiques noradrenèrgiques desenvolupen cossos de Lewy i degeneren en 

l’MP 3,178–181. Es tracta d’un cultiu cel·lular força pur de neurones que es mostren 

susceptibles al tractament amb 6-OHDA 286,290–293. 

Els cultius de neurones simpàtiques es van realitzar a partir de la dissociació dels ganglis 

cervicals superiors de rata neonatal (P0-P2). El cultius van ser sembrats directament sobre 

una base de col·lagen en plaques de 6 pous i mantinguts en medi RPMI 1640 suplementat 

amb un 1% de sèrum de cavall inactivat per calor, i 50 ng/ml de β-NGF humà recombinant a 

37ºC i 5% CO2. Els canvis de medi van ser realitzats cada 2 dies. 

2.2 Cultius de neurones corticals i hipocampals 

Els cultius corticals permeten l’obtenció d’un gran nombre de neurones, motiu pel qual són 

molt útils per estudis bioquímics que requereixen partir d’una gran quantitat de material 

biològic. Per altra banda, en els cultius hipocampals, la quantitat de neurones obtingudes és 

més baixa, però es tracta de cultius molt homogenis de neurones piramidals que 

desenvolupen neurites amb una alta densitat d’espines dendrítiques 403. 

Els cultius de neurones corticals i hipocampals es van realitzar a partir de la dissecció del 

cervell d’embrions de rata de 18 dies de gestació (E18). Les neurones dissociades van ser 

sembrades sobre vidre per experiments d’imatge, o sobre plàstic per l’anàlisi bioquímica. En 

ambdós casos les neurones van créixer sobre una base de poli-L-lisina (Sigma-Aldrich). El 

manteniment d’aquests cultiu es va realitzar a 37ºC i 5% CO2 en medi Neurobasal® 

suplementat amb B-27® i GlutaMAX
TM (Gibco), efectuant canvis parcials de medi cada 5-6 

dies. Tanmateix el sembrat de les neurones en vidre es va realitzar inicialment en medi MEM 

(Gibco), 100 mM àcid pirúvic (Gibco), 20% glucosa (Sigma-Aldrich) i 10% sèrum de cavall 

inactivat per calor. 
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2.3 Cultiu fibroblasts humans 

Els cultius primaris de fibroblasts de pacients amb parkinsonisme esporàdic o genètic 

representen un model robust i de disponibilitat relativament senzilla. Actualment, s’estudia 

el seu ús per a la identificació de nous marcadors biològics de l’MP, ja que els fibroblasts 

reflecteixen el dany cel·lular acumulat amb l’edat del pacient donant 404. 

Els fibroblasts originaris de la biòpsia de pell de sis pacients diagnosticats amb AR-JP amb 

mutacions patològiques del gen PARK2 i sis individus controls, van ser obtinguts del banc de 

la unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment (Hospital Clínic de Barcelona), gràcies a 

l’aportació del Dr. Eduardo Tolosa (IDIBAPS, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, 

Barcelona). Els fibroblasts van ser cultivats en flascons de plàstic en medi DMEM 

suplementat amb un 10% de sèrum boví fetal i antibiòtic penicil·lina/estreptomicina, 

realitzant canvis de medi cada 2 dies. Els cultius inicials presenten una mescla de fibroblasts i 

queratinòcits, i els cultius no esdevenen purs fins que són ressembrats un mínim de tres 

vegades 405. Per aquest motiu, els cultius es van mantenir durant 5-6 passades in vitro, abans 

de ser analitzats. 

3 Tractaments cel·lulars 

Compost Acció 
Cultius 

tractats 

Concentració i duració 

tractament 

Casa 

comercial 

Epoxomicina 
Inhibidor 

proteasomal 

N-PC12 

HEK293 

Fibroblasts 

1 μM, 2-30 hores Calbiochem 

Cloroquina 
Inhibidor 

lisosomal 

N-PC12 

HEK293 

50 μM.  

2-30 hores 
Sigma-Aldrich 

MG132 
Inhibidor 

proteasomal 
N-PC12 5 μM. 5 hores Calbiochem 

Etopòsid Citotòxic DNA Fibroblasts 25 μM. 4 hores Calbiochem 

Cicloheximida 
Inhibidors síntesi 

DNA 

HEK293 

N-PC12 

10 mg/ml.  

10 i 60 minuts 
Calbiochem 

 

Taula 2. Compostos utilitzats en els tractaments cel·lulars. 
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Els tractaments amb la neurotoxina parkinsoniana 6-OHDA (Tocris Bioscience) es van 

realitzar després de 6-7 dies de cultiu en les N-PC12 (50-100 μM 6-OHDA) i al novè dia de 

cultiu in vitro (DIV 9) en els cultius simpàtics de rata (5 μM 6-OHDA). En els cultius corticals el 

tractament amb 50 μM 6-OHDA va ser realitzat entre el DIV 17 i 20 depenent de 

l’experiment. En tots els casos, es va realitzar un canvi de medi previ al tractament, i la 

durada aproximada del tractament ha estat de 16 hores. 

4 Mètodes d’obtenció, manipulació i anàlisi del DNA 

4.1 Transformació bacteriana i extracció del DNA plasmídic 

4.1.1 Soques bacterianes utilitzades 

En aquest treball es van utilitzar les soques d’Escherichia coli competents DH5α (Invitrogen) i 

10β (New England Biolabs) per transformar vectors establerts o productes de lligació, dels 

quals es vol amplificar el contingut de DNA. Aquestes soques bacterianes creixen en medi 

Terrific Broth (Invitrogen) en medi líquid i en LB (Luria broth) / Agar (Panreac) en medi sòlid. 

Per a la selecció dels bacteris s’afegeixen diferents antibiòtics al medi segons la resistència 

del plasmidi transformat i a la següent concentració: Ampicil·lina a 100 μg/ml i Kanamicina a 

50 μg/ml. 

4.1.2 Procés de transformació i extracció del DNA 

Per transformar DNA plasmídic s’afegeix el DNA als bacteris just després de descongelar 

aquests en gel. La mescla s’incuba 15 minuts en gel i tot seguit es realitza un xoc tèrmic de 2 

minuts a 42ºC, per tornar-la en gel durant 5 minuts més. Els primer bacteris transformats 

s’expandeixen durant 1 hora a 37ºC en medi S.O.C. (Invitrogen). Finalment, els bacteris es 

sembren en plaques de LB-agar amb l’antibiòtic que li confereix la resistència al plasmidi, i es 

deixen créixer les colònies O/N (durant la nit / overnight) a 37ºC. Posteriorment es piquen 

les colònies d’interès a partir de les quals s’expandirà el cultiu bacterià. 

Per aïllar DNA plasmídic a partir d’un cultiu saturat de bacteris es van utilitzar els kits 

comercials Plasmid Maxi Kit (Qiagen) o PureLink® HiPure Plasmid Filter Maxiprep Kit 

(Invitrogen). 
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4.2 Modificació del DNA 

4.2.1 Subclonatge del DNA 

Per poder modificar el DNA i obtenir noves construccions plasmídiques a partir de diferents 

vectors i inserts s’ha seguit el següent esquema general: 

4.2.1.1 Obtenció de l’insert i del vector linealitzat 

Per tal d’obtenir un determinat insert ja present en una construcció, o linealitzar un vector, 

es va dur a terme la digestió d’aquests amb els enzims de restricció i reactius de la casa New 

England Biolabs. Les digestions es van realitzar en un volum final de 20 μl durant 1-2 hores a 

37ºC. Després de la digestió s’afegeix 1 μl de fosfatasa alcalina intestinal bovina (New 

England Biolabs) durant 30 minuts a 37ºC, per desfosforilar el vector linealitzat i evitar-ne la 

recircularització. 

4.2.1.2 Purificació de bandes en gel d’agarosa 

Els fragments de DNA obtinguts de la digestió es van separar electroforèticament utilitzant 

un gel d’agarosa en condicions no desnaturalitzants. Per preparar els gels d’agarosa es van 

utilitzar diferents concentracions d’agarosa 1-4%, depenent de la mida dels fragments que 

es volen analitzar. El tampó TAE (Thermo Scientific) es va usar com a tampó per 

l’electroforesi, i la tinció amb bromur d’etidi (G-Biosciences) per la detecció de bandes de 

DNA sota llum ultraviolada. Com a tampó de càrrega es va utilitzar el DNA Gel Loading Dye 

(Thermo Scientific), i com a marcador de pes molecular el GeneRuler 1 kb DNA Ladder 

(Thermo Scientific). Per aïllar el fragment d’interès es van purificar les bandes tallades amb 

el kit QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen). 

4.2.1.3 Lligació 

Utilitzant el vector linealitzat, desfosforilat i digerit amb enzims de restricció compatibles 

amb els utilitzats en el cas de l’insert, es van mesclar vector i insert en una relació molar de 

3:1 en medi que conté tampó de lligació Quick ligation buffer i 1 μl de T4-DNA Ligase (New 

England Biolabs) en un volum final de 20 μl. La incubació es va dur a terme durant 15 minuts 

a temperatura ambient o bé 16h a 16ºC. El producte resultant de la lligació es va transformar 

seguint el procediment descrit en l’apartat 4.1.2., i es tornà a digerir i analitzar per 

electroforesi per assegurar el correcte subclonatge de l’insert.  
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4.2.1.4 Seqüenciació 

Totes les noves construccions i les construccions cedides es van analitzar a través de 

seqüenciació de DNA. El mateix procediment es va aplicar periòdicament a totes les 

construccions. La seqüenciació de DNA es va realitzar en el Servei de Genòmica de la UAB, 

mitjançant una seqüenciació automàtica de DNA desenvolupada per Applied biosystems i 

utilitzant la metodologia de Sanger amb una polimerasa termostable que permet una 

reacció de seqüenciació cíclica. 
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4.2.2 Descripció vectors i constructes utilitzats 

Vector Característiques 

pCMS-EGFP 

(cedit pel Dr. Lloyd Greene) 

• Resistència a ampicil·lina 

• Expressió en mamífers 

• Expressa la proteïna fluorescent EGFP (Enhanced green fluorescent 

protein) sota el promotor SV40 

• Expressa l’insert sota el promotor CMV (citomegalovirus) 

pRK5-myc 

(cedit pel Dr. Serge Przedborsky) 

• Resistència a ampicil·lina 

• Expressió en mamífers 

• Expressa myc o l’insert amb el marcatge myc N-terminal sota el 
promotor CMV 

pRK5-HA 

(cedit pel Dr. Bernat Crosas) 
• Idèntic al pRK5-myc però amb el marcatge HA en comptes de myc 

pEGFP-C2 

(cedit pel Dr. Serge Przedborsky) 

• Resistència a kanamicina i a neomicina 

• Expressió en mamífers 

• Expressa la proteïna fluorescent EGFP o l’insert com a proteïna de 
fusió amb, l’EGFP N-terminal sota el promotor CMV 

pEGFP-C3 

(cedit per la Dra. Clarissa Waites) 
• Idèntic al pEGFP-C2 amb diferent posició de les dianes de restricció 

pcDNA3 

(Addgene) 

• Resistència a ampicil·lina 

• Expressió en mamífers 

• Expressa l’insert sota el promotor CMV 

FUGWm 

(cedit per la Dra. Clarissa Waites) 

• Resistència a ampicil·lina 

• Expressió en mamífers 

• Expressa les proteïnes del virus de la immunodeficiència humana (VIH) 
5’ LTR i RRE, juntament amb EGFP sota el promotor ubiquitina C. 

• S’utilitza com a plasmidi de transferència de l’insert en la generació de 
lentivirus de sobreexpressió 

pSIREN-RetroQ-ZsGreen1 

(Clontech Laboratories) 

• Resistència a ampicil·lina 

• Expressió en mamífers 

• Expressa la proteïna fluorescent Zsgreen1 (Zoanthus sp. green 

fluorescent protein 1) sota el promotor CMV 

• Expressa l’insert sota el promotor U6 
• Es subministra linealitzat amb el kit Knockout RNAi Systems (Clontech 

Laboratories) 

pLL3.7 

(Addgene) 

• Resistència a ampicil·lina 

• Expressió en mamífers 

• Expressa les proteïnes del virus de la immunodeficiència humana (VIH) 
5’ LTR i RRE, i la proteïna fluorescent EGFP sota el promotor CMV 

• S’utilitza com a plasmidi de transferència per expressar shRNAs sota el 
promotor U6 en la generació de partícules lentivirals de noquejat. 

 

Taula 3. Vectors utilitzats. 
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Construcció Origen 

pCMS-EGFP 

pCMS-EGFP RTP801 

Inserció de l’RTP801 d’una llibreria de cDNA de cèl·lules PC12, amb les 

dianes de restricció EcoRI i SalI inserides per reacció en cadena de la 

polimerasa (PCR) i utilitzades pel subclonatge.  

Realitzat per la Dra. Cristina Malagelada en el laboratori del Dr. Lloyd 

Greene 

pCMS-EGFP RTP801 K-R 
Obtingut per mutagènesi dirigida (veure 4.2.3) a partir de la construcció 

pCMS-EGFP RTP801 

pRK5-myc 

pRK5-myc-parkin cedit pel Dr Serge Przedborsky 

pRK5-myc-parkin-R42P cedit pel Dr Leonidas Stefanis 

pRK5-myc-parkin-P437L cedit pel Dr Serge Przedborsky 

pRK5-myc-parkin ΔR2 cedit pel Dr Leonidas Stefanis 

pRK5-HA 

pRK5-HA-ubiquitin-K48 cedit pel Dr Bernat Crosas 

pRK5-HA-ubiquitin-K63 cedit pel Dr Bernat Crosas 

pEGFP-C2 

pEGFP-parkin cedit pel Dr Serge Przedborsky 

pEGFP-C3 

pEGFP-RTP801 
Subclonatge de l’insert del plasmidi pCMS-EGFP-RTP801 a través de la 

digestió i lligació en les dianes de restricció EcoRI i SalI 

pEGFP-homer Cedit pel Dr. Josep Maria Canals 

pcDNA3 

pcDNA3-HA-ubiquitin Addgene 

FUGWm 

FUGWm-EGFP-RTP801 

Subclonatge de l’insert del plasmidi pEGFP-RTP801 incloent-hi la EGFP, a 

través de la digestió i lligació en les dianes de restricció NheI i MfeI del 

plasmidi donador, i XbaI i EcoRI del vector receptor. Aquesta combinació 

és compatible però destrueix les dianes de restricció 

 

Taula 4. Construccions de sobreexpressió. 
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4.2.3 Mutagènesi dirigida 

La construcció RTP801 K-R es va obtenir a partir de la mutagènesi dirigida del vector pCMS-

EGFP RTP801, a través del kit QuickChange Lightning II Multi Site-Directed Mutagenesis Kit 

(Agilent Technologies).  

Aquest procés es va desenvolupar començant pel disseny dels oligonucleòtids encebadors 

amb el software que ofereix la marca comercial del kit (www.agilent.com/genomics/qcpd.). 

Es van utilitzar quatre oligonucleòtids complementaris que anellen en les regions on es vol 

introduir les mutacions: 

o K126R: 5’-GAGCCAGGTGGGCAGGGAACTCCTGC-3’ 

o K152R: 5’- GTGTGGAGCAAGGCAGGAGCTGCCATAGTGT -3’ 

o K185R: 5’- GCCTCTGGCCCAGGATCCAGGGCCT -3’ 

o K215/6/7R: 5'-CACCGGCTTCAGAGTCATCAGAAGGAGACTCTACAGCTCCGAG-3’ 

En la reacció de síntesi de la cadena mutant es va utilitzar 100 ng de DNA patró i 100 ng 

d’encebador, i es va sotmetre la mescla juntament amb la resta de components del kit 

necessaris per la reacció a una sèrie de cicles en un termociclador. Finalment, es va digerir 

cadena patró amb l’enzim Dpn I, que digereix i talla exclusivament les cadenes metilades 

procedents de cultiu de bacteris, de manera que elimina la cadena parental del plasmidi, 

sense afectar les noves cadenes de DNA mutants generades. La construcció resultant va ser 

transformada per amplificar-la i analitzada com la resta de plasmidis. 

4.2.4 Obtenció shRNAs 

La construcció shRNA (short hairpin RNA) per noquejar l’RTP801 va ser preparada per la Dra. 

Cristina Malagelada, amb el kit Knockout RNAi Systems (Clontech Laboratories) i en el vector 

pSIREN expressant dsRed (shRTP801 A) 290. Posteriorment l’insert va ser subclonat via bglII 

and EcoRI, en el vector pCMS-EGFP (shRTP801 1) substituint el promotor CMV IE pel 

promotor U6 del pSIREN 320. El plasmidi d’interferència inespecífic shG també va ser preparat 

per la Dra. Cristina Malagelada seguint el mateix mètode.  

Els vectors shRNA contra la parkina juntament amb el vector control shCt, van ser preparats 

amb el mateix kit en el vector pSIREN expressant ZsGreen1. Per a l’obtenció dels plasmidis 

shRNA es van dissenyar els oligonucleòtids de 19-21 bases, tenint en compte una sèrie de 

consideracions com el percentatge de guanina i citosina, que ha d’estar al voltant del 45%, i 
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l’especificitat de la seqüència. Es van introduir les dianes 5’ BamHI i EcoRI en les cadenes 

superior i inferior respectivament. Seguidament es va realitzar la hibridació 1:1 dels 

oligonucleòtids complementaris en un termociclador. Els oligonucleòtids hibridats es van 

lligar al vector pSIREN linealitzat seguint el procediment descrit en l’apartat 4.2.1.3. 

Finalment es va procedir a la transformació bacteriana per a l’obtenció del DNA seguint el 

procediment descrit en l’apartat 4.1.2. Addicionalment es van digerir les construccions i es 

van analitzar per electroforesi per assegurar el correcte subclonatge de l’insert. 

Per tal d’expressar aquestes seqüències en partícules lentivirals, es van dissenyar de nou els 

oligonucleòtids per tal de ser lligats en el vector linealitzat pLL3.7 mitjançant les dianes de 

restricció HpaI i XhoI. 

4.2.4.1 Descripció shRNAs 

shRNA 
Vector 

transfecció 

Vector  

Infecció 
Seqüència 5’-3’ Especificitat 

shG 320,395 pCMS-EGFP pLL3.7 GTGCGTTGCTAGTACCAAC Inespecífic 

shRTP801320,395 pCMS-EGFP pLL3.7 AAGACTCCTCATACCTGGATG Humà, rata i ratolí 

shCt  
pSIREN- RetroQ-

ZsGreen1 
pLL3.7 GTGCGTTGCTAGTACCAAC Inespecífic 

shParkin A 
pSIREN- RetroQ-

ZsGreen1 
pLL3.7 AACAACAGAGTATCGTTCACA Rata 

shParkin B 
pSIREN- RetroQ-

ZsGreen1 
pLL3.7 ATCGTTCACATAGTACAGAGA Rata 

shParkin 1 
pSIREN- RetroQ-

ZsGreen1 
pLL3.7 AGCTCCATCACTTCAGGATCC Rata i ratolí 

shParkin 2 406 
pSIREN- RetroQ-

ZsGreen1 
pLL3.7 ATCACCTGACAGTACAGAACT Rata 

 

Taula 5. Construccions shRNA utilitzades. 
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5 Mètodes d’expressió de proteïnes 

5.1 Transfecció transitòria 

5.1.1 Cultius N-PC12 i HEK293 

Les transfeccions es va realitzar amb l’agent lipídic Lipofectamine® 2000 (LF2000) (Invitrogen) 

en cultius de cèl·lules suficientment confluents (Mínim 50%). En primer lloc, 30 minuts abans 

de la transfecció es va realitzar un canvi de medi. A banda, en medi sense sèrum ni 

antibiòtics, es van preparar separadament dilucions de LF2000 i el plasmidi a transfectar 

(veure taula 6), que posteriorment van ser mesclades i incubades 20 minuts per permetre la 

formació dels complexos lipídics amb el DNA. Després es va afegir la mescla de LF2000/DNA 

als cultius, i s’esperà un mínim de 24 hores per permetre l’expressió de les proteïnes 

Tipus de placa 
Superfície 

(cm
2
) 

Volum canvi de medi 
Quantitat 

DNA/volum 
Quantitat 

LF2000/volum 
Volum final 

6 pous 10 1.5 ml 1-6 μg/250 μl 5 μl/250 μl 2 ml 

24 pous 2 200 μl 0.5-1.5 μg/50 μl 1 μl/50 μl 300 μl 

48 pous 0.7 100 μl 0.25-1 μg/25 μl 0.5 μl/25 μl 150 μl 

 

Taula 6. Volums i quantitats DNA/LF200 per transfectar N-PC12 i HEK293. 

 

El percentatge de transfecció es situa al voltant del 90-100% en les cèl·lules HEK293. 

L’eficiència de transfecció en les N-PC12 és variable però pot arribar fins al 15-20%. 

5.1.2 Cultius hipocampals 

La transfecció es va realitzar en les neurones cultivades sobre cobreobjectes de vidre per 

experiments d’imatge (22x22 mm) o electrofisiologia (Ø 12 mm). 

Trenta minuts abans de començar la transfecció es van transferir el cobreobjectes en una 

nova placa de 6 pous amb 1 ml de medi Neurobasal® suplementat amb B-27® i GlutaMAXTM 

preescalfat a 37ºC i amb 50 μM APV (àcid (2R)-amino-5-fosfonovaleric) (Sigma-Aldrich) i 10 

μM CNQX (6-ciano 7-nitroquinoxalina 2,3-diona) (Alomone labs), inhibidors dels receptors 

NMDA i AMPA/kaïnat respectivament. Aquest inhibidors s’afegeixen per limitar l’excitabilitat 

de les neurones i facilitar la seva transfecció. Cada pou, pot acollir un cobreobjectes de 

22x22mm (Electron Microscopy Sciences) o quatre de 12mm de diàmetre (Electron 

Microscopy Sciences).   
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A banda, es van preparar les dilucions de DNA i LF2000:  62,5 μl + 2,5 μg DNA / 62,5 μl + 2,5 

μl LF2000 per pou. Les dilucions DNA+LF2000 van ser mesclades i incubades durant 20 

minuts a temperatura ambient, moment en el que es va afegir la mescla a cada pou  i es va 

incubar durant 45 minuts. Després, es van transferir els cobreobjectes a la placa amb el medi 

original. 

5.2 Transfecció estable per infecció lentiviral 

Les cèl·lules N-PC12 es van infectar a DIV 3 i a una MOI (multiplicity of infection) de 3, el que 

significa que s’infecta amb 3 partícules virals per cèl·lula. En canvi, les neurones corticals i 

hipocampals es van infectar aproximadament a DIV 13-15, i a una MOI aproximada de 5-10, 

a excepció dels experiments d’imatge, en els que es va aplicar una MOI més baixa de 0.5. Els 

virus utilitzats per infectar les neurones simpàtiques de rata, són partícules lentivirals 

comercials (Santa Cruz) que contenen un a seqüència shRNA control inespecífica (shCT), o 

una mescla de tres shRNAs contra la parkina de rata (shParkin). Aquestes neurones es van 

infectar a DIV 3 i a una MOI de 2.  

A banda d’aquest virus comercials, la resta es van generar en cèl·lules HEK293 sembrades en 

plaques de 10 cm2 de manera que arribin a una confluència del 70-80% el dia següent. 

Trenta minuts abans de la transfecció es va substituir el medi de les cèl·lules per 8 ml de 

medi fresc i es va preparar per cada placa: 

o Lentivirus de sobreexpressió: 

� 1 ml DMEM (sense sèrum) 

� 10 µg plasmidi de transferència FUGWm 

� 7,5 µg plasmidi empaquetador pCMV-dR8.91 (Gag, Pol, Rev, and Tat) 

(cedit per la Dra. Clarissa Waites) 

� 5 µg plasmidi embolcall pCMV-VSVG (cedit per la Dra. Clarissa Waites) 

� 35 μl Calfectin
TM

 reagent (SignaGen Laboratories) 

 

o Lentivirus de noquejat: 

� 1 ml DMEM (sense sèrum) 

� 10 µg plasmidi de transferència pLL3.7 (Addgene) 

� 5 µg plasmidi empaquetador pMDLg/pRRE (Gag, Pol) (Addgene) 

� 5 µg plasmidi empaquetador pRSV-Rev (Addgene) 

� 5 µg plasmidi embolcall pMD2.G (VSVG) (Addgene) 

� 35 μl Calfectin
TM

 reagent (SignaGen Laboratories) 
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Es va incubar la mescla durant 15 minuts abans d’afegir-ho a cada placa. Al cap de 12-16 

hores es va substituir el medi per medi fresc. El medi contenint els virus es va recollir a les 

36-48 hores, i novament a les 66-72 hores de transfecció. Després es va centrifugar el medi 

per eliminar les restes cel·lulars, i es va filtrar en filtres amb porus de 0.45 μM (Thermo 

Scientific). Aquest medi va ser sotmès a ultracentrifugació per aïllar-ne les partícules 

lentivirals, que van ser resuspeses en un petit volum de PBS (phosphate buffered saline) 

Ca2+/Mg2+ estèril (Fisher Scientific). D’aquesta manera es va obtenir una gran concentració 

de partícules lentivirals, que va ser avaluada amb la infecció de diferents dilucions lentivirals 

en la línia cel·lular que es desitja infectar. 

6 Tècniques per a l’estudi de proteïnes 

6.1 Anàlisi per transferència de proteïnes Western (WB/western blot) 

Amb aquesta tècnica es va dur a terme l’anàlisi quantitatiu de les proteïnes dels extractes 

cel·lulars o teixits homogenats.  

Els homogenats cerebrals de cinc ratolins genoanul·lats pel gen PARK2 (PaKO) i de cinc 

ratolins salvatges (abreujat de l’anglès Wild Type com a WT) de la mateixa ventrada, van ser 

obtinguts gràcies a la col·laboració amb el Dr. Hermann Luebbert (Ruhr University, Bochum, 

Alemanya). El tampó de lisi utilitzat en aquest cas va ser el Triple Detergent Lysis Buffer (50 

mM HEPES, 150 mM NaCl, 25 mM EDTA, 1% Nonidet P40, 0,5% Na-deoxicolat, 0,1% SDS i 

protease inhibitor cocktail tablets (Roche)). 

Els cultius cel·lulars van ser lisats mitjançant el rascat de les plaques de cultiu amb el tampó 

de lisi Cell Lysis Buffer (Cell Signaling) amb 1 mM fluorur de fenilmetilsulfonil (PMSF) (Sigma-

Aldrich). La composició d’aquest tampó de lisi comercial és la següent: 20 mM Tris-HCl (pH 

7.5), 150 mM NaCl, 1 mM Na2EDTA, 1 mM EGTA, 1% Tritó, 2.5 mM pirofosfat de sodi, 1 mM 

beta-glicerofosfat, 1 mM Na3VO4, 1 µg/ml leupeptina. 

Les mostres homogeneïtzades van ser sonicades, i posteriorment centrifugades per eliminar 

restes cel·lulars. Després van ser preparades amb el tampó de càrrega Pierce™ Lane Marker 

Reducing Sample Buffer (Thermo Scientific) i bullides durant 5 minuts a 97ºC abans de ser 

carregades en gels de poliacrilamida NuPAGE
®
 Bis-Tris amb un gradient del 4-12% (Novex), i 

en gels NuPAGE® Tris-Acetate 3-8% (Novex) per l’anàlisi de proteïnes grans. Le mostres es 
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van córrer a través del gel per electroforesi mitjançant el sistema XCell SureLock™ Mini-Cell 

(Novex) i la font d’alimentació FB300 (Fischer Scientific), en els tampons NuPAGE® MOPS SDS 

Running Buffer (Novex) i NuPAGE® Tris-Acetate SDS Running Buffer (Novex) pels gels 4-12% i 

3-8%, respectivament. El marcador de pes molecular que es va utilitzar és el PageRuler™ 

Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific), tot i que en algun experiment puntual també 

es va emprar el BLUeye Prestained Protein Ladder (Sigma-Aldrich).  

Les proteïnes en el gel es van transferir a membranes de nitrocel·lulosa mitjançant el sistema 

iBlot
®
 (Invitrogen) i els suports iBlot

®
 Transfer Stack (Novex). Per les transferències es va 

utilitzar el programa 0 durant 7 minuts per gels del 4-12% i 8 minuts per gels del 3-8%. La 

correcta transferència de les proteïnes es va avaluar inicialment amb la tinció amb una 

solució de ponceau S 0.1% (Sigma-Aldrich) en àcid acètic 1/20. Aquesta tinció es renta amb 

TBS-T (TBS (Tris-buffered saline) (Fisher Scientific), 0,1% Tween® 20 (Sigma-Aldrich)). 

Posteriorment la membrana es va bloquejar amb TBS-T amb un 5% de llet en pols (Bio-Rad) 

durant una hora a temperatura ambient. A continuació es va incubar la membrana amb 

l’anticòs primari requerit diluït en TBS-T 5% BSA (Albúmina de sèrum boví) (Sigma-Aldrich) i a 

una dilució especificada pel fabricant, durant 2 hores a temperatura ambient o durant 16 

hores a 4ºC. L’anticòs anti-α-actina, només s’incubà durant 30 minuts a temperatura 

ambient, degut a la seva intensa senyal. 
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Els anticossos primaris que es van utilitzar en aquest treball són els següents: 

Anticòs 

primari 
Reactivitat Epítop Dilució Casa Comercial 

α-actina Ratolí (monoclonal) 50-70 1:20000 MP Biomedicals 

RTP801 Conill (policlonal) - 1:500 Proteintech 

RTP801 Ratolí (monoclonal) - 1:1000 Bethyl Laboratories 

Parkin Ratolí (monoclonal) 399-465 1:500 Abcam 

Parkin Ratolí (monoclonal) 399-465 1:500 Cell Signaling 

HA Conill (monoclonal) HA sencer 1:1000 Cell Signaling 

Myc Conill (monoclonal) Myc sencer 1:1000 Cell Signaling 

ERK-1 Conill (policlonal) C-terminal 1:2000 Santa Cruz Biotechnology 

Akt Conill (policlonal) C-terminal 1:1000 Cell Signaling 

P-Akt (S473) Conill (monoclonal) Residus propers a S473 fosforilat 1:1000 Cell Signaling 

P-S6 (S235/6) Conill (monoclonal) 
Residus propers a S235/6 

fosforilats 
1:1000 Cell Signaling 

mTOR Conill (policlonal) Residus propers a S2481 1:1000 Cell Signaling 

P-mTOR (S2448) Conill (policlonal) 
Residus propers a S2448 

fosforilat 
1:1000 Cell Signaling 

Ubiquitina FK2 Ratolí (monoclonal) - 1:500 Enzo Life Biosciences 

αII-espectrina Ratolí (monoclonal) - 1:1000 Merck Millipore 

PSD95 Ratolí (monoclonal) - 1:500 Thermo Scientific 

SV2A Ratolí (monoclonal) 2-25 1:500 Santa Cruz Biotechnology 

VGLUT1 Conill (policlonal) 456 - 560 1:10000 Synaptic Systems 

Gefirina Ratolí (monoclonal) Domini C6 1:1000 Synaptic Systems 

VGAT Conill (policlonal) 75 - 87 1:1000 Synaptic Systems 

GluA1 Conill (policlonal) Domini citoplasmàtic 1:1000 Merck Millipore 

 

Taula 7. Anticossos primaris utilitzats per WB. 

 

Després de la incubació de l’anticòs primari, es van realitzar tres rentats de 5 minuts amb 

TBS-T per eliminar l’excés d’anticòs, i tot seguit s’incubà amb l’anticòs secundari a una 

dilució 1:10000-1:20000 en TBS-T 5% llet durant 1-2 hores. Els anticossos secundaris que es 

van utilitzar són els Goat anti-mouse/anti-rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Thermo 

Scientific) conjugats a l’enzim peroxidasa. En un experiment puntual de 

coimmunoprecipitació, es va utilitzar un anticòs secundari específic per la cadena lleugera de 
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l’IgG de ratolí (Jackson ImmunoResearch), per tal d’evitar la interferència de la cadena 

pesada (Figura 21b). Després de tres rentats de 10 minuts amb TBS-T per eliminar l’excés 

d’anticòs secundari, les membranes es van revelar utilitzant el kit Clarity Western ECL 

Substrate (Bio-Rad) i l’aparell capturador d’imatges quimioluminiscents LAS-3000 Imager 

(Fujifilm). L’anàlisi de l’expressió de proteïnes en les imatges resultants va ser realitzada amb 

el software ImageJ (NIH). 

Les reincubacions de la mateixa membrana amb diferents anticossos es van realitzar 

mitjançant l’eliminació dels anticossos primari i secundari de la membrana amb el rentat de 

5-15 minuts amb la solució Restore™ PLUS Western Blot Stripping Buffer (Thermo Scientific). 

6.2 Preparacions sinaptosomals 

Els sinaptosomes són terminals sinàptics aïllats de l’axó presinàptic i de la neurona 

postsinàptica 407,408. En les nostres preparacions, també es conserva la membrana 

postsinàptica i les proteïnes constituents de la densitat postsinàptica adherides en aquesta.  

El teixit estriatal post mortem d’individus control i pacients amb parkinsonisme idiopàtic o 

lligat a mutacions del gen PARK2, van ser obtinguts del banc de teixits neurològics (Biobank-

HC-IDIBAPS) gràcies a la col·laboració de la Dra. El Dr. Hermann Luebbert ens va 

proporcionar el teixit cortical de ratolins PaKO i WT. 

La lisi i homogeneïtzació dels cultius cel·lulars i teixits de rata i humans per l’aïllament de la 

fracció sinaptosomal es va realitzar en el tampó Krebs-Ringer (KR) amb sucrosa (125mM 

NaCl, 1.2mM KCl, 22mM NaHCO3, 1mM NaH2PO4, 1.2mM MgSO4, 1.2mM CaCl2, 10 mM 

Glucosa, 0.32 M Sucrosa; pH 7.4). Els teixits van ser homogeneïtzats mitjançant un èmbol, 

mentre que els cultius cel·lulars van ser recollits mitjançant el rascat de les plaques de cultiu. 

El lisat original es van centrifugar inicialment durant 10 minuts a 1000G per tal d’eliminar els 

nuclis, restes cel·lulars i les cèl·lules intactes que queden al pellet. El sobrenedant es va 

recollir i es va centrifugar de nou a 16000G durant 15 minuts. Amb aquesta segona 

centrifugació s’aconsegueix baixar la fracció sinaptosomal crua al pellet, que conté ambdues 

fraccions, la presinàptica i la postsinàptica. A partir d’aquest punt es pot resuspendre els 

sinaptosomes amb el tampó KR 0.32M sucrosa, per a l’anàlisi de la fracció sinaptosomal 

crua, o es pot resuspendre en tampó 12mM Tris pH 8.0, 1% Tritó X-100 (Sigma-Aldrich) per 

prosseguir amb el subfraccionament de la densitat postsinàptica i el contingut presinàptic. 
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En aquest cas es va realitzar una última ultracentrifugació a 35000G durant 1 hora. El 

sobrenedant resultant d’aquesta última centrifugació conté la fracció presinàptica, mentre 

que el pellet amb la fracció postsinàptica es va reconstituir en tampó 40mM Tris pH 8.0. 

6.3 Assaig d’immunoprecipitació (IP) 

Aquest assaig s’ha utilitzat per aïllar la proteïna RTP801 i estudiar-ne les seves formes 

poliubiquitinitzades o per detectar la interacció (coimmunoprecipitació) entre la parkina i 

l’RTP801.  

En els experiments ens els que s’ha immunoprecipitat la parkina o l’RTP801 ectòpiques, els 

extractes cel·lulars van ser homogeneïtzats amb el tampó de lisi comercial Cell Lysis Buffer 

(Cell Signaling). En algun experiment puntual els cultius van ser tractats amb 1 mM de 

l’agent entrecreuant DSP (dithiobis[succinimidyl propionate]) durant 2 hores a 4ºC abans de 

ser lisats. Per tal d’evitar unions inespecífiques en els passos posteriors, les mostres van ser 

inicialment preincubades durant una hora a 4ºC amb partícules de sefarosa unides a 

proteïna A i a proteïna G (Immunoprecipitation Starter Pack; GE Healthcare Bio-Sciences AB), 

proteïnes que presenten una alta afinitat per les immunoglobulines. Els lisats purificats es 

van incubar amb l’anticòs desitjat durant unes 16 hores a 4ºC en agitació. Com ha control 

negatiu es van utilitzar immunoglobulines normals de ratolí o conill (Santa Cruz 

Biotechnology). Posteriorment, els immunocomplexos proteïna-anticòs van ser incubats 

durant 4 hores a 4ºC amb partícules de sefarosa A/G bloquejades amb BSA, per permetre la 

interacció entre les proteïnes A/G i l’anticòs unit a la proteïna. Les partícules de sefarosa 

unides als immunocomplexos es van rentar 5 vegades amb tampó CHAPS (Sigma Aldrich) 

(Tris 50mM; pH 7.4, NaCl 150mM, MgCl2 10mM, CHAPS 0.4%). Finalment, per aïllar els 

immunocomplexos de les partícules de sefarosa, es van diluir amb el tampó de càrrega i es 

van bullir durant 5 minuts a 97ºC abans de der sotmesos a WB. En la immunoprecipitació de 

l’RTP801 i la parkina endògena es va obviar la preincubació amb les partícules de sefarosa i 

es va fer servir un anticòs inespecífic (anti-GFP) com a control negatiu. 
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Els anticossos utilitzats en les immunoprecipitacions són els següents: 

Anticòs  Organisme Epítop Concentració Casa Comercial 

RTP801 Conill (policlonal) - 5 μg/mg lisat Proteintech 

RTP801 Ratolí (monoclonal) - 10 μg/mg lisat Bethyl Laboratories 

Parkin Ratolí (monoclonal) 399-465 1:50 Cell Signaling 

Myc Ratolí (monoclonal) Myc sencer 1:1000 Cell Signaling 

GFP Ratolí (monoclonal) GFP sencer 1 μg/mg lisat Santa Cruz Biotechnology 

 

Taula 8. Anticossos primaris utilitzats per immunoprecipitació. 

 

6.4 Assaig d’ubiquitinització in vitro 

Aquest assaig es va dur a terme utilitzant el mètode descrit en el kit comercial 

Ubiquitinylation Kit (Enzo Life Biosciences) per tal de detectar reaccions d’ubiquitinització en 

condicions acel·lulars. Tots el reactius utilitzats van ser proveïts pel mateix kit, exceptuant els 

casos en que s’indica el contrari. La reacció d’ubiquitinització es va preparar en el tampó 20 

mM Tris-HCl; pH 7.5, 1 mM DTT (Sigma-Aldrich), 20U/ml pirofosfatasa inorgànica (Sigma-

Aldrich) i 5 mM Mg-ATP. En aquesta base es van mesclar les següents proteïnes 

recombinants, tal com s’indica en l’experiment: 0.1 µM enzim humà E1 activador de la 

ubiquitina fusionat amb el marcatge His6, 2.5 μM ubiquitina biotinilitzada, 2.5 μM ubiquitina 

biotinilitzada, 2.5 µM enzim humà E2 Ubc H7 conjugador de la ubiquitina fusionat amb el 

marcatge His6, 0.25 μM E3 lligasa parkina activa fusionada amb el marcatge N-terminal His6 

(Merck Millipore) o 0.25 μM E3 lligasa parkina inactiva truncada (1-387) fusionada amb el 

marcatge N-terminal GST (glutathione S-tranferase) (Novus Biologicals), i finalment 4 μM 

RTP801 fusionada amb el marcatge N-terminal GST (Novus Biologicals). La reacció es va dur a 

terme amb una incubació a 37ºC durant 90 minuts. Posteriorment es va immunoprecipitar 

l’RTP801 tal com s’ha descrit anteriorment i volums equivalents de cada reacció van ser 

subjectes a l’anàlisi per WB. La detecció dels complexos ubiquitinitzats gràcies al marcatge 

de biotina en la ubiquitina recombinant s’ha realitzat amb el kit de peroxidasa 

avidina/biotina Ultra-sensitive ABC staining Kit (Thermo Scientific), mentre que la 

immunoprecipitació de l’RTP801 s’ha avaluat amb un anticòs anti-RTP801 (Proteintech). 
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6.5 Immunofluorescència 

En els assaigs amb cèl·lules N-PC12, els cultius van ser crescuts sobre plaques de plàstic 

multipouets, mentre que les neurones hipocampals van ser cultivades sobre cobreobjectes 

de vidre. En ambdós casos els cultius van ser fixats amb paraformaldehid 4% (Electron 

Microscopy Sciences) durant 15 minuts. Posteriorment, les cèl·lules N-PC12 van ser 

permeabilitzades i les proteïnes bloquejades simultàniament amb una incubació amb el 

tampó Superblock-PBS (Thermo Scientific) 0.3% Tritó X-100 durant 2 hores. Per altra banda, 

els cultius hipocampals van ser inicialment permeabilitzats amb una solució 0.25% Tritó X-

100 en PBS durant 5 minuts, i posteriorment es van bloquejar les proteïnes amb una 

incubació de 30 minuts amb Superblock-PBS. En ambdós casos els anticossos primaris 

utilitzats van ser diluïts en Superblock-PBS i incubats O/N. 

 Els anticossos primaris utilitzats en les immunofluorescències són els següents: 

Anticòs  Organisme Epítop Concentració Casa Comercial 

RTP801 Conill (policlonal) - 1:200 Proteintech 

Parkin Conill (policlonal) 304-322 1:200 Abcam 

GFP Ratolí (monoclonal) GFP sencer 1:500 Santa Cruz Biotechnology 

GFP Conill (policlonal)) GFP sencer 1:1000 Santa Cruz Biotechnology 

PSD95 Ratolí (monoclonal) - 1:100 Thermo Scientific 

SV2A Ratolí (monoclonal) 2-25 1:100 Santa Cruz Biotechnology 

VGLUT1 Conill (policlonal) 456 - 560 1:1000 Synaptic Systems 

GluA1 Conill (policlonal) Domini citoplasmàtic 1:500 Merck Millipore 

 

Taula 9. Anticossos primaris utilitzats per immunocitoquímica. 

 

Els anticossos secundaris que es van utilitzar són els Goat anti-mouse/anti-rabbit IgG (H+L) 

Secondary Antibody conjugats amb Alexa Fluor
®
 488 o Alexa Fluor

®
 568 (Novex). Aquests 

anticossos es van utilitzar a una dilució 1:800 en PBS, i es van incubar durant 2 hores. Els 

nuclis cel·lulars van ser tenyits amb Hoescht 33342 (Invitrogen) a una dilució 1:5000, 

juntament amb la incubació de l’anticòs secundari. Els rentats de les cèl·lules entre els 

diferents passos va ser realitzat amb PBS. Posteriorment a la darrera incubació i rentat amb 

H2O, els cultius van ser muntats amb la solució ProLong® Gold Antifade Mountant (Molecular 

Probes). En el cas dels cultius sobre plàstic es van muntar afegint-hi un cobreobjectes de 
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vidre adequat per la mida del pouet, mentre que en els cultius sobre cobreobjectes es van 

muntar en portaobjectes de vidre. 

L’expressió de la fluorescència emesa pels marcadors sinàptics VGLUT1, PSD95 i GluA1 en 

cultius de neurones hipocampals va ser quantificada amb el software ImageJ (NIH). 

En els assaig de supervivència, les cèl·lules transfectades viables van ser analitzades 

directament sense muntatge. Segons la mida del pouet, es va realitzar el recompte de tota la 

superfície, o bé només d’una part delimitada (strip-counting) de manera constant en tots els 

pouets analitzats. 

En l’anàlisi per epifluorescència es va utilitzar el microscopi epifluorescent Leica i el 

programari AF6000 E. Per altra banda les imatges de microscòpia confocal van ser 

obtingudes amb el sistema Leica LCS SL. 

6.6 Immunohistoquímica en seccions humanes 

Les seccions parafinades de la substància negra i el cerebel humà post mortem, 

corresponents a individus control i pacients amb parkinsonisme esporàdic i familiar 

relacionat amb PARK2, van ser obtingudes del banc de teixits neurològics (Biobank-HC-

IDIBAPS) gràcies a la col·laboració de la Dra. Ellen Gelpi. El mateix servei ens va proveir les 

seccions de substància negra tenyides per hematoxilina-eosina, així com les seccions 

estriatals tenyides per tirosina hidroxilasa (TH). 

Pel que fa a les seccions on s’ha realitzat la tinció per l’RTP801, inicialment es van incubar les 

seccions amb 3% peròxid d’hidrogen durant 10 minuts, per suprimir l’activitat peroxidasa 

endògena. Posteriorment es van blocar les seccions amb 3% BSA durant 1 hora. Després, les 

seccions van ser incubades amb la solució Avidina D (Vector Laboratories) durant 15 minuts, 

rentades amb TBS i incubades durant 15 minuts amb una solució de biotina (Vector 

Laboratories). Llavors, les seccions es van incubar O/N a 4ºC amb l’anticòs anti-RTP801 

(Proteintech) a una dilució 1:75 en TBS. Després de la incubació amb l’anticòs primari les 

seccions van ser rentades amb TBS i incubades 2 hores a temperatura ambient amb l’anticòs 

secundari Biotinylated Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (Vector Laboratories) una dilució 1:500 en 

TBS. Finalment, es van incubar les seccions amb el kit ABC Peroxidase Standard Staining Kit 

(Thermo Scientific) durant 30 minuts, i es van revelar amb la solució ImmPACT SG Peroxidase 

Substrate (Vector Laboratories) durant 20 minuts a temperatura ambient. Les seccions van 
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ser rentades, deshidratades amb xilè i muntades abans de ser analitzades sota camp clar 

amb el microscopi Olympus BX51 (Olympus) 

7 Electrofisiologia 

Els experiments d’electrofisiologia permeten determinar l’estat de la transmissió sinàptica 

en diverses condicions. Aquests experiments van ser realitzats per la Mercè Canal, durant la 

seva estada de tres mesos al laboratori del Dr. Heng-Ye Man (Boston University, Boston, MA, 

EEUU). 

Per tal de realitzar els registres dels corrents excitadors postsinàptics en miniatura (abreujat 

de l’anglès miniature excitatory postsynaptic currents com a mEPSCs), les neurones 

hipocampals cultivades sobre cobreobjectes de vidre van ser inicialment tractades amb 40 

mM resveratrol durant 4 hores i posteriorment transferides a la cambra de registre amb una 

solució extracel·lular amb la següent composició: 140 mM NaCl, 3 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 

2.5 mM CaCl2, 11 mM glucosa, i 10mM Hepes (305 mOsm, pH 7.4), el qual va ser 

suplementat amb 1 mM TTX per blocar els potencials d’acció, 50 mM APV per blocar els 

receptors NMDA i 20 mM bicuculina per blocar els corrents inhibidors mitjançats pels 

receptors GABA (àcid gamma-aminobutíric). Els registres van ser duts a terme utilitzant el 

sistema de fixació de voltatge de tota la cèl·lula, amb les pipetes plenes del medi 

intracel·lular compost per: 110 mM Cs-sulfonat de metà, 10 mM CsCl, 10 mM Hepes, 0.2 mM 

EGTA, 4 mM Mg-ATP, 0.3 mM Na2-GTP, i 10 mM fosfocreatina de sodi (295 mOsm, pH 7.4). 

El potencial de membrana es va fixar a -70 mV, i els registres dels mEPSCs es van realitzar 

amb un amplificador Axopatch 200B (Molecular devices) i van ser analitzats digitalment amb 

el programari Clampfit10 (Molecular devices). 

8 Aïllament i anàlisi d’RNA per RT-PCR quantitativa 

La tècnica de PCR quantitativa en transcriptasa inversa (RT-qPCR) permet l’anàlisi quantitatiu 

de l’mRNA d’una determinada mostra. 

L’RNA de les cèl·lules N-PC12 va ser aïllat mitjançant l’ús del kit High Pure RNA Isolation Kit 

(Roche). Seguidament es va realitzar la retrotranscripció de l’RNA per a l’obtenció del cDNA 

usant el Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche), partint de 2 μg d’RNA per 
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mostra. Finalment, es va dur a terme l’amplificació i quantificació de l’mRNA en el procés de 

RT-qPCR, utilitzant una sèrie d’encebadors específics:  

Encebador Seqüència 

RTP801 anvers 5’-GCTCTGGACCCCAGTCTAGT-3’ 

RTP801 revers 5’-GGGACAGTCCTTCAGTCCTT-3’ 

α-actina anvers 5’-GGGTATGGGTCAGAAGGACT-3’ 

α-actina revers 5’-GAGGCATACAGGGACAACAC-3’ 

 

Taula 10. Encebadors utilitzats per RT-qPCR. 

 

Aquest procés va ser realitzat amb els sistema 7500 Real Time PCR System (Applied 

Biosystems) utilitzant iguals quantitats de patró cDNA per l’RTP801 i l’α-actin com a gen 

control. L’anàlisi dels resultats es va realitzar mitjançant el càlcul de l’expressió relativa 

ΔΔCT. 

9 Estadística 

Tots els experiments d’aquest treball van ser realitzats per triplicat, exceptuant els casos en 

que s’indica el contrari. En la majoria d’ocasions els resultats són mostrats com a mitjana ± 

l’error estàndard del valor mitjà (SEM). La prova t de Student va ser aplicada en els casos 

adequats, i tal com s’indica en els peus de figura, aplicada de manera bilateral i presentada 

com el valor de probabilitat p, exceptuant els casos en que s’indica el contrari. En la 

comparació simultània de múltiples condicions, s’ha utilitzats la prova ANOVA amb el 

mètode de comparació múltiple de Bonferroni. 
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1 Homeòstasi de la proteïna RTP801 

L’RTP801, com a proteïna de resposta a estrès i reguladora de l’activitat mTOR, compleix una 

funció molt important per tal d’adaptar el comportament cel·lular al context ambiental 

corresponent. Petites variacions en els nivells de l’RTP801 són beneficioses per al control de 

l’homeòstasi cel·lular, però l’acumulació crònica i sostinguda de l’RTP801 resulta deletèria en 

nombrosos contextos neuronals.  

Aquest increment dels nivells de l’RTP801 tindria el seu origen en els processos d’estrès 

cel·lular que n’estimulen la seva transcripció, però també en una fallida dels sistemes de 

degradació de la proteïna. De fet, l’RTP801 és una proteïna molt inestable amb una vida 

mitjana molt breu, d’entre 2 i 7 minuts 292,409,410. Aquest fet és indicatiu d’una estricta 

regulació per part dels mecanismes de control posttraduccionals que, juntament amb la 

inducció gènica, permet que els nivells de la proteïna RTP801 variïn ràpidament en resposta 

a diferents estímuls.  

1.1 La degradació de la proteïna RTP801 és principalment proteasomal 

Efectivament, el nivells d’una proteïna no només estan regulats pel seu ràtio de síntesi, sinó 

que també vénen determinats pel mecanisme i la facilitat amb la qual es degrada. En les 

cèl·lules eucariotes, existeixen dos vies principals de degradació proteica: el sistema UPS i la 

proteòlisi lisosomal. 

Per tal d’explorar si l’RTP801 es degrada pel sistema UPS o per proteòlisi lisosomal, es van 

tractar cultius cel·lulars amb epoxomicina, un potent i selectiu inhibidor del proteasoma 

411,412 o bé amb cloroquina, un inhibidor del catabolisme intralisosomal 413. En cèl·lules 

HEK293, el tractament durant 4 hores amb 1 μM epoxomicina provoca una acumulació 

substancial de l’RTP801; tanmateix, l’exposició durant el mateix període de temps a 50 μM 

cloroquina no indueix cap canvi en la quantitat d’RTP801 present als lisats cel·lulars (Figura 

18a).  

De manera similar, en cèl·lules PC12 diferenciades amb NGF, també anomenades N-PC12, el 

tractament amb 1 μM epoxomicina provoca que els nivells proteics de l’RTP801 augmentin 

fins a quatre cops, essent l’increment a 2 hores lleugerament superior al que s’observa a 30 

hores. Comparativament, l’exposició a 50 μM cloroquina només causa un lleuger increment 

en la quantificació de l’RTP801 en el tractament de 6 hores, reduint-se aquest augment a les 
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30 hores d’exposició (Figura 18b). Aquests resultats indiquen que la degradació de la 

proteïna RTP801 ocorre majoritàriament per via proteasomal. 

Figura 18. La degradació de l’RTP801 és preferentment proteasomal. Cèl·lules HEK293 en cultiu van ser 
exposades durant 4 hores a 1 µM epoxomicina o a 50 µM cloroquina (a), mentre que les cèl·lules N-PC12 van 
ser tractades amb 1 μM epoxomicina durant 2 i 30 hores, o 50 µM cloroquina durant 6 i 30 hores (b). Els lisats 
cel·lulars van ser analitzats per WB amb anticossos contra RTP801, i α-actina com a control de càrrega. En el 
panell (b), els valors es representen com a la mitjana ± SEM de tres experiments independents amb triplicats en 
cada condició. La banda específica corresponent a l’RTP801 ha estat senyalada amb un asterisc. Les imatges 
que es mostren són representatives d’un conjunt de tres experiments. ANOVA amb el mètode de comparació 
múltiple de Bonferroni, **p<0,01 i ***p<0,001 versus ut; 

###
p<0,001 versus ut. ut = no tractat (untreated). 

 

1.2 La proteïna RTP801 és poliubiquitinitzada com a senyal de degradació 

proteasomal 

La ubiquitinització és una modificació posttraduccional, que resulta de l’enllaç covalent de 

molècules d’ubiquitina principalment als residus K de les proteïnes substrat. La proteïna 

RTP801 conté 6 lisines ubiquitinitzables en la seva seqüència d’aminoàcids (Figura 16b). 

Amb l’objectiu d’explorar el grau d’ubiquitinització de l’RTP801 en cultius cel·lulars, es van 

transfectar cèl·lules HEK293 amb el vector pcDNA3-HA-ubiquitin per sobreexpressar 

ubiquitina unida a hemaglutinina (HA-ubiquitina) i per avaluar els nivells de l’RTP801 

endògena ubiquitinitzada, o amb HA-ubiquitina i la construcció pCMS-EGFP RTP801 per 

sobreexpressar l’RTP801 i avaluar la ubiquitinització de l’RTP801 ectòpica. Vint-i-quatre 

hores després de la transfecció, el cultius van ser tractats amb 1 μM Epoxomicina durant 2 

hores, per inactivar el proteasoma i promoure l’acumulació d’espècies proteiques 

poliubiquitinitzades. Posteriorment, es va procedir a immunoprecipitar l’RTP801 dels 

homogenats cel·lulars, i a analitzar les mostres per WB. D’aquesta manera s’han observat 
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espècies d’RTP801 amb un alt pes molecular (abreujat de l’anglès high molecular weight com 

a HMW), corresponents a molècules d’RTP801 unides a cadenes d’ubiquitina de diferent 

llargada. En el panell de l’esquerra es pot apreciar la ubiquitinització de l’RTP801 ectòpica, 

mentre que en el panell més exposat de la dreta s’observa com l’RTP801 endògena també 

esdevé poliubiquitinitzada (Figura 19). En conjunt, les dades obtingudes indiquen que la 

proteïna RTP801 es poliubiquitinitzada per tal de ser degradada via UPS. 

 

Figura 19. La proteïna RTP801 és poliubiquitinitzada. Cultius de cèl·lules HEK293 van ser transfectats amb els 
vectors pCMS-EGFP o pCMS-EGFP RTP801, juntament amb la construcció pcDNA3-HA-ubiquitin (HA-Ub). Vint-i-
quatre hores més tard, el cultiu va ser exposat a 1 μM epoxomicina durant 2 hores abans de ser lisat. La 
proteïna RTP801 va ser immmunoprecipitada i els immunocomplexos juntament amb els lisats originals 
analitzats per WB contra HA. Tant en la forma ectòpica (panell principal) com en la forma endògena (panell 
més exposat), cal remarcar la presència d’espècies d’RTP801 ubiquitinitzada d’alt pes molecular (HMW Ub-
RTP801) que apareixen a partir de 72 kDa fins més enllà de 170 kDa. Les membranes van ser incubades de nou 
amb anti-RTP801, per tal de confirmar-ne la immunoprecipitació (IP). Com a control negatiu de la IP es van 
utilitzar immunoglobulines inespecífiques de ratolí (Ms IgG). L’àrea seleccionada amb un requadre es mostra 
més exposada en el panell dret. Les imatges que es mostren són representatives d’un conjunt de tres 
experiments. IB = Immunodetecció Western (immunoblot). 
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2 La proteïna RTP801 és susceptible a l’activitat E3 ubiquitina 

lligasa de la parkina 

Els resultats obtinguts fins al moment van fer aflorar la qüestió sobre quina o quines E3 

lligases podien estar implicades en la ubiquitinització de l’RTP801. 

Una de les E3 lligases més rellevants en l’MP és la parkina. Quan el gen PARK2 es troba 

mutat apareix una forma de parkinsonisme juvenil autosòmic recessiu (PARK2 AR-JP), com a 

conseqüència de l’anul·lació de l’activitat E3 lligasa de la parkina i l’acumulació tòxica dels 

seus substrats proteics 27,37. A més, també s’ha vist que la funcionalitat de la parkina es troba 

afectada en la forma idiopàtica de l’MP 86,117,127,129–131.  

En base a l’acumulació nociva de l’RTP801 en models parkinsonians i en neurones positives 

per neuromelanina (NM+) de l’SNpc de pacients parkinsonians idiopàtics 289,290,292, es va 

investigar si l’RTP801 podia ser un nou substrat de la parkina. 

2.1 La parkina i l’RTP801 interaccionen en cultiu cel·lulars 

La interacció física entre dos proteïnes és una característica habitual de les relacions enzim-

substrat.  

Per tal d’investigar si la parkina i l’RTP801 interaccionen en un context cel·lular, es van 

cotransfectar cèl·lules HEK293 amb els plasmidis pCMS-EGFP RTP801 i pEGFP-parkin per tal 

de sobreexpressar ambdues proteïnes. Com a control negatiu es van cotransfectar els 

respectiu vector buits pCMS-EGFP i pEGFP-C2. Vint-i-quatre hores després, els cultius van ser 

tractats amb l’agent entrecreuant DSP durant 2 hores, abans de ser lisats. Es va 

immunoprecipitar l’RTP801 i s’avaluà la presència/absència de la parkina en els 

immunocomplexos per WB. En efecte, s’observà una interacció física entre la parkina i 

l’RTP801 sobreexpressades (Figura 20a).  

A més, en cèl·lules HEK293, la cotransfecció de les construccions pCMS-EGFP RTP801 i pRK5-

myc-parkin durant 24 hores, i el posterior anàlisi de la presència de l’RTP801 en els 

immunocomplexos resultants de la immunoprecipitació de la parkina, corrobora la interacció 

recíproca entre ambdues proteïnes (Figura 20b). 
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Figura 20. La parkina i l’RTP801 ectòpiques coimmunoprecipiten recíprocament. (a) Cultius de cèl·lules 
HEK293 van ser cotransfectats o bé amb els vectors control pCMS-EGFP i pEGFP-C2, o bé amb el plasmidis 
pCMS-EGFP RTP801 i pEGFP-parkin. Vint-i-quatre hores després, els cultius van ser tractats amb l’agent 
entrecreuant DSP durant 2 hores a 4ºC, abans de ser lisats. Després d'immunoprecipitar l’RTP801, les mostres 
van ser sotmeses a WB contra parkina per tal de detectar la interacció, i contra RTP801 per confirmar-ne la 
immunoprecipitació (IP) en comparació amb la IP feta amb immunoglobulines inespecífiques de ratolí (Ms IgG). 
(b) Cèl·lules HEK293 en cultiu van ser cotransfectades amb pRK5-myc-parkin i pCMS-EGFP RTP801. 
Seguidament a la immunoprecipitació del marcatge myc, es va procedir a l’anàlisi de les mostres per WB amb 
anti-RTP801 i anti-myc. En tots els panells, es mostra un experiment representatiu d’un grup d’almenys dos 
assaigs. Les bandes específiques han estat senyalades mitjançant asteriscs. IB = Immunodetecció Western 
(immunoblot). 

 

L’elevada concentració proteica resultant de la sobreexpressió d’una proteïna de manera 

ectòpica en un cultiu cel·lular, pot donar lloc a interaccions inespecífiques i falsos positius. 

Per aquest motiu es va investigar la interacció entre les proteïnes parkina i RTP801 

endògenes.  

En primer lloc es van lisar cultius de cèl·lules N-PC12, i a partir dels homogenats es va 

immunoprecipitar la parkina per avaluar la presència de l’RTP801 en els immunocomplexos. 

Per altra banda, es van exposar cultius de cèl·lules N-PC12 al tractament durant 5 hores amb 

5 μM de l’inhibidor proteasomal MG132, i es va realitzar el mateix experiment a la inversa, 

immunoprecipitant l’RTP801 i examinant la presència de parkina. Així, es va confirmar de 

manera bidireccional que la parkina i l’RTP801 endògenes coimmunoprecipiten, i que per 

tant, interaccionen en cultius cel·lulars (Figura 21a & b). Complementàriament, la interacció 

descrita en immunoprecipitar l’RTP801 es dóna independentment de l’exposició al compost 

MG132. 

Conjuntament, aquests resultats confirmen que la E3 lligasa parkina i la proteïna RTP801 

interaccionen tant en línies cel·lulars de rata com humanes. 
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Figura 21. La parkina i l’RTP801 endògenes interaccionen físicament. Cultius de cèl·lules N-PC12 van ser 
tractats amb o sense 5 μM MG132 durant 5 hores tal com s’indica. Posteriorment les cèl·lules van ser lisades i 
analitzades per immunoprecipitació (IP) amb un anticòs control (GFP) i, o bé anti-parkin (a), o bé anti-RTP801 
(b). Els immunocomplexos van ser analitzats pel mètode de WB amb anti-parkina o anti-RTP801 tal com 
s’indica. En els panells, totes les mostres van ser analitzades en un mateix gel, però algunes bandes irrellevants 
van ser eliminades. En el panell (b), la membrana va ser incubada amb un anticòs secundari específic de la 
cadena lleugera per tal de disminuir l’emmascarament de la senyal de la parkina coimmunoprecipitada. En tots 
els panells, es mostra un experiment representatiu d’un grup d’almenys dos assaigs. Les bandes específiques 
han estat senyalades mitjançant asteriscs. IB = Immunodetecció Western (immunoblot). 

 

2.2 La proteïna RTP801 és poliubiquitinitzada per l’E3 lligasa parkina 

La interacció directa observada entre la parkina i l’RTP801 va portar a investigar si la 

proteïna RTP801 era un substrat de l’activitat enzimàtica E3 lligasa de la parkina. 

2.2.1 La parkina ubiquitinitza la proteïna RTP801 en condicions in vitro acel·lulars 

Per tal d’avaluar si la parkina promou la poliubiquitinització de la proteïna RTP801, es va 

testar la reacció d’ubiquitinització de forma aïllada en un context in vitro sense cèl·lules. La 

reconstrucció de la reacció seqüencial de poliubiquitinització s’aconseguí amb la incubació 

de la parkina com a E3 lligasa, l’RTP801 com a possible substrat, ubiquitina biotinilada, 

l’enzim activador E1 humà i l’enzim conjugador E2 UbcH7, el qual s’ha descrit anteriorment 

que actua conjuntament amb la parkina 37,58,63–65. Com a controls negatius, es va dur a terme 

el mateix experiment en absència de la parkina, o de l’enzim conjugador E2, o de l’RTP801, o 

en presència d’una forma truncada de la proteïna parkina (1-387) sense activitat catalítica. 

Després de 90 minuts de reacció a 37ºC, es va immunoprecipitar l’RTP801 per tal de 

diferenciar la ubiquitinització de l’RTP801 vers l’autoubiquitinització de la parkina. L’anàlisi 

de les mostres resultants per WB, només mostra l’aparició d’espècies d’RTP801 d’alt pes 

molecular, corresponents a l’RTP801 poliubiquitinitzada, en presència de la parkina funcional 

i l’enzim E2 (Figura 22). El panell inferior mostra la correcta immunoprecipitació de l’RTP801. 
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Figura 22. La proteïna RTP801 és 
ubiquitinitzada per la parkina en condicions 
in vitro acel·lulars. Les proteïnes 
recombinants His6-parkina E3, GST-parkin (1-
387), GST-RTP801 i His6-UbcH7 E2, van ser 
mesclades tal com s’indica juntament amb 
ubiquitina biotinilada, enzim activador E1 i 
ATP. Després d’una incubació a 37ºC durant 
90 minuts, l’RTP801 va ser immunoprecipitat i 
els immunocomplexos resolts mitjançant WB. 
La membrana va ser incubada amb 
avidina/biotina i posteriorment amb una 
solució de substrat quimioluminiscent de la 
peroxidasa (panell superior). La mateixa 
membrana va ser reincubada amb anticòs 
anti-RTP801 (panell inferior). La imatge que 
es mostra és representativa de tres 
experiments. IB = Immunodetecció Western 
(immunoblot); IP = immunoprecipitació; 
HMW Ub-RTP801 = RTP801 ubiquitinitzada 
d’alt pes molecular. 

 

 

2.2.2 La sobreexpressió de la parkina augmenta la ubiquitinització de l’RTP801 

Per tal d’estudiar si la parkina és capaç de poliubiquitinitzar l’RTP801 en un model cel·lular, 

es van transfectar cèl·lules HEK293 amb RTP801 juntament amb HA-ubiquitina i, o bé el 

vector buit pRK5-myc, o bé pRK5-myc-parkin per sobreexpressar la parkina salvatge (parkina 

WT), o bé pRK5-myc-parkin-ΔR2, que sobreexpressa una forma de la parkina truncada en el 

domini RING2, i per tant sense activitat enzimàtica (parkina ΔR2). Les construccions mutants 

de parkina utilitzades en aquesta i posteriors seccions queden resumides en la figura 23. 

Figura 23. Estructura de les 
construccions de parkina utilitzades. 
Representació de l’estructura de la 
parkina WT i mutacions de la parkina 
utilitzades en els vectors pRK5-myc. 
La forma mutant parkina ΔR2, té una 
deleció del domini catalític RING2; la 
parkina R42P, conté una mutació 
localitzada en el domini Ubl; i la 
parkina P437L, expressa la mutació 
en el domini RING2. En la part 
superior, el números corresponen a la 
posició en la seqüència peptídica. 

 

Després de 24 hores de transfecció i 3 hores d’exposició a 1 μM epoxomicina, es va 

immunoprecipitar l’RTP801 i es va resoldre les mostres per WB. De manera que es va 
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detectar un increment significatiu en espècies d’RTP801 poliubiquitinitzada d’alt pes 

molecular, en presència de la parkina WT. Per contra, el mutant parkina ΔR2 no provoca cap 

canvi en els nivells de l’RTP801 ubiquitinitzada (Figura 24). 

Figura 24. El nivells de la proteïna 
RTP801 poliubiquitinitzada augmenten 
amb la sobreexpressió de la parkina. 
Cèl·lules HEK293 en cultiu van ser 
cotransfectades amb pCMS-EGFP RTP801, 
pcDNA3-HA-ubiquitin i una de les 
construccions pRK5-myc, o bé buida, o bé 
com a vector de parkina WT (pRK5-myc-
parkin), o parkina ∆R2 (pRK5-myc-parkin-
∆R2). Vint-i-quatre hores més tard, els 
cultius van ser exposats a 1 μM 
epoxomicina durant 3 hores, abans de ser 
lisats. L’RTP801 va ser immunoprecipitat, 
i els immunocomplexos juntament amb 
els lisats originals analitzats per WB. Les 
membranes van ser incubades amb anti-
HA per observar les espècies d’RTP801 
ubiquitinitzada d’alt pes molecular (HMW 
Ub-RTP801), anti-myc per comprovar la 
transfecció de les construccions de 
parkina, anti-α-actina com a control de 
càrrega i anti-RTP801 per confirmar-ne la 
correcta immunoprecipitació (IP). Com a 
control negatiu de la IP es van utilitzar 
immunoglobulines inespecífiques de 
ratolí (Ms IgG). La imatge mostrada és 
representativa d’un conjunt de tres 
assaigs. IB = Immunodetecció Western 
(immunoblot). 

 

 

 

2.2.3 La parkina ubiquitinitza la proteïna RTP801 mitjançant cadenes de 

poliubiquitina K48 

La parkina és capaç de catalitzar poliubiquitinitzacions K48 i K63, de manera que pot 

senyalitzar els seus substrats per degradació proteasomal o lisosomal 60. Per tal d’investigar 

el tipus de modificació preferencial que exerceix la parkina en ubiquitinitzar l’RTP801 es van 

utilitzar dues construccions que sobreexpressen formes mutants d’ubiquitina: la primera, 

pRK5-HA-ubiquitin-K48, que sobreexpressa la ubiquitina amb totes les lisines 

ubiquitinitzables mutades a arginina, exceptuant la lisina 48 (ubiquitina K48); i la segona, 

pRK5-HA-ubiquitin-K63, que sobreexpressa la ubiquitina únicament amb la lisina 63 sense 

mutar (ubiquitina K63). En cultius de cèl·lules HEK293, es va cotransfectar la RTP801 
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ectòpica, juntament amb o bé ubiquitina K48, o bé ubiquitina K63, i en presència de la 

parkina WT sobreexpressada. Com a control negatiu, es va substituir l’expressió de la parkina 

WT per la parkina inactiva ΔR2. Vint-i-quatre hores més tard, els cultius van ser tractats amb 

1 μM epoxomicina durant 3 hores i es va immunoprecipitar l’RTP801 dels homogenats 

cel·lulars. El posterior anàlisi WB, va revelar que la parkina WT té preferència per catalitzar la 

poliubiquitinització K48 de l’RTP801, ja que en presència de la ubiquitina K63 no s’aprecia 

cap increment d’espècies d’alt pes molecular de la RTP801 (Figura 25).  

Figura 25. La ubiquitinització de l’RTP801 per la 
parkina es produeix per mitjà de cadenes de 
poliubiquitina K48. Cultius de cèl·lules HEK293 van 
ser cotransfectats amb pCMS-EGFP RTP801, pRK5-
HA-ubiquitin-K48, pRK5-HA-ubiquitin-K63, pRK5-
myc-parkin i pRK5-myc-parkin-∆R2 tal com s’indica. 
Vint-i-quatre hores més tard, els cultius van ser 
exposats a 1μM epoxomicina durant 3 hores, abans 
de ser lisats. L’RTP801 va ser immunoprecipitat, i 
els immunocomplexos analitzats per la tècnica de 
WB. Les membranes van ser incubades amb 
anticossos anti-HA per comprovar la 
ubiquitinització dels immunocomplexos, anti-myc 
per verificar la transfecció de les construccions de 
parkina, anti-α-actina com a control de càrrega i 
anti-RTP801 per assegurar-ne la 
immunoprecipitació (IP). La imatge que es mostra 
és representativa d’un conjunt de dos experiments. 
IB = Immunodetecció Western (immunoblot); HMW 
Ub-RTP801 = RTP801 ubiquitinitzada d’alt pes 
molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest darrer bloc d’experiments posa de manifest que la parkina, mitjançant la seva 

activitat E3 ubiquitina lligasa, promou la poliubiquitinització K48 de la proteïna RTP801 per 

facilitar la seva degradació proteasomal en cultius cel·lulars.  
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2.3 La parkina regula els nivells de la proteïna RTP801 i modula la via 

mTOR/Akt 

Essent la proteïna RTP801 substrat proteasomal de l’activitat E3 lligasa de la parkina, es va 

explorar si la parkina és capaç de regular els nivells de l’RTP801 en models cel·lulars. 

2.3.1 La sobreexpressió de la parkina provoca una disminució dels nivells de la 

proteïna RTP801 en cultius cel·lulars 

La majoria d’experiments realitzats fins ara, tenen com a objecte d’estudi l’RTP801 ectòpica i 

per tant, sobreexpressada amb escreix en models cel·lulars. Tanmateix, l’excés de substrat 

podria afavorir una regulació enzim-substrat inespecífica. Per tal de descartar aquest 

possible efecte, es va investigar si la parkina també és capaç de mitjançar la degradació 

proteasomal de l’RTP801 endògena. 

En cultius de cèl·lules N-PC12, de fenotip neuronal catecolaminèrgic 294–296, es va transfectar 

el vector buit pRK5-myc, o la construcció pRK5-myc-parkin per sobreexpressar la parkina WT, 

i 24 hores després es va analitzar els nivells de l’RTP801 en els homogenats cel·lulars per WB. 

De manera consistent amb les observacions prèviament detallades, els nivells de la proteïna 

RTP801 es veuen reduïts de forma significativa quan s’expressa la parkina ectòpica en 

cèl·lules N-PC12 (Figura 26a). És important tenir en compte que l’eficiència de transfecció en 

aquests cultius és aproximadament d’entre un 15 i un 20%, per tant la disminució de 

l’RTP801 seria proporcional al grau de transfecció. 

2.3.2 La regulació de la parkina sobre els nivells proteics de l’RTP801 és 

posttraduccional 

A banda de la seva activitat E3 lligasa, diversos estudis atribueixen a la parkina una activitat 

reguladora a nivell transcripcional 71–73. Amb l’objectiu de determinar si la parkina regula la 

inducció gènica de l’RTP801, es va transfectar el vector buit pRK5-myc, o el plasmidi pRK5-

myc-parkin per sobreexpressar la parkina WT en cultius N-PC12. Vint hores més tard, es va 

extreure l’RNA i es van quantificar els nivells d’mRNA del gen DDIT4 mitjançant RT-qPCR. En 

aquestes circumstàncies, la presència de la parkina ectòpica no provoca diferències en 

l’expressió de l’RNA missatger de l’RTP801 vers els cultius transfectats amb el vector control. 

Per tant, es va descartar que la parkina pugui regular l’RTP801 a nivell transcripcional (Figura 

26b). 
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Figura 26. La parkina promou un descens en els nivells proteics de l’RTP801 en cèl·lules N-PC12. (a) La 
quantitat de proteïna RTP801 disminueix en sobreexpressar la parkina. Cultius de cèl·lules N-PC12 van ser 
transfectats amb el vector buit pRK5-myc (E.V./empty vector) o pRK5-myc-parkin (Parkin WT), i 24 hores més 
tard les mostres van ser lisades i analitzades mitjançant la tècnica de WB. Les membranes van ser incubades 
amb els anticossos anti-parkin i anti-RTP801, i finalment anti-α-actina com a control de càrrega. El panell 
inferior mostra les densitometries amb els valors representats com a la mitjana ± SEM de tres experiments 
independents amb triplicats en cada condició. Prova t de Student, **p<0,01 versus E.V.. (b) La parkina no 
regula l’RTP801 transcripcionalment. Cèl·lules N-PC12 en cultiu van ser transfectades amb els vectors pRK5-
myc (E.V./empty vector) o pRK5-myc-parkin (Parkin WT). L’RNA va ser aïllat 20 hores més tard i es va dur a 
terme una RT-qPCR per tal de quantificar l’mRNA de l’RTP801. Els resultats s’expressen com a unitats 
arbitraries (AU) referents a la magnitud del canvi de l’mRNA de l’RTP801 en relació a l’mRNA control α-actina. 
Els valors es representen com a la mitjana ± SEM de tres experiments independents.  

 

2.3.3 La sobreexpressió de formes mutants inactives de la parkina no afecta els 

nivells proteics de l’RTP801 

Les mutacions del gen que codifica la parkina, el gen PARK2, són la causa coneguda més 

comuna de parkinsonisme juvenil 21. Aquestes mutacions provoquen una pèrdua de la funció 

E3 lligasa de la proteïna parkina, i per tant, contribueixen a l’acumulació tòxica dels seus 

substrats. Seguint aquesta premissa, es va investigar l’efecte sobre els nivells de l’RTP801 de 

dues mutacions prèviament descrites com a patogèniques: la parkina R42P 37,414, mutada en 

el domini UBL, i la parkina P437L 113,415–417, mutada en el domini RING2 (Figura 23).  

En cultius HEK293, es va transfectar un dels plasmidis pRK5-myc, o bé buit o bé com a vector 

de la parkina WT (pRK5-myc-parkin), la parkina R42P (pRK5-myc-parkin-R42P) o la parkina 
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P437L (pRK5-myc-parkin-P437L). Vint-i-quatre hores posttransfecció, es van avaluar els 

nivells de l’RTP801 endògena per WB. L’expressió ectòpica de la parkina WT provoca un 

descens significatiu en els nivells de proteics de l’RTP801. No obstant, la parkina R42P o la 

parkina P437L no provoquen cap canvi notable en la quantificació de la proteïna RTP801 vers 

els cultius que expressen el vector buit control (Figura 27).  

Es confirma així que l’activitat E3 lligasa de la parkina és necessària per regular la proteïna 

RTP801.  

Figura 27. L’expressió ectòpica de formes 
mutants inactives de la parkina no mostra cap 
efecte sobre els nivells de l’RTP801 en 
cèl·lules HEK293. Cultius de cèl·lules HEK293 
van ser transfectats amb el vector buit pRK5-
myc (E.V./empty vector), o amb els plasmidis 
pRK5-myc-parkin (Parkin WT), pRK5-myc-
parkin-R42P (Parkin R42P) o pRK5-myc-parkin-
P437L (Parkin P437L). Vint-i-quatre hores més 
tard els lisats cel·lulars van ser analitzats per 
WB contra RTP801, parkina i α-actina com a 
control de càrrega. En el panell inferior els 
valors es representen com a la mitjana ± SEM 
de tres experiments independents amb 
triplicats en cada condició. ANOVA amb el 
mètode de comparació múltiple de Bonferroni, 
***p<0,001 versus E.V.. 

 

 

 

 

2.3.4 La depleció de l’E3 lligasa parkina resulta en un augment dels nivells de la 

proteïna RTP801 

Per tal de confirmar els efectes observats sobre l’RTP801 amb la sobreexpressió de la 

parkina, es va procedir a corroborar que la depleció de la parkina provoca l’efecte oposat. A 

més, la depleció o noquejat d’una determinada proteïna, mitjançant ratolins 

genoanul·lats/genominvats o seqüències d’interferència d’RNA, acostuma a resultar més 

acurada i fidel a les condicions fisiològiques.  
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2.3.4.1 Depleció transitòria de la parkina en cultius cel·lulars 

Amb l’objectiu d’estudiar quin efecte té l’absència de parkina en els nivells proteics de 

l’RTP801 en un cultiu cel·lular, es van dissenyar dos seqüències d’interferència d’RNA 

específiques per silenciar l’expressió gènica de la parkina (shParkin A i shParkin B), 

juntament amb una seqüència control inespecífica (shCt). L’ús de dues seqüències diferents 

permet reduir la possibilitat de detectar falsos positius per efectes independents a la 

interferència de l’mRNA del gen PARK2. 

En cultius de cèl·lules N-PC12 es van transfectar els vectors de les seqüències shCt, shParkin 

A o shParkin B, i cinc dies més tard es va analitzar l’expressió de la parkina i l’RTP801 

mitjançant la tècnica d’immunofluorescència (Figura 28a). Juntament amb les seqüències 

d’interferència d’RNA, aquests vectors pSIREN expressen la proteïna fluorescent ZsGreen1, 

que facilita la identificació de les cèl·lules transfectades (en verd) i conseqüentment, la 

possibilitat de detectar els canvis específics en aquestes. D’altra banda, la senyal fluorescent 

de la parkina (panell esquerre) i l’RTP801 (panell dret) es mostra amb una tinció vermella. 

Les imatges demostren que l’expressió dels shRNAs dissenyats per noquejar la parkina, 

efectivament anul·len l’expressió d’aquesta. A més, això provoca un increment en l’expressió 

de l’RTP801 en les cèl·lules N-PC12 que expressen shParkin A o shParkin B, respecte a 

aquelles transfectades amb la seqüència shCt (Figura 28a). 

2.3.4.2 Depleció estable de la parkina en cèl·lules N-PC12 

La infecció amb partícules lentivirals és una tècnica molt més eficient de transferència de 

material genètic que la transfecció liposomal, aconseguint percentatges de cèl·lules 

infectades molt més alts. A més, promou la integració de les seqüències d’interès en el 

genoma de la cèl·lula hoste, assegurant-ne una expressió constant al llarg del temps. 

Per tal de confirmar les observacions anteriors, es va procedir a noquejar la parkina de 

forma estable mitjançant la infecció de cèl·lules N-PC12 amb partícules lentivirals que actuen 

com a vectors de quatre seqüències shRNAs contra parkina (shParkin A, B, 1 i 2 406) o la 

seqüència d’interferència inespecífica shCt. Quatre dies després de la infecció, les cèl·lules 

van ser lisades i els homogenats sotmesos a l’anàlisi WB. En aquestes condicions, es va 

aconseguir una depleció estable de la parkina pròxima al 70%, així com un increment de la 

proteïna RTP801 de similar magnitud, en comparació amb les condicions d’infecció amb la 

seqüència shRNA control (Figura 28b).  
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Figura 28. La depleció de la parkina incrementa el nivells proteics de l’RTP801 en cèl·lules N-PC12. (a) Nivells 
de l’RTP801 i la parkina en transfectar transitòriament shRNAs per noquejar la parkina en cèl·lules N-PC12. 
Cèl·lules N-PC12 en cultiu van ser transfectades amb un shRNA control (shCt) o dos shRNAs diferents per 
noquejar la parkina (shParkin A i shParkin B). Cinc dies després de la transfecció els cultius van ser fixats i 
sotmesos a immunofluorescència contra parkina o RTP801 (en vermell) i Hoescht 33342 (en blau) per tal de 
marcar els nuclis cel·lulars. Les cèl·lules transfectades són identificades ja que expressen la proteïna fluorescent 
verda ZsGreen1, i estan marcades amb fletxes blanques. Les imatges que es mostren són representatives d’un 
conjunt de tres experiments. Escala, 5 μM. (b) La depleció estable de la parkina resulta en una elevada 
expressió de la proteïna RTP801. Cultius de cèl·lules N-PC12 van ser infectats amb partícules lentivirals 
portadores d’un vector buit (E.V./empty vector) o de les seqüències shCt, shParkin 1, shParkin 2, shParkin A i 
shParkin B. Quatre dies més tard, els lisats cel·lulars van ser sotmesos a WB amb anti-RTP801, anti-parkina i 
anti-ERK-1 com a control de càrrega. En el panell de l’esquerra es mostra la part de la membrana corresponent 
a shParkin A i B. En panell de la dreta els resultats de totes les seqüències shRNA contra parkina es mostren 
junts, i els valors estan expressats com a mitjana ± SEM de dos experiments independents amb triplicats en 
cada condició. Prova t de Student, *p<0,05 versus shCt. 
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2.3.5 El noquejat estable de la parkina promou la inactivació de la via mTOR/Akt 

en cultius primaris corticals 

En un context neuronal, l’acumulació sostinguda de la proteïna RTP801 resulta tòxica, 

perquè inactiva tant el complex mTORC1, responsable de regular la síntesi proteica, com el 

complex mTORC2, que regula les senyals de supervivència cel·lular a través de la fosforilació 

d’Akt en el residu S473 290,292,320. 

Per tant, es va investigar si l’elevació de l’RTP801 deguda a la depleció de la parkina podria 

ser suficient per inactivar la via de senyalització mTOR/Akt. Amb aquest objectiu, es van 

preparar cultius primaris de neurones corticals provinents d’embrions de rata E18, i a DIV 13 

es van infectar amb una mescla de lentivirus que contenen les seqüències shRNA A i B per 

noquejar la parkina (shParkin), o bé la seqüència control shCt. Cinc dies després de la 

infecció (DIV 18), els cultius van ser lisats i mitjançant la tècnica de WB, es va analitzar el 

grau de fosforilació de diferents substrats de la via mTOR/Akt: la fosforilació en les serines 

235/236 de la proteïna ribosòmica S6 (P-S6 S235/236), com a lectura de l’activitat mTORC1 

418; la fosforilació en la serina 473 de l’Akt (P-Akt S473), per avaluar l’activitat mTORC2 326; i 

finalment la fosforilació en la serina 2448 de la mateixa mTOR (P-mTOR S2448), com a 

lectura de l’activitat cinasa d’ambdós complexos, ja que aquest residu pot ser fosforilat tant 

per l’Akt 419,420 com per la S6K 421,422. Els resultats mostren que la infecció amb les partícules 

lentivirals shParkin promou la depleció de la parkina i el conseqüent augment dels nivells de 

l’RTP801, que efectivament van acompanyats d’una reducció significativa dels nivells de 

fosforilació de l’S6, l’Akt i l’mTOR. Així doncs, la variació en els nivells de parkina 

repercuteixen directament en l’activitat de la via mTOR/Akt, possiblement degut a l’elevació 

de l’RTP801 (Figura 29).  

En conjunt, aquest grup de resultats demostren que els nivells proteics de l’RTP801 estan 

regulats per l’activitat E3 lligasa de la parkina, i que la pèrdua de funció d’aquesta provoca 

una acumulació de la proteïna RTP801 que promouria la inactivació de la via mTOR/Akt. 
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Figura 29. El noquejat estable de la parkina provoca la inactivació de la via mTOR/Akt i l’augment dels nivells 
de l’RTP801. Cultius de neurones corticals de rata E18 van ser infectats a DIV 13 amb lentivirus que contenen 
una seqüència d’interferència control (shCt) o amb una mescla de lentivirus portadors de les seqüències shRNA 
A i B contra parkina (shParkin). Els lisats cel·lulars van ser recollits 5 dies després (DIV 18) i sotmesos a WB. Les 
membranes van ser analitzades amb anticossos contra parkina, RTP801, P-AKT (S473), Akt, P-S6 (S236/S236), P-
mTOR (S2448), mTOR i finalment α-actina com a control de càrrega. El panell esquerre/superior correspon a un 
gel del 4 al 12% de poliacrilamida, mentre que el panell esquerre/inferior correspon a un gel del 3 al 8%. Els 
panells de la dreta mostren les densitometries amb els valors representats com a la mitjana ± SEM de dos 
experiments independents amb sextuplicats en cada condició. Prova t de Student, *p<0,05 **p<0,01 i *** 

p<0,001 versus shCt. 
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3 La parkina protegeix de la toxicitat induïda per la proteïna 

RTP801 

La parkina confereix neuroprotecció davant una gran diversitat d’estímuls nocius com ara 

mort cel·lular induïda per manganès 173, toxicitat per α-sinucleïna 172, Pael-R 423 i p38/JTV-1 

143, disfunció proteasomal 171, excitotoxicitat induïda per kaïnat 81, neurotoxines 166,167,169,170 i 

estrès dopaminèrgic 168. 

D’altra banda, la proteïna RTP801 presenta una dualitat d’acció en funció del context 

cel·lular, de manera que exerceix un rol protector antiapoptòtic en cèl·lules proliferants, 

mentre que té un caràcter proapoptòtic en cèl·lules diferenciades 290,372,395. Donada la funció 

reguladora de la parkina dels nivells de la proteïna RTP801, es va voler estudiar la capacitat 

de la parkina de protegir vers la toxicitat derivada de l’ RTP801 en models cel·lulars in vitro.  

3.1 La parkina exerceix un efecte protector vers l’RTP801 ectòpica en cultius 

N-PC12 

Estudis previs demostren que la sobreexpressió de la proteïna RTP801 té un marcat efecte 

proapoptòtic en cultius de cèl·lules N-PC12 i neurones, provocant la mort d’aproximadament 

50% de les cèl·lules transfectades 290. Per tal d’esbrinar si l’augment en els nivells de la 

parkina pot anul·lar l’efecte proapoptòtic de l’RTP801 ectòpica, es van cotransfectar cultius 

N-PC12 amb un dels vectors pRK5-myc (buit, o sobreexpressant la parkina WT, R42P o 

P437L), juntament amb el vector pCMS-EGFP o la construcció pCMS-EGFP RTP801. Passades 

24 hores de la transfecció, els cultius van ser fixats i s’analitzà el nombre de cèl·lules 

positives per EGFP sota un microscopi epifluorescent, atès que el vector bicistrònic pCMS 

també expressa l’EGFP.  

L’RTP801 ectòpica provoca la mort de més de la meitat del cultiu transfectat, però la 

presència de la parkina WT en les cèl·lules transfectades amb l’RTP801 té un efecte 

protector, que es perd en presència de les formes mutants inactives de la parkina R42P i 

P437L. La sobreexpressió de la parkina WT no altera la supervivència cel·lular dels cultius 

transfectats amb el vector control pCMS-EGFP, així com tampoc ho fan de manera 

significativa les formes mutants de la parkina (Figura 30a), fet que correlaciona amb la no 

acumulació de l’RTP801 observada en la figura 27. 
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3.2 La depleció de la parkina exacerba la mort induïda per l’RTP801 ectòpica 

en cèl·lules N-PC12 

Per altra banda es va explorar si la depleció dels nivells de la parkina podia agreujar la 

toxicitat provocada per l’RTP801. Amb aquest objectiu es van transfectar cultius de cèl·lules 

N-PC12 amb el vector control shCt o les seqüències interferents d’RNA de la parkina 

prèviament caracteritzades, shParkin A i B. Al cap de 72 hores es van transfectar de nou el 

cultius amb els vectors pCMS-EGFP o pCMS-EGFP RTP801 per a sobreexpressar l’RTP801. 

Després de 24 hores de l’última transfecció, les cèl·lules van ser fixades i es va analitzar la 

viabilitat cel·lular amb el comptatge de les cèl·lules positives per ZsGreen1/EGFP. La 

transfecció amb els shRNAs contra la parkina i la conseqüent disminució dels nivells basals 

d’aquesta és tòxica per se. A més, la depleció de la parkina augmenta significativament la 

toxicitat de l’RTP801 ectòpica, que al seu torn també exacerba la mort induïda pel noquejat 

de la parkina (Figura 30b). 

Figura 30. La parkina té un efecte protector davant de la toxicitat induïda per l’RTP801. (a) La parkina 
ectòpica protegeix contra la mort cel·lular causada per la sobreexpressió de l’RTP801. Cultius de cèl·lules N-
PC12 van ser cotransfectats amb una del les construccions pRK5-myc: pRK5-myc (E.V./empty vector), pRK5-
myc-parkin (Parkin WT), pRK5-myc-parkin-R42P (Parkin R42P) o pRK5-myc-parkin-P437L (Parkin P437L); 
juntament amb o bé pCMS-EGFP, o bé pCMS-EGFP RTP801 en una proporció 4:1. Vint-i-quatre hores més tard, 
les cèl·lules supervivents positives per EGFP van ser recomptades sota microscòpia fluorescent. Els valors es 
representen com a la mitjana ± SEM de tres experiments independents amb triplicats en cada condició. ANOVA 
amb el mètode de comparació múltiple de Bonferroni, ***p<0,001 versus E.V./pCMS-EGFP i 

###
p<0,001 versus 

E.V./pCMS-EGFP RTP801. (b) El noquejat de la parkina agreuja la toxicitat provocada per l’RTP801. Cèl·lules N-
PC12 en cultiu van ser transfectades en primera instància amb un shRNA control (shCt) o un dels dos shRNA 
diferents contra parkina (shParkin A o B); i 72 hores més tard, els cultius van ser transfectats amb, o bé pCMS-
EGFP, o bé pCMS-EGFP RTP801. Vint-i-quatre hores després, les cèl·lules supervivents positives per 
ZsGreen1/EGFP van ser recomptades sota microscòpia fluorescent. Els valors es representen com a la mitjana ± 
SEM de tres experiments independents amb triplicats en cada condició. ANOVA amb el mètode de comparació 
múltiple de Bonferroni, ***p<0,001 versus shCt/pCMS-EGFP, 

###
p<0,001 versus shCt/pCMS-EGFP RTP801, 

+++
p<0,001 versus shParkin A/pCMS-EGFP i 

$$$
p<0,001 versus shParkin B/pCMS-EGFP. 
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3.3 La parkina protegeix les cèl·lules N-PC12 mitjançant la ubiquitinització de 

l’RTP801 ectòpica 

Els experiments previs han demostrat que la parkina és capaç de poliubiquitinitzar l’RTP801 i 

d’exercir un efecte protector vers la seva toxicitat. Tanmateix, la funció protectora de la 

parkina podria venir donada per altres circumstàncies alienes a la poliubiquitinització i 

degradació proteasomal de l’RTP801. Per tal de demostrar que aquest efecte protector és 

conseqüència directa de l’activitat E3 lligasa de la parkina sobre l’RTP801, es va dissenyar un 

plasmidi per sobreexpressar una proteïna RTP801 mutant, anomenada RTP801 K-R, amb 

totes les lisines (K) ubiquitinitzables de la seqüència aminoacídica substituïdes per arginines 

(R) no ubiquitinitzables, mitjançant la tècnica de mutagènesi dirigida. 

En cèl·lules N-PC12, la transfecció durant 24 hores de les construccions pCMS-EGFP, pCMS-

EGFP RTP801 i pCMS-EGFP RTP801 K-R, i el posterior anàlisi dels homogenats per WB, va 

demostrar que el mutant RTP801 K-R presenta una major acumulació en comparació amb 

l’RTP801 endògena i ectòpica (Figura 31a).  

En cultius HEK293, es van sobreexpressar aquests mateixos vectors, i passades 24 hores es 

va immunoprecipitar l’RTP801 i es va analitzar l’aparició de conjugats poliubiquitinitzats en 

els immunocomplexos per WB. Efectivament, el grau de poliubiquitinització de l’RTP801 K-R 

és dramàticament inferior al de l’RTP801 WT ectòpica (Figura 31b).  

De nou en cultius N-PC12, es van cotransfectar un dels vectors pCMS control, RTP801 i 

RTP801 K-R, juntament amb o bé pRK5-myc, o bé pRK5-myc parkin. Vint-i-quatre hores 

després de la cotransfecció, els cultius es van fixar i es va analitzar la supervivència cel·lular. 

L’RTP801 WT i l’RTP801 K-R indueixen un grau de mortalitat similar i d’acord amb els 

resultats prèviament obtinguts, tanmateix la cotransfecció de la parkina WT només resulta 

protectora vers l’RTP801 salvatge (Figura 31c). La parkina té nul·la capacitat protectora vers 

l’RTP801 K-R. Així doncs, l’efecte protector observat és degut a la poliubiquitinització i 

posterior degradació proteasomal de l’RTP801 mitjançada per l’activitat E3 lligasa de la 

parkina. 
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Figura 31. La parkina protegeix de la toxicitat induïda per l’RTP801 mitjançant la seva poliubiquitinització. (a) 
El mutant RTP801 K-R s’acumula en cèl·lules N-PC12. Cultius de cèl·lules N-PC12 van ser transfectats amb els 
plasmidis pCMS-EGFP, pCMS-EGFP RTP801 o pCMS-EGFP RTP801 K-R. Vint-i-quatre hores més tard els lisats 
cel·lulars van ser sotmesos a WB amb anticossos contra RTP801 i α-actina com a control de càrrega. La imatge 
que es mostra es representativa d’un grup de tres assaigs. (b) La poliubiquitinització del mutant RTP801 K-R es 
veu dramàticament reduïda. Cèl·lules HEK293 en cultiu van ser transfectades amb els vectors pCMS-EGFP, 
pCMS-EGFP RTP801 o pCMS-EGFP RTP801 K-R. Vint-i-quatre hores més els cultius van ser lisats i sotmesos a 
immunoprecipitació (IP) amb anti-RTP801 o amb immunoglobulines inespecífiques de conill (Rb IgG) com a 
control negatiu. Els immunocomplexos juntament amb els lisats original van ser analitzar amb la tècnica de WB. 
Les membranes van ser incubades amb anti-FK2 (ubiquitina) per observar les espècies d’RTP801 ubiquitinitzada 
d’alt pes molecular (HMW Ub-RTP801), anti-α-actina com a control de càrrega i anti-RTP801 per confirmar-ne 
la correcta immunoprecipitació (IP). La imatge mostrada és representativa d’un conjunt de dos experiments. IB 
= Immunodetecció Western (immunoblot). (c) La parkina no protegeix de l’efecte tòxic del mutant RTP801 K-
R. Cultius de cèl·lules N-PC12 van ser cotransfectats amb el vector buit pRK5-myc (E.V./empty vector) o pRK5-
myc-parkin (Parkin WT), juntament amb un dels vectors pCMS-EGFP: buit, amb RTP801 o amb RTP801 K-R. 
Vint-i-quatre hores després els cultius van ser fixats i tenyits amb anti-GFP, i les cèl·lules supervivents positives 
per EGFP recomptades sota microscòpia fluorescent. Els valors es representen com a la mitjana ± SEM de tres 
experiments independents amb triplicats en cada condició. ANOVA amb el mètode de comparació múltiple de 
Bonferroni, ***p<0,001 versus E.V./pCMS-EGFP i 

###
p<0,001 versus E.V./pCMS-EGFP RTP801. 
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3.4 El tractament amb 6-OHDA afecta diferencialment l’mRNA i els nivells 

proteics de l’RTP801 i la parkina en cultius N-PC12 

Estudis previs indiquen que la proteïna RTP801 es veu induïda tant a nivell transcripcional 

com a nivell proteic en cèl·lules N-PC12 i neurones simpàtiques tractades amb 6-OHDA 290. 

Per altra banda, el mateix tractament provoca una inducció gènica de la parkina, tot i que els 

seus nivells proteics cauen dramàticament 406.  

Per tal de reproduir aquestes observacions es van exposar cultius N-PC12 a 100 μM 6-OHDA 

durant 8 hores, i es va aïllar l’RNA dels cultius per quantificar l’mRNA de l’RTP801 i la parkina 

mitjançant RT-qPCR. En efecte, el tractament amb 6-OHDA provoca un augment de fins a 6 

cops de l’mRNA de l’RTP801 (Figura 32a) i de fins a 2 vegades en l’mRNA de la parkina 

(Figura 32b) respecte els cultius control no tractats. 

Figura 32. El tractament amb 6-OHDA indueix la transcripció dels gens DDIT4 i PARK2. Cèl·lules N-PC12 en 
cultiu van ser tractades amb 100 μM 6-OHDA durant 8 hores. Posteriorment, es va aïllar l’RNA i es va dur a 
terme una RT-qPCR per tal de quantificar l’mRNA de l’RTP801 (a) i la parkina (b). Els resultats s’expressen com a 
unitats arbitraries (AU) referents a la magnitud del canvi de l’mRNA vers l’mRNA control α-actina. Els valors es 
representen com a la mitjana ± SEM de dos experiments independents amb triplicats en cada condició. Prova t 
de Student amb la correcció de Welch, *p<0,05 i **p<0,01 versus cultius no tractats (untreated). 

 

També en cultius N-PC12 es van tractar les cèl·lules amb 50 i 100 μM 6-OHDA durant 16 

hores, i es van analitzar els homogenats proteics per WB. Els nivells de proteïna RTP801 es 

veu incrementats fins a 2.5 vegades (Figura 33, panell central), mentre que els descens dels 

nivells proteics de parkina esdevé igualment pronunciat (Figura 33, panell dret). 
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Figura 33. Nivells proteics de l’RTP801 i parkina en cultius N-PC12 exposats a 6-OHDA. Cultius de cèl·lules N-
PC12 van ser tractats amb 50 i 100 μM 6-OHDA durant 16 hores. Els lisats cel·lulars van ser analitzats per WB 
amb anticossos anti-parkina, anti-RTP801 i anti-α-actina com a control de càrrega. La quantificació dels valors 
densitomètrics de proteïna RTP801 (panell central) i parkina (panell dret) es representen com a la mitjana ± 
SEM de tres experiments independents amb triplicats en cada condició. ANOVA amb el mètode de comparació 
múltiple de Bonferroni, ***p<0,001 versus cultius no tractats (ut/untreated). 

 

Amb l’objectiu de determinar si l’augment de la proteïna RTP801 en el tractament amb 6-

OHDA respon únicament a la inducció gènica, es van tractar cultius N-PC12 amb 100 μM 6-

OHDA, i passades 16 hores es va inhibir la síntesi proteica amb el compost cicloheximida 

(CHX) durant 10 o 60 minuts, per tal d’avaluar la degradació de l’RTP801 i per tant, la seva 

vida mitjana. L’anàlisi per WB de les mostres resultants indiquen que la vida mitjana de 

l’RTP801 es veu incrementada amb el tractament amb 6-OHDA, passant de 5 a 9 minuts 

(Figura 34).  

Figura 34. El tractament amb 6-OHDA 
augmenta la vida mitjana de la proteïna 
RTP801. Cèl·lules N-PC12 en cultiu van 
ser exposades durant 16 hores a 100 μM 
6-OHDA. Posteriorment els cultius van 
ser tractats amb 10 μg/ml cicloheximida 
(CHX) durant 10 o 60 minuts abans de 
ser recollits. Els extractes cel·lulars van 
ser sotmesos a WB amb anticossos anti-
RTP801 i anti-α-actina. Els nivells 
proteics de l’RTP801 van ser quantificats 
i la vida mitjana (t1/2) calculada amb 
l’anàlisi de la regressió no lineal de 
degradació exponencial en una fase 
(panell inferior). Els valors es 
representen com a la mitjana ± SEM de 
dos experiments independents amb 
triplicats. La banda corresponent a 
l’RTP801 ha estat senyalada amb un 
asterisc. Prova t de Student, *p<0,05 
versus cultius no tractats (untreated). 
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Aquest resultat demostra que la 6-OHDA no només indueix l’expressió gènica de l’RTP801 

sinó que també en dificulta la degradació, possiblement disminuint els nivells proteics de 

parkina. 

3.5 La parkina exerceix un efecte protector regulant els nivells proteics de 

l’RTP801 induïda per la 6-OHDA  

En estudis anteriors s’ha descrit que la proteïna RTP801 és suficient i necessària per 

mitjançar la mort neuronal induïda per neurotoxines parkinsonianes en models in vitro i in 

vivo de l’MP 290,292,320. Per altra banda, la parkina ha estat descrita com a neuroprotectora 

vers la toxicitat causada per 6-OHDA i altres neurotoxines 166,169,170. Arran d’aquestes 

observacions, es va investigar si l’efecte protector de la parkina està relacionat amb la seva 

capacitat de regular els nivells de l’RTP801. 

3.5.1 La sobreexpressió de la parkina redueix els nivells de proteïna RTP801 

induïda per la 6-OHDA i augmenta la supervivència cel·lular 

Per tal de comprovar l’efecte de la parkina sobre l’RTP801 induïda per la 6-OHDA, es van 

transfectar cultius N-PC12 amb el vector buit pRK5-myc o amb la construcció de 

sobreexpressió de la parkina WT, pRK5-myc-parkin. A més, també es van transfectar els 

cultius amb les construccions de la parkina mutant pRK5-myc-Parkin-R42P i pRK5-myc-

parkin-P437L. Passades 48 hores després de la transfecció es van tractar les cèl·lules amb 

100 μM 6-OHDA durant 16 hores abans de lisar els cultius. L’anàlisi dels homogenats proteics 

per WB va confirmar que la parkina WT no només és capaç de reduir els nivells de l’RTP801 

endògena sinó que també provoca un descens molt significatiu en la quantitat de proteïna 

RTP801 induïda pel tractament amb 6-OHDA (Figura 35a). Ni la parkina R42P ni la parkina 

P437L promouen cap canvi significatiu en els nivells basals o induïts de l’RTP801. 

Per altra banda, amb l’objectiu de comprovar l’efecte protector de la parkina vers la mort 

induïda per la 6-OHDA, es van cotransfectar cultius N-PC12 amb els mateixos vectors pRK5-

myc per sobreexpressar la parkina WT i les mutacions de parkina, juntament amb el vector 

pCMS-EGFP. Quaranta-vuit hores després de la cotransfecció es van exposar les cèl·lules a 

100 μM 6-OHDA i 24 hores més tard els cultius van ser fixats. La viabilitat cel·lular va ser 

analitzada mitjançant el recompte de les cèl·lules supervivents positives per EGFP. Tal i com 

s’havia descrit prèviament 290, el tractament amb 6-OHDA provoca la mort 

d’aproximadament la meitat de les cèl·lules N-PC12 en cultiu. Tanmateix, la parkina WT 
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ectòpica redueix la toxicitat de la 6-OHDA, mentre que la sobreexpressió dels mutants de 

parkina (R42P i P437L) no només no protegeix, sinó que en el cas de la mutació P437L 

s’agreuja la toxicitat de la 6-OHDA (Figura 35b). Per altra banda, la supervivència cel·lular en 

els cultius no tractats no es veu alterada per la sobreexpressió de la parkina WT o dels 

mutants R42P i P437L de la parkina. 

En conjunt, aquests experiments mostren que la disminució dels nivells de l’RTP801 induïda 

pel tractament amb 6-OHDA en sobreexpressar la parkina, contribuiria a l’increment de la 

supervivència cel·lular. 

Figura 35. La parkina ectòpica disminueix els nivells de la proteïna RTP801 induïda per la 6-OHDA i protegeix 
de la seva toxicitat. (a) La sobreexpressió de la parkina redueix el nivells de l’RTP801 induïda pel tractament 
amb 6-OHDA. Cèl·lules N-PC12 en cultiu van ser transfectades amb el vector buit pRK5-myc (E.V./empty 

vector), o amb els plasmidis pRK5-myc-parkin (Parkin WT), pRK5-myc-parkin-R42P (Parkin R42P) o pRK5-myc-
parkin-P437L (Parkin P437L). Quaranta-vuit hores després els cultius van ser tractats amb 100 μM 6-OHDA 
durant 16 hores abans de ser lisats. Els extractes cel·lulars van ser sotmesos a WB i les membranes incubades 
amb anti-parkina i anti-RTP801. Les mateixes membranes van ser incubades amb anti-α-actina com a control 
de càrrega. El panell inferior mostra els valors de les densitometries de l’RTP801 com a mitjana ± SEM de tres 
experiments independents amb triplicats en cada condició. ANOVA amb el mètode de comparació múltiple de 
Bonferroni, *p<0,05 versus E.V./cultius no tractats (untreated), 

##
p<0,01 versus E.V/100 μM 6-OHDA. (b) La 

parkina protegeix de la mort provocada per l’exposició a 6-OHDA. Cultius de cèl·lules N-PC12 van ser 
cotransfectats en una proporció 1:4, amb pCMS-EGFP per una banda, i amb el vector buit pRK5-myc 
(E.V./empty vector) o amb els plasmidis pRK5-myc-parkin (Parkin WT), pRK5-myc-parkin-R42P (Parkin R42P) o 
pRK5-myc-parkin-P437L (Parkin P437L) per l’altra. Quaranta-vuit hores més tard els cultius van ser exposats a 
100 μM 6-OHDA, i 24 hores després es van quantificar les cèl·lules supervivents EGFP+ sota microscòpia 
fluorescent. Els valors representen la mitjana ± SEM de tres experiments independents amb sextuplicats en 
cada condició. ANOVA amb el mètode de comparació múltiple de Bonferroni, ***p<0,001 versus E.V./cultius no 
tractats (untreated), 

##
p<0,01 i 

###
p<0,001 versus E.V/100 μM 6-OHDA. 
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3.5.2 La depleció de la parkina incrementa els nivells de l’RTP801 induïda per la 6-

OHDA, i promou l’activitat de caspases i calpaïnes en neurones simpàtiques 

Per tal de confirmar l’efecte protector de la parkina vers la toxicitat per 6-OHDA observat en 

cultius N-PC12, es va investigar la regulació dels nivells de l’RTP801 induïda per la 6-OHDA en 

neurones simpàtiques noradrenèrgiques deplecionades per la parkina mitjançant infecció 

lentiviral. Aquest tipus de cultius van ser utilitzats per la seva accessibilitat, susceptibilitat al 

tractament amb 6-OHDA 286,290–293 i perquè es troben entre les poblacions neuronals 

selectivament afectades en l’MP 3,178–181. 

Així doncs, es van preparar cultius neuronals a partir de la dissecció dels ganglis cervicals 

superiors de rata, i a DIV 3 van ser infectats amb partícules lentivirals que contenen una 

mescla comercial de tres seqüències shRNA contra la parkina (shParkin), o una seqüència 

d’interferència d’RNA inespecífica (shCT). Després de 6 dies postinfecció els cultius van ser 

tractats durant 16 hores amb 5 μM 6-OHDA, es van recollir els extractes cel·lulars i aquest 

van ser analitzats per WB. Tant en els cultius no tractats com en aquells exposats a 6-OHDA, 

la infecció lentiviral amb shParkin promou una depleció d’un 50% en els nivells de la parkina 

(Figura 36, panell esquerre). Aparentment, els nivells de la parkina no es veuen afectats pel 

tractament amb 6-OHDA en neurones simpàtiques. Per altra banda, l’acumulació de 

l’RTP801 és major quan conjuntament es depleciona la parkina i es tracta amb 6-OHDA 

(Figura 36, panell dret), suggerint que la falta de parkina contribueix significativament a 

l’acumulació de la proteïna RTP801 causada per la 6-OHDA. 

La proteïna estructural αII-espectrina, és un substrat comú de les proteases de cisteïna 

implicades en la mort necròtica (calpaïnes) i apoptòtica (caspases) 424–426. Per tal de conèixer 

quin tipus de mort cel·lular domina els processos estudiats, en aquest mateix experiment es 

va avaluar l’activitat de caspases i calpaïnes mitjançant l’anàlisi per WB del patró d’escissió 

de l’αII-espectrina. Aquesta proteïna té un pes molecular aproximat de 280 kDa, però es 

proteolitzada en fragments de 145 i 120 kDa per l’activitat de calpaïnes i caspases, 

respectivament 426. D’aquesta manera, s’observà que tant la depleció de la parkina com el 

tractament amb 6-OHDA promouen una activació de caspases i calpaïnes en base a 

l’acumulació dels diferents fragments de l’αII-espectrina. A més, el tractament amb 6-OHDA 

en cultius on la parkina ha estat deplecionada promou una exacerbació de l’activació de la 
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proteòlisi per caspases i calpaïnes que correlaciona amb l’augment dels nivells de l’RTP801 

(Figura 36, panell esquerre).  

Figura 36. El noquejat de la parkina incrementa els nivells de l’RTP801 induïda per la 6-OHDA i promou 
l’activació de caspases i calpaïnes en neurones simpàtiques. Cultius de neurones simpàtiques de rata van ser 
infectats a DIV 3 amb partícules lentivirals portadores d’una seqüència d’interferència d’RNA inespecífica 
(shCT) o amb una mescla comercial lentiviral de tres shRNAs contra parkina (shParkin). Sis dies després, els 
cultius van ser tractats amb 5 μM 6-OHDA durant 16 hores. Els lisats cel·lulars van ser analitzats per WB amb 
anticossos contra parkina, RTP801, α-espectrina i α-actina com a control de càrrega. El panell dret mostra la 
quantificació de l’RTP801 (mitjana ± SEM) normalitzada amb l’α-actina, de tres experiments independents amb 
triplicats en cada condició. ANOVA amb el mètode de comparació múltiple de Bonferroni, **p<0,01 versus 
shCT/cultius no tractats (untreated), 

#
p<0,05 versus shCT/6-OHDA. 

 

3.5.3 L’elevació de la proteïna RTP801 és responsable de la toxicitat de la depleció 

de la parkina en cèl·lules N-PC12. 

Per tal de conèixer si la mort neuronal desencadenada per la depleció de la parkina és 

dependent de l’increment de la proteïna RTP801, es va procedir a analitzar la viabilitat 

cel·lular en condicions de doble noquejat de parkina i RTP801. Cultius de cèl·lules N-PC12 

van ser transfectats amb els vectors d’interferència d’RNA de l’RTP801 320,395 (shRTP801) i de 

la parkina (shParkin B), o bé conjuntament o bé en cotransfecció amb els vectors control 

inespecífics (shG i shCt). Després de 72 hores de transfecció les cèl·lules van ser tractades 

durant 24 hores amb 100 μM 6-OHDA. Posteriorment els cultius van ser fixats i la 

supervivència cel·lular avaluada mitjançant el recompte de cèl·lules transfectades 

supervivents positives per ZsGreen1/EGFP, atès que els vectors d’expressió de les 

seqüències shG i shRTP801 també expressen l’EGFP. En els cultius no tractats, el noquejat de 

l’RTP801 exerceix una protecció gairebé total vers la mort cel·lular provocada per la depleció 

de la parkina (Figura 37). Per altra banda, la toxicitat provocada per la neurotoxina 6-OHDA 

es veu agreujada en noquejar la parkina, tal com s’havia observat. No obstant, la transfecció 
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amb la seqüència shRTP801 també protegeix de la mort induïda per la 6-OHDA i evita 

l’efecte agreujant de la depleció de la parkina (Figura 37). 

Conjuntament, aquesta sèrie de resultats indica que la protecció que confereix la parkina en 

models de l’MP és degut, en part, a la regulació dels nivells de la proteïna RTP801 mitjançant 

la seva poliubiquitinització i subseqüent proteòlisi proteasomal. 

Figura 37. La toxicitat derivada de la depleció de la parkina depèn de l’augment dels nivells de l’RTP801. 
Cèl·lules N-PC12 en cultiu van ser transfectades amb una de les seqüències shRNA contra parkina (shParkin B) o 
el shRNA control negatiu (shCt), juntament amb un shRNA contra RTP801 (shRTP801) o el seu corresponent 
shRNA inespecífic (shG). Setanta-dos hores més tard, els cultius van ser tractats amb 100 μM 6-OHDA durant 24 
hores abans de ser fixats. Les cèl·lules supervivents positives per ZsGreen1/EGFP van ser recomptades sota 
microscòpia fluorescent. Els valors representen la mitjana ± SEM de tres experiments independents amb 
triplicats en cada condició. ANOVA amb el mètode de comparació múltiple de Bonferroni, ***p<0,001 versus 
shCt/shG/cultius no tractats (untreated), 

###
p<0,001 versus shParkin B/shG/cultius no tractats (untreated), 

+++
p<0,001 versus shCt/shG/6-OHDA i 

$$$
p<0,001 versus shParkin B/shG/6-OHDA. 
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4 Acumulació de la proteïna RTP801 en models animals 

genoanul·lats per la parkina i en pacients parkinsonians amb 

mutacions del gen PARK2 

Amb l’objectiu de verificar que l’RTP801 és un autèntic substrat in vivo de l’activitat E3 

lligasa de la parkina, es van analitzar els nivells de la proteïna RTP801 en ratolins PaKO, és a 

dir genoanul·lats pel gen PARK2, i en cultius de fibroblasts i seccions post mortem de l’SNpc 

de pacients amb MP idiopàtica i lligada a mutacions de la parkina.  

4.1 Els ratolins PaKO presenten una major acumulació cerebral de la 

proteïna RTP801 

Els models murins PaKO no presenten un fenotip parkinsonià convencional, atès que no 

mostren cap anormalitat dramàtica en el sistema dopaminèrgic 164. Tanmateix, els estudis 

realitzats en ratolins PaKO resulten de gran utilitat alhora d’identificar nous substrats in vivo 

de la parkina i estudiar-ne la seva homeòstasi 143,144,165,427. 

Amb l’objectiu d’esbrinar si la parkina regula els nivells de l’RTP801 en un model murí, es van 

lisar els cervells de cinc ratolins PaKO amb una deleció en l’exó 3 del gen PARK2 162, i com a 

control es van lisar els cervells de cinc ratolins WT de la mateixa ventrada. Els homogenats 

resultants es van analitzar mitjançant la tècnica de WB. Els resultats mostren que la proteïna 

RTP801 s’acumula de manera modesta però significativa en el cervell dels ratolins PaKO en 

comparació amb els ratolins WT (Figura 38). 

Figura 38. Els nivells de proteïna RTP801 es 
troben incrementats en el cervell dels ratolins 
PaKO. Els lisats cerebrals totals de cinc ratolins 
genoanul·lats per la parkina (PaKO) i cinc 
ratolins salvatges (WT) de 8 mesos d’edat i de la 
mateixa ventrada van ser analitzats mitjançant 
WB. Les membranes van ser incubades amb 
anticossos contra RTP801, parkina i α-actina 
com a control de càrrega. Els valors es 
representen com a la mitjana ± SEM de quatre 
membranes independents amb totes les 
mostres incloses. Prova t de Student amb la 
correcció de Welch, *p<0,05 versus control WT. 
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4.2 Els nivells de l’RTP801 estan incrementats en fibroblasts de pacients amb 

AR-JP associat a mutacions del gen PARK2 

Els cultius primaris de fibroblasts de pacients parkinsonians són un model molt útil per a 

l’estudi d’aquesta patologia. El fibroblasts parkinsonians mimetitzen el patró d’expressió 

neuronal de determinats gens implicats en la fisiopatologia de l’MP. A més, es tracta d’un 

model robust que reflecteix l’estrès cel·lular acumulat amb l’edat del pacient 404. 

Per tal d’establir cultius purs de fibroblasts, es van recollir mostres de biòpsies de pell de sis 

pacients diagnosticats amb AR-JP amb diferents delecions homozigòtiques del gen PARK2. 

Com a control també es van recollir mostres de sis individus no parkinsonians emparellats 

per edat (Taula 11).  

ID DIAGNÒSTIC MUTACIÓ GÈNERE 
EDAT 

BIÒPSIA 

EDAT INICI 

MALATIA 

1 CONTROL - Home 66 - 

2 CONTROL - Dona 48 - 

3 CONTROL - Dona 47 - 

4 CONTROL - Home 52 - 

5 CONTROL - Dona 63 - 

6 CONTROL - Home 41 - 

7 PARK2 AR-JP  Homozigot PARK2 ex3del* Home 49 25 

8 PARK2 AR-JP  Homozigot PARK2 ex2-4del* Home 69 35 

9 PARK2 AR-JP Het. compost PARK2 205-206 ex2del/ex6del* Dona 44 38 

10 PARK2 AR-JP Homozigot PARK2 ex5-6del* Dona 63 27 

11 PARK2 AR-JP Het compost PACRG ex1del / PARK2 ex6del* Dona 35 8 

12 PARK2 AR-JP Het. compost PARK2 ex2dup/ex6del* Home 49 20 

 

Taula 11. Informació donants fibroblasts. (*Punt de ruptura no determinat). PARK2 AR-JP = Parkinsonisme 
Juvenil Autosòmic Recessiu lligat a mutacions del gen PARK2 (Autosomal Recessive Juvenile Parkinsonism). 

 

Els fibroblasts van ser cultivats i ressembrats entre cinc i sis vegades abans de ser lisats per 

l’anàlisi bioquímic per WB. Els resultats mostren que els fibroblasts provinents dels pacients 

amb AR-JP lligat a mutacions de la parkina presenten una acumulació de proteïna RTP801 

significativament superior a la que presenten els fibroblasts de pacients controls (Figura 39). 
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Figura 39. La proteïna RTP801 s’acumula en fibroblasts de pacients amb AR-JP lligat a mutacions de la 
parkina. Els lisats obtinguts del cultiu de fibroblasts provinents de sis pacients control (CT) i sis pacients amb 
parkinsonisme juvenil lligat a delecions del gen PARK2 (PARK2 AR-JP) van ser sotmesos a WB. Les membranes 
van ser analitzades amb anti-RTP801, anti-parkina i anti α-actina com a control de càrrega. Els valors es 
representen com a la mitjana ± SEM de quatre membranes independents amb totes les mostres incloses. En la 
imatge representativa totes les mostres corresponen a la mateixa membrana de la qual s’ha omes un fragment 
irrellevant. Prova t de Student, *p<0,05 versus control. 

 

4.2.1 La manca de parkina sensibilitza l’increment de l’RTP801 induïda per 

diferents agents estressors 

Per tal d’avaluar la resposta a estrès en els fibroblasts mutants per parkina, es van 

quantificar els canvis d’expressió de l’RTP801 en fibroblasts control (CT) i mutants (PARK2 

AR-JP) tractats amb l’inhibidor proteasomal epoxomicina i amb l’inductor de dany al DNA 

etopòsid. Els fibroblasts van ser cultivats i ressembrats fins a sis vegades abans de ser 

exposats a 1 μM epoxomicina o a 25 μM etopòsid. Quatre hores després els cultius de 

fibroblasts van ser lisats i el contingut proteic dels homogenats analitzat per WB. Ambdós 

tractaments provoquen una inducció significativa de l’RTP801. Tanmateix, l’increment de 

l’RTP801 en resposta a aquests estressors es veu magnificat fins a 2 vegades en els 

fibroblasts amb la parkina mutada (Figura 40). 
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Figura 40. Els fibroblasts de pacients amb AR-JP associat a mutacions PARK2 mostren un increment superior 
de l’RTP801 en resposta a diferents estressors. Fibroblasts en cultiu provinents de sis pacients control (CT) i sis 
pacients amb parkinsonisme juvenil lligat a delecions del gen PARK2 (PARK2 AR-JP) van ser tractats durant 4 
hores amb 1 µM epoxomicina o 25 µM etopòsid abans de ser lisats. Els extractes resultants van ser analitzats 
per WB contra RTP801, parkina i α-actina com a control de càrrega. El panell de la dreta mostra les 
densitometries de l’RTP801 amb els valors representats com a la mitjana ± SEM de tres experiments 
independents. Prova t de Student, *p<0,05 versus cultius control no tractats (untreated), 

+
p<0,05 versus 

control/epoxomicina, 
$
p<0,05 versus control/etopòsid. ANOVA amb el mètode de comparació múltiple de 

Bonferroni, 
#
p<0,05 i 

##
p<0,01 versus cultius control no tractats. 

 

Així doncs, la pèrdua de l’activitat E3 lligasa de la parkina en cultius de fibroblasts humans 

resulta en una acumulació significativa de la proteïna RTP801 tant en condicions basals com 

sota l’efecte de diferents agents estressors. 

4.3 La proteïna RTP801 s’acumula en neurones NM+ de l’SNpc de pacients 

parkinsonians amb mutacions del gen PARK2 

Les seccions de cervell post mortem de pacients amb malalties neurodegeneratives 

representen una oportunitat per a l’estudi bioquímic de la patologia en humans 428. En 

aquest treball, es va analitzar l’expressió de la proteïna RTP801 en seccions post mortem de 

l’SNpc de tres pacients control (CT), tres casos amb MP esporàdica (S-PD) i dos casos de 

parkinsonisme amb mutacions del gen PARK2 (Taula 12). Un d’aquests casos presenta 

haploinsuficiència de la parkina com a heterozigot simple, amb inici tardà de la malaltia i 

diagnosticat com a MP idiopàtica (S-PD Pk Het S); l’altre cas presenta una manca total de 

parkina com a heterozigot compost del gen PARK2, amb un diagnòstic d’AR-JP lligat a la 

parkina (AR-JP Pk Het C). Una de les característiques clau en l’MP i en l’AR-JP és la 

degeneració i pèrdua específica de les neurones dopaminèrgiques NM+ a l’SNpc 429. La 

identificació d’aquestes neurones sota microscòpia de camp clar es veu facilitada per la 

característica coloració bruna que presenten els grànuls de neuromelanina. 
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ID PACIENT DIAGNÒSTIC MUTACIÓ PARK2 GÈNERE EDAT 
TEMPS POST 

MORTEM (H) 

CT 1 Control - Dona 74 3:40 

CT 2 Control - Dona 81 23:30 

CT 3 Control - Home 64 10:00 

S-PD 1 MP - Home 81 5:00 

S-PD 2 MP - Home 88 15:00 

S-PD 3 MP - Home 77 12:00 

S-PD Pk Het S MP 
Heterozigot Simple 

C255delA 
Dona 71 5:30 

AR-JP Pk Het C PARK2 AR-JP 
Heterozigot Compost  

ex3-6del / 472ins 
Dona 75 6:30 

 

Taula 12. Informació seccions SNpc. MP = malaltia de Parkinson idiopàtica (S-PD/ Sporadic Parkinson’s 

Disease); AR-JP = Parkinsonisme Juvenil Autosòmic Recessiu (Autosomal Recessive Juvenile Parkinsonism). 

 

Les seccions es van sotmetre a tinció immunohistoquímica amb un anticòs específic per a 

l’RTP801 (en blau-gris), i es van quantificar les neurones NM+ tenyides per l’RTP801 en cada 

condició. Efectivament, les seccions de pacients amb MP esporàdica presenten una major 

proporció de neurones NM+ intensament tenyides per a RTP801 en comparació als controls 

(Figura 41), tal com s’havia observat en anteriors treballs 290. Així mateix, també es va 

observar una major proporció de neurones negrals positives per RTP801 en les seccions dels 

pacients amb haploinsuficiència o manca total de parkina (Figura 41).  

Com a control negatiu es van dur a terme les tincions immunohistoquímiques per RTP801 en 

seccions de cerebel provinents dels mateixos pacients. La regió cerebelar es veu molt menys 

afectada en l’MP 430, i la tinció per RTP801 hi és gairebé inapreciable tant en els controls com 

en els pacients parkinsonians, amb o sense mutacions del gen PARK2 (Figura 42). 

Analitzats conjuntament, els resultats d’aquest últim bloc confirmen que la pèrdua de 

l’activitat E3 lligasa de la parkina resulta en una acumulació de la proteïna RTP801 tant en 

models murins genoanul·lats per la parkina com en mostres de pacients parkinsonians. 
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Figura 41. La proteïna RTP801 s’acumula en neurones negrals NM+ de pacients parkinsonians amb mutacions 
de la parkina. Seccions parafinades de l’SNpc provinents d’individus control (CT1, CT2 i CT3), un pacient amb 
MP idiopàtica amb una mutació heterozigòtica simple en la parkina (S-PD Pk Het S), un pacient amb AR-JP amb 
una mutació heterozigòtica composta en la parkina (AR-JP Pk Het C) i tres pacients amb MP idiopàtica (S-PD 1, 
S-PD 2 i S-PD 3) van ser sotmeses a immunohistoquímica contra RTP801 (blau-gris). Les imatges mostren 
ampliacions 40x de les seccions. A destacar la presència de grànuls de neuromelanina (marró) al soma de les 
neurones dopaminèrgiques. Les fletxes indiquen neurones NM+ fortament tenyides per RTP801. El percentatge 
de neurones NM+ amb tinció per RTP801 respecte al total de neurones NM+ va ser recomptat en cada cas. 
Entre 150 i 500 neurones van ser analitzades en cada secció. Prova t de Student unilateral, *p<0,05 versus 
individus control. 



RESULTATS 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. L’RTP801 no s’acumula en el cerebel de pacients amb parkinsonisme. Seccions parafinades de 
cerebel provinents d’individus control (CT1, CT2 i CT3), un pacient amb MP idiopàtica amb una mutació 
heterozigòtica simple en la parkina (S-PD Pk Het S), un pacient amb AR-JP amb una mutació heterozigòtica 
composta en la parkina (AR-JP Het C) i tres pacients amb MP idiopàtica (S-PD 1, S-PD 2 i S-PD 3) van ser 
sotmeses a immunohistoquímica amb anti-RTP801 (blau-gris). Els panells mostren imatges 20x representatives 
de cada individu. 
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5 La proteïna RTP801 en un context sinàptic  

La plasticitat sinàptica depèn de la síntesi proteica de novo, i per tant d’un control rigorós de 

la traducció proteica en resposta a diferents estímuls intra- i extracel·lulars 349–352. 

Efectivament, l’activitat de la proteïna cinasa mTOR, com a reguladora central del procés de 

traducció proteica, desenvolupa un paper cabdal en la modulació de la sinaptogènesi i la 

plasticitat neuronal 300,431, i per tant requereix una regulació molt precisa. D’aquesta 

regulació a nivell sinàptic, hi podria participar la proteïna RTP801, a través del complex 

TSC1/2 290,378,432. Per tant, en aquest bloc es va procedir a explorar la localització i la funció 

de l’RTP801 en les sinapsis neuronals. 

5.1 Localització sinàptica de la proteïna RTP801 

En primer lloc, es va investigar la presència de l’RTP801 en els compartiments sinàptics. 

Aquesta va ser determinada mitjançant l’aïllament de la fracció sinaptosomal en diferents 

regions del cervell de rata adulta, i es va complementar amb immunotincions de cultius 

neuronals de la mateixa espècie. 

5.1.1 La proteïna RTP801 està enriquida en el compartiment postsinàptic de 

diferents regions cerebrals de rata adulta 

La primera aproximació per tal de determinar la presència i sublocalització sinàptica de la 

proteïna RTP801, va ser l’aïllament de la fracció sinaptosomal crua a partir dels homogenats 

de diferents regions del cervell de rata adulta, i el posterior subfraccionament de les regions 

pre- i postsinàptiques. Les regions cerebrals analitzades varen ser el còrtex, l’estriat, 

l’hipocamp i la regió mesencefàlica ventral. Els homogenats inicials, juntament amb la 

fracció sinaptosomal crua i les subfraccions pre- i postsinàptica de cada zona cerebral es van 

analitzar per WB. Per tal de confirmar la correcta separació de les fraccions pre- i 

postsinàptiques es van utilitzar anticossos per a marcadors específics d’aquests 

compartiments. Per una banda, es va avaluar el marcador presinàptic SV2A (Synaptic vesicle 

glycoprotein 2A), una glicoproteïna de membrana de les vesícules sinàptiques presents en el 

compartiment presinàptic. I per altra banda, s’usà el marcador postsinàptic PSD95, proteïna 

localitzada en la densitat postsinàptica en sinapsis excitadores. L’enriquiment d’aquestes 

proteïnes en les subfraccions específiques confirma que l’aïllament de cada compartiment es 

va realitzar correctament (Figura 43). 
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En totes i cadascuna de les regions analitzades, la proteïna RTP801 segueix un patró 

d’expressió molt similar. Així, s’observa que l’RTP801 està enriquida en la fracció 

sinaptosomal crua, i de manera més evident, en el compartiment postsinàptic, on s’hi 

detecta una gran quantitat de proteïna RTP801. Per altra banda l’RTP801 en la fracció 

presinàptica ratlla el límit de detecció (Figura 43). 

També es va analitzar l’enriquiment i la sublocalització sinàptica de l’E3 lligasa parkina, ja 

que en els anteriors experiments s’ha vist que regula el nivells de l’RTP801 citosòlic. Els 

resultats mostren que la parkina no està especialment enriquida en la fracció sinaptosomal 

crua, i que la que hi és present es situa principalment en el compartiment presinàptic. De la 

mateixa manera que passa amb els nivells de l’RTP801, el patró de distribució sinàptica de la 

parkina es molt similar en totes les regions cerebrals estudiades (Figura 43). 

Figura 43. L’RTP801 es troba enriquida en la fracció postsinàptica en diferents regions del cervell de rata 
adulta. El cervell de rata adulta de 8 mesos d’edat va ser disseccionat i es va procedir a homogeneïtzar les 
regions cortical, estriatal, hipocampal i mesencefàlica ventral en tampó Krebs-Ringer 0,32 M sucrosa. En un 
primer pas es va aïllar la fracció sinaptosomal crua i posteriorment les fraccions pre- i postsinàptica mitjançant 
ultracentrifugació. Les diferents fraccions juntament amb l’homogenat original van ser sotmeses a WB amb 
anticossos contra RTP801, parkina, PSD95, SV2A i α-actina com a control de càrrega. Les imatges que mostren 
són representatives d’un conjunt de tres experiments. H = Homogenat; S = Fracció sinaptosomal crua; PRE = 
Fracció presinàptica; POST= Fracció postsinàptica. 

 

5.1.2 Colocalització de l’RTP801 i marcadors sinàptics en cultius primaris de 

neurones hipocampals 

Per tal d’estudiar si la distribució sinàptica de l'RTP801 en cultius neuronals concorda amb 

l’observada en el cervell de rata adulta, es van realitzar diverses tincions per 

immunofluorescència en cultius de neurones hipocampals procedents d’embrions E18 de 

rata. L’homogeneïtat neuronal, afegida a un desenvolupament consistent de neurites plenes 

d’espines dendrítiques, converteixen els cultius primaris hipocampals en una eina molt útil 

en l’estudi de la dinàmica sinàptica 403. 
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5.1.2.1 La proteïna RTP801 no colocalitza amb el marcador presinàptic SV2A 

Cultius de neurones hipocampals van ser fixats a DIV 17, moment en que la sinaptogènesi 

està en el seu moment culminant i comença la formació d’espines dendrítiques 403. Els 

cultius fixats van ser sotmesos a tinció immunofluorescent amb anticossos contra la proteïna 

SV2A i l’RTP801. La tinció de la proteïna SV2A, present en les vesícules sinàptiques, mostra 

de manera molt definida i específica les terminacions presinàptiques (en vermell). Per altra 

banda, la tinció de la proteïna RTP801 endògena (en verd) en neurones hipocampals es 

mostra majoritàriament citosòlica, tot i que també és present en les neurites. L’observació 

conjunta d’ambdues proteïnes mostra una patró força constant on acumulacions puntuals 

de la proteïna RTP801 es mostren molt properes amb els terminacions presinàptiques 

tenyides amb SV2A, tot i que no arriben a colocalitzar (Figura 44). 

 

Figura 44. L’RTP801 no colocalitza amb la proteïna presinàptica SV2A. Cultius de neurones hipocampals 
d’embrions E18 de rata van ser fixats a DIV 17. La senyal de la proteïna presinàptica SV2A (vermell) i de 
l’RTP801 (verd) va ser analitzada mitjançant immunofluorescència. Les imatges representatives que es mostren 
van ser realitzades amb microscòpia epifluorescent. Les regions emmarcades es mostren ampliades en la part 
inferior. Les fletxes assenyalen terminacions presinàptiques tenyides amb SV2A molt propers a acumulacions 
de proteïna RTP801. Escala, 5 μM. 

 

Aquests patró observat, confirma que la proteïna RTP801 no està especialment enriquida a 

les terminacions axòniques presinàptiques. A més, la localització molt propera sense 

colocalització directa amb l’SV2A, indica que l’RTP801 podria estar enriquit en el 
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compartiment postsinàptic en neurones hipocampals, tal com s’ha vist en els experiments de 

fraccionament sinaptosomal. 

5.1.2.2 L’RTP801 colocalitza amb la proteïna postsinàptica PSD95 

Amb l’objectiu de determinar si l’RTP801 es troba enriquit en el compartiment postsinàptic 

de les neurones de l’hipocamp, es va realitzar la tinció immunofluorescent de l’RTP801 i la 

PSD95 en cultius hipocampals fixats a DIV 21, moment en que les espines dendrítiques es 

troben un estat de maduració òptim 403.  

Efectivament, la tinció amb un anticòs específic contra la proteïna PSD95 (en vermell), 

localitzada en la PSD de les espines dendrítiques, mostra un patró molt definit senyalant 

específicament la presència de sinapsis excitadores madures. Com s’ha observat prèviament, 

la proteïna RTP801 (en verd) es localitza al llarg de les dendrites de les neurones 

hipocampals en cultiu. En micrografies de major magnificació s’observa també que l’RTP801 

omple estructures semblants a espines dendrítiques mostrant una clara colocalització amb la 

PSD95. Aquesta observació és consistent amb les observacions prèvies realitzades en 

sinaptosomes de rata adulta.  

És remarcable el fet que l’RTP801 està específicament enriquit a l’extrem d’aquestes 

estructures sinàptiques (Figura 45). 
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Figura 45. La proteïna RTP801 colocalitza amb el marcador postsinàptic PSD95. Neurones hipocampals en 
cultiu van ser fixades a DIV 21. Posteriorment es va realitzar una immunofluorescència amb anticossos anti-
RTP801 (verd) i anti-PSD95 (vermell). Les imatges representatives que es mostren van ser realitzades amb 
microscòpia epifluorescent. L’àrea enquadrada apareix magnificada en la part inferior. Les fletxes mostren 
colocalitzacions de l’RTP801 amb la PSD95 en estructures que semblen ser espines sinàptiques. Escala, 5 μM. 

 

5.1.2.3  La proteïna RTP801 està enriquida en les espines dendrítiques 

Per tal de confirmar la presència de l’RTP801 en les espines dendrítiques, es van transfectar 

cultius hipocampals a DIV19 amb el vector pEGFP-homer per sobreexpressar la proteïna 

homer fusionada amb el marcatge fluorescent EGFP (EGFP-homer). Dos dies després de la 

transfecció, els cultius van ser fixats i sotmesos a immunofluorescència per detectar 

l’expressió de la proteïna RTP801 endògena i la proteïna ectòpica homer unida a l’EGFP.  

L’expressió ectòpica de la proteïna adaptadora homer (en verd), present de manera 

endògena a la PSD, permet una visualització nítida de les espines dendrítiques sense alterar 

la dinàmica de la plasticitat sinàptica 433. Per altra banda, la tinció de la proteïna RTP801 

endògena (en vermell), mostra una colocalització clara amb EGFP-Homer en les espines 

dendrítiques. A més, es pot observar que la tinció de l’RTP801 és més intensa en aquestes, 

indicant que existeix un enriquiment específic de la proteïna RTP801 en les espines 

dendrítiques (Figura 46). Aquest fet concorda amb la colocalització prèviament observada 
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entre l’RTP801 i la proteïna PSD95 present en la densitat postsinàptica confinada en les 

espines dendrítiques de les sinapsis excitadores.  

Figura 46. L’RTP801 es troba 
enriquida en les espines 
dendrítiques. Cultius de 
neurones hipocampals van 
ser transfectats a DIV 19 amb 
el vector pEGFP-Homer per 
tal de facilitar la identificació 
de les espines dendrítiques. 
A DIV 21 les neurones van 
ser fixades i tenyides amb 
anticossos contra RTP801 
(vermell), i contra GFP per tal 
de visualitzar la senyal de la 
proteïna homer (verd). Les 
imatges representatives que 
es mostren van ser 
realitzades amb microscòpia 
confocal. Les diferents 
regions emmarcades es 
mostren ampliades en la part 
inferior. Les fletxes senyalen 
les espines dendrítiques 
enriquides amb l’RTP801. 
Escala, 10 μM. 

 

 

 

 

 

5.1.2.4 L’RTP801 i la parkina colocalitzen a les dendrites però només l’RTP801 és present 

a les espines dendrítiques 

Amb l’objectiu d’observar el patró de colocalització de l’RTP801 i la parkina en cultius de 

neurones hipocampals, es va dissenyar una construcció plasmídica per expressar l’RTP801 

ectòpica unida per l’extrem N-terminal a la proteïna fluorescent EGFP (EGFP-RTP801). 

En primer lloc es va validar la funcionalitat d’aquesta proteïna quimèrica, transfectant cultius 

N-PC12 amb el vector que l’expressa, pEGFP-RTP801, juntament amb la construcció 

bicistrònica pCMS-EGFP RTP801 i els seus respectius vectors control. Després de 24 hores de 
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transfecció, els cultius van ser fixats i la viabilitat de les cèl·lules transfectades va ser 

avaluada mitjançant el recompte de cèl·lules positives per EGFP. Els resultats mostren que la 

mortalitat de la construcció pEGFP-RTP801 és fins i tot superior a la de l’RTP801 ectòpica 

sense marcatge fluorescent (Figura 47a). L’explicació d’aquest increment en l’acció 

proapoptòtica està en l’augment de l’estabilitat de l’RTP801 unit al marcatge N-terminal. 

Cèl·lules HEK293 van ser transfectades amb les construccions plasmídiques pCMS-EGFP 

RTP801 i pEGFP-RTP801, i 24 hores després es va inhibir la síntesi proteica amb CHX durant 

10 o 60 minuts. Després es van lisar les cèl·lules i els nivells de l’RTP801 es van determinar 

per WB. Amb aquests valors es va calcular la vida mitjana de l’RTP801 ectòpica amb o sense 

marcatge EGFP N-terminal. Efectivament, la vida mitjana de la proteïna RTP801 ectòpica 

unida a EGFP és superior a la de la proteïna RTP801 ectòpica WT (Figura 47b). 

Figura 47. Caracterització de la construcció pEGFP-RTP801. (a) El marcatge EGFP N-terminal augmenta la 
letalitat de l’RTP801. Cèl·lules N-PC12 en cultiu van ser transfectades amb els vectors pCMS-EGFP o pCMS-
EGFP RTP801 per una banda, i amb els vectors pEGFP-C3 o pEGFP-RTP801 per l’altra. Vint-i-quatre hores més 
tard, les cèl·lules supervivents positives per EGFP van ser recomptades sota microscòpia fluorescent. Els valors 
es representen com a la mitjana ± SEM de dos experiments independents amb triplicats en cada condició. 
ANOVA amb el mètode de comparació múltiple de Bonferroni, ***p<0,001 versus pCMS-EGFP, 

###
p<0,001 

versus pEGFP-C3 i 
$
p<0,05 versus pCMS-EGFP RTP801. (b) El marcatge EGFP N-terminal augmenta la vida 

mitjana de l’RTP801. Cultius de cèl·lules HEK293 van ser transfectats amb pCMS-EGFP RTP801 o pEGFP-
RTP801. Al cap de 24 hores els cultius van ser, o bé lisats directament, o bé tractats amb 10 μg/ml 
cicloheximida (CHX) durant 10 o 60 minuts abans de ser recollits. Els extractes cel·lulars van ser sotmesos a WB 
amb anticossos contra GFP, RTP801 i α-actina com a control de càrrega. Els nivells proteics de l’RTP801 salvatge 
i l’RTP801 marcat amb EGFP van ser quantificats i la vida mitjana (t1/2) calculada amb l’anàlisi de la regressió 
no lineal de degradació exponencial en una fase (panell inferior). Els valors es representen com a la mitjana ± 
SEM de dos experiments independents amb triplicats en cada condició. Prova t de Student, **p<0,01 versus 
RTP801 salvatge (pCMS-EGFP RTP801). 
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Amb la construcció pEGFP-RTP801 ja validada, es van dissenyar partícules lentivirals per 

sobreexpressar la proteïna de fusió EGFP-RTP801, i es van infectar cultius de neurones 

hipocampals a DIV 13. Quatre dies postinfecció (DIV17) els cultius van ser fixats i sotmesos a 

tinció immunofluorescent amb anticossos contra la proteïna parkina i la proteïna fluorescent 

EGFP. 

Amb aquesta aproximació es va poder observar que el marcatge EGFP a l’extrem N-terminal 

no altera la distribució cel·lular de l’RTP801, en comparació amb les tincions realitzades 

contra l’RTP801 endògena. L’EGFP-RTP801 (en verd) es situa en tot el soma i les projeccions 

neuronals, omplint les espines dendrítiques. Per altra banda, els nivells d’expressió de la 

parkina endògena (en vermell) són molt baixos al soma i més intensos en les neurites. 

Tanmateix, en les espines dendrítiques tenyides per l’RTP801, no s’hi detecta colocalització 

amb la parkina (Figura 48). 

Figura 48. L’RTP801 i la parkina no colocalitzen en les espines dendrítiques. Neurones hipocampals en cultiu 
van ser infectades a DIV 13 amb partícules lentivirals que contenen l’RTP801 marcat amb EGFP (EGFP-RTP801). 
Quatre dies més tard, a DIV 17, els cultius van ser fixats i sotmesos a immunofluorescència contra GFP per tal 
de visualitzar l’RTP801 (verd), i contra parkina (vermell). Les imatges representatives que es mostren van ser 
realitzades amb microscòpia confocal. Les diferents regions emmarcades es mostren ampliades en la part 
inferior. Les fletxes senyalen les espines dendrítiques enriquides amb l’RTP801 i on no s’hi observa 
colocalització amb la parkina. Escala, 10 μM. 
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Conjuntament, aquest resultats mostren que en rata, l’RTP801 està enriquit en el 

compartiment postsinàptic de les espines dendrítiques mentre que la parkina es localitza de 

forma preferencial a les neurites, i amb un lleuger enriquiment en les terminacions 

presinàptiques. 

5.2 Estudi de la funció sinàptica de la proteïna RTP801 

La localització de l’RTP801 en el compartiment postsinàptic de les sinapsis excitadores va 

portar a investigar la rellevància del rol de la proteïna RTP801 en la sinaptogènesi i en la 

transmissió sinàptica. 

5.2.1 L’expressió de la proteïna RTP801 varia segons l’estadi de desenvolupament 

neuronal 

En un estudi anterior es va demostrar que els nivells proteics de l’RTP801 canvien al llarg del 

desenvolupament neuronal cortical, amb una expressió elevada en els neuroprogenitors que 

va disminuint a mida que aquests es van diferenciant a un fenotip neuronal 395.  

Per aquest motiu, es va investigar l’evolució dels nivells de la proteïna RTP801 i diversos 

marcadors sinàptics, en diferents fases del desenvolupament i maduració in vitro dels cultius 

de neurones corticals i hipocampals. 

5.2.1.1 Nivells de la proteïna RTP801 en cultius de neurones corticals de rata  

Els cultiu corticals, presenten l’avantatge d’assegurar l’obtenció d’una gran quantitat de 

material biològic pels estudis bioquímics. En aquest experiment es van cultivar neurones 

corticals que van ser lisades a DIV 3, 7, 14 i 21. Els homogenats van ser sotmesos a l’anàlisi 

per WB, per tal d’avaluar l’expressió de l’RTP801, la parkina i diversos marcadors sinàptics.  

L’RTP801 presenta una baixa expressió a DIV 3, però els seus nivells incrementen molt 

significativament fins a DIV 7. En el següent punt analitzat, a DIV 14, l’expressió de l’RTP801 

sembla disminuir lleugerament i segueix disminuint de manera important a mesura que 

avança la maduració neuronal fins a DIV 21, estadi on els nivells de l’RTP801 esdevenen 

similars als que s’han observat a DIV 3 (Figura 49a, panell dret superior).  

Els nivells de la proteïna parkina també van ser analitzats i quantificats, mostrant un 

increment significatiu des del DIV 3 fins a DIV14. Durant la fase de maduració restant fins a 
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DIV 21, l’expressió de parkina segueix augmentant de manera més moderada (Figura 49a, 

panell dret inferior). 

Per altra banda, també es van analitzar els nivells de diferents proteïnes sinàptiques, per tal 

de monitoritzar la plasticitat sinàptica al llarg de la maduració dels cultius.  

Com a marcadors de sinapsis excitadores es van investigar els marcadors presinàptics SV2A i 

VGLUT1 (vesicular glutamate transporter 1), i el marcador postsinàptic PSD95; mentre que 

com a marcadors de sinapsis inhibidores es van analitzar la proteïna presinàptica VGAT 

(vesicular GABA transporter) i la proteïna postsinàptica gefirina. En tots els marcadors 

avaluats, s’observa un increment gradual de l’expressió amb el pic màxim d’expressió a DIV 

21, quan el cultiu és plenament madur (Figura 49a, panell esquerre). 

5.2.1.2 Expressió de la proteïna RTP801 en cultius de neurones hipocampals de rata 

El mateix experiment va ser realitzat en cultius de neurones piramidals hipocampals. Els 

nivells de la proteïna RTP801 segueixen un patró molt similar a l’observat en les neurones 

corticals.  

Així, s’observen nivells baixos a DIV 3 que increment notablement a DIV7, per tornar 

descendir gradualment fins a DIV21 (Figura 49b, panell central). La parkina també segueix un 

patró d’expressió semblant amb un increment dels nivells proteics fins a DIV14, que es 

manté a DIV21 (Figura 49b, panell dret). En aquest cas només s’ha analitzat el marcador 

postsinàptic PSD95, que com s’observa assoleix el màxim d’expressió a DIV21, amb la 

maduració plena del cultiu (Figura 49b, panell esquerre). 

Aquests resultat confirmen que els nivells proteics de l’RTP801 es veuen alterats al llarg del 

desenvolupament i maduració neuronal en cultiu. 
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Figura 49. El nivells d’expressió de la proteïna RTP801 canvien durant la maduració dels cultius neuronals 
corticals i hipocampals. Cultius de neurones corticals (a) i hipocampals (b) van ser preparats a partir 
d’embrions E18 de rata, i posteriorment van ser lisats a DIV 3, 7, 14 i 21. Els nivells proteics de l’RTP801, la 
parkina i els marcadors sinàptics PSD95 (a & b) juntament amb SV2A, VGLUT1, VGAT i gefirina (només en a) van 
ser avaluats per WB. Les densitometries corresponents als valors de l’RTP801 i la parkina corregits amb 
l’expressió de l’α-actina, es mostren representats com a mitjana ± SEM de dos experiments independents amb 
triplicats en cada condició. ANOVA amb el mètode de comparació múltiple de Bonferroni, **p<0,01 i 
***p<0,001 versus DIV 3,

 #
p<0,05 

##
p<0,01 i 

###
p<0,001 versus DIV 7, 

$$
p<0,01 versus DIV 14. 

 

5.2.2 La toxicitat de l’RTP801 augmenta en neurones corticals madures 

Per tal d’avaluar l’efecte proapoptòtic de l’RTP801 en cultius corticals en diferents fases del 

desenvolupament neuronal, es van transfectar neurones corticals a DIV 7, 14 i 21 amb la 

construcció pCMS-EGFP RTP801 o el vector control pCMS-EGFP. Quaranta-vuit hores després 

de la transfecció els cultius van ser fixats i es va avaluar la supervivència neuronal mitjançant 

el comptatge de neurones positives per EGFP. 
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Així, s’ha pogut comprovar que l’RTP801 ectòpica promou la mort de la meitat de les 

neurones corticals transfectades a DIV 7 i 14. Tanmateix, la letalitat de l’RTP801 s’eleva a DIV 

21 fins arribar a provocar la mort del 65% de les neurones transfectades (Figura 50a), 

precisament en l’estadi del desenvolupament neuronal on els nivells endògens de la 

proteïna RTP801 son més baixos. 

El mateix experiment es va realitzar transfectant la seqüència d’interferència d’RNA 

shRTP801 i la seqüència control shG, per tal d’investigar l’efecte de la depleció de la proteïna 

RTP801 sobre la viabilitat cel·lular. No obstant, en aquest cas no s’observa variacions en la 

supervivència neuronal en cap de les condicions avaluades (Figura 50b). 

D’aquesta manera es confirma que la sobreexpressió de la proteïna RTP801 és tòxica en les 

neurones corticals, i que aquesta toxicitat augmenta en estadis de avançats de la maduració 

neuronal. 

Figura 50. L’RTP801 ectòpica provoca la mort neuronal en cultius corticals. Cultius primaris de neurones 
corticals van ser transfectats per una banda amb pCMS-EGFP o pCMS-EGFP RTP801 (a), i per altra banda amb la 
seqüència interferent d’RNA control shG o la seqüència shRTP801 (b). Dos dies després els cultius van ser fixats 
i les neurones supervivents positives per EGFP recomptades sota microscòpia fluorescent. L’assaig es va 
realitzar en cultius de diferents estats de maduració de manera que les neurones van ser fixades a DIV 7, 14 i 
21. Prova t de Student, *p<0,05 i ***p<0,001 versus pCMS-EGFP. 
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5.2.3 La proteïna RTP801 danya la transmissió sinàptica excitadora alterant 

l’expressió de diferents marcadors sinàptics 

Recentment, la proteïna RTP801 ha estat relacionada amb un procés d’atròfia sinàptica en 

resposta a estrès 434. Aquest fet, juntament amb la localització i enriquiment postsinàptic de 

l’RTP801 observada en el present estudi, indica que l’RTP801 podria tenir una funció 

reguladora de la plasticitat sinàptica a nivell del compartiment postsinàptic. 

5.2.3.1 L’RTP801 postsinàptica disminueix la senyal sinàptica excitadora 

Amb l’objectiu de determinar quin efecte exerceix l’RTP801 en la transmissió sinàptica 

glutamatèrgica, es va sobreexpressar o deplecionar l’RTP801 en cultius de neurones 

hipocampals, de fenotip piramidal excitador. Per una banda, a DIV12 es van transfectar els 

vectors pCMS-EGFP o pCMS-EGFP RTP801, i per altra banda, a DIV 11, es transfectaren amb 

el vector de noquejat de l’RTP801 shRTP801 o la seqüència inespecífica shG. En ambdós 

casos, a DIV15 es va procedir a mesurar els mEPSCs utilitzant el sistema de fixació de 

voltatge de tota la cèl·lula, i en condicions d’activació exclusiva dels receptors AMPA.  

Les neurones transfectades resulten fàcilment identificables gràcies a l’expressió de la 

proteïna fluorescent EGFP tant pels vectors de sobreexpressió com pels de depleció de 

l’RTP801. L’eficiència de transfecció en aquests cultius és molt baixa, inferior a l’1%. A més, 

el fet de realitzar l’experiment en cultius sembrats a alta densitat provoca que les autapsis 

(sinapsis on la mateixa neurona és pre- i postsinàptica) esdevinguin molt infreqüents. 

D’aquesta manera s’assegura que els efectes observats provinguin exclusivament de la 

modulació exercida en la neurona postsinàptica. 

L’anàlisi del registre de les lectures dels mEPSCs revela que la sobreexpressió de l’RTP801 en 

la neurona postsinàptica provoca una disminució de l’amplitud mitjana dels corrents 

excitadors. Tanmateix, la freqüència d’aquests corrents no es veu alterada significativament 

(Figura 51a). Per altra banda, la depleció de l’RTP801 en la neurona postsinàptica no provoca 

cap efecte significatiu en l’amplitud o la freqüència dels mEPSCs, tot i que existeix una 

lleugera tendència a l’increment de l’amplitud (Figura 51b).  

D’aquesta manera, es confirma que l’elevació de l’RTP801 postsinàptica redueix la força de 

la transmissió sinàptica excitadora. 
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Figura 51. L’RTP801 postsinàptica atenua la transmissió sinàptica excitadora. Cultius primaris de neurones 
hipocampals van ser transfectats per una banda amb pCMS-EGFP o pCMS-EGFP RTP801 (a), i per altra banda 
amb la seqüència interferent d’RNA control shG o la seqüència shRTP801 (b). A DIV15, i després de 3 (a) o 4 (b) 
dies de transfecció es va procedir al registre dels corrents excitadors postsinàptics en miniatura (mEPSC) 
mitjançant el sistema de fixació de voltatge de tota la cèl·lula. L’anàlisi quantitatiu de l’amplitud i freqüència 
dels mEPSCs es representa com a mitjana ± SEM de les lectures realitzades en almenys 8 neurones 
transfectades per condició. Prova t de Student, *p<0,05 versus pCMS-EGFP. 
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5.2.3.2 La sobreexpressió de l’RTP801 disminueix l’expressió de les proteïnes GluA1, 

PSD95 i VGLUT1 als botons sinàptics 

Arran d’aquests resultats, es va investigar l’efecte de l’RTP801 sobre l’expressió de diferents 

marcadors en els mateixos botons sinàptics. Amb aquest objectiu, es van transfectar cultius 

de neurones hipocampals, o bé a DIV 13 amb el plasmidi per sobreexpressar l’RTP801 

ectòpica, pCMS-EGFP RTP801 o el control pCMS-EGFP, o bé a DIV 12 noquejant l’RTP801 

endògena amb la seqüència shRTP801 o el control shG. En ambdues situacions, a DIV 15 es 

van fixar els cultius i es va procedir a realitzar la tinció immunofluorescent dels marcadors 

sinàptics GluA1, PSD95 o VGLUT1.  

En primer lloc es va estudiar l’expressió de la subunitat GluA1 (o GluR1), present els en 

complexos heteromèrics que formen els receptors glutamatèrgics AMPA. En les neurones 

transfectades identificables per la tinció EGFP (en verd), es va analitzar la intensitat de la 

senyal GluA1 (en vermell) presents en les sinapsis de la superfície dendrítica (Figura 52a). 

Així, s’observà que la intensitat de l’expressió de GluA1 és significativament inferior en les 

neurones que sobreexpressen l’RTP801 (Figura 52b, panell superior). No obstant la depleció 

de l’RTP801 no sembla tenir cap efecte sobre la intensitat de l’expressió de GluA1 (Figura 

52c, panell superior).  

La intensitat de l’expressió de la proteïna PSD95 en els botons sinàptics de les neurones 

transfectades (Figura 52d), també es veu significativament disminuïda per l’RTP801 ectòpica 

(Figura 52e, panell superior), mentre que la depleció de l’RTP801 endògena tan sols en 

provoca un lleuger increment no significatiu (Figura 52f, panell superior). 

Per tal d’investigar si els canvis a nivell postsinàptic promouen una resposta adaptativa en 

les terminacions presinàptiques, es va estudiar l’expressió del transportador de glutamat 

VGLUT1, responsable de la càrrega d’aquest neurotransmissor en les vesícules 

presinàptiques. Efectivament, la intensitat de l’expressió de la VGLUT1 en les terminacions 

presinàptiques que contacten la neurona postsinàptica transfectada (Figura 52g), mostra un 

comportament molt similar a l’observat en els marcadors postsinàptics. Així, es va detectar 

una disminució significativa de la intensitat de l’expressió de VGLUT1 en les neurones que 

expressen l’RTP801 ectòpica (Figura 52h, panell superior). D’altra banda, no es van observar 

efectes significatius en noquejar l’RTP801 endògena (Figura 52i, panell superior). 
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Figura 52. L’RTP801 ectòpica redueix la intensitat de l’expressió de diferents marcadors sinàptics. Neurones 
hipocampals en cultiu van ser transfectades per tal de sobreexpressar l’RTP801 de forma ectòpica amb els 
vectors pCMS-EGFP o pCMS-EGFP RTP801 (b, e & h), o per noquejar l’expressió de l’RTP801 endògena amb la 
seqüència interferent d’RNA inespecífica shG o la seqüència shRTP801 (c, f & i). A DIV 15, i després de 2 
(sobreexpressió) o 3 (noquejat) dies de transfecció, els cultius van ser fixats i sotmesos a immunofluorescència 
amb anticossos contra GFP, i GluA1 (a-c), PSD95 (d-f) o VGLUT1 (g-i). Els panells de l’esquerra (a-c) mostren una 
imatge representativa de les tincions dels diferents marcadors, amb ampliacions que mostren les sinapsis 
tenyides amb els marcadors utilitzats. La intensitat de la immunofluorescència integrada i la densitat de les 
acumulacions sinàptiques d’aquests marcadors es mostren representades com a mitjana ± SEM de l’anàlisi d’un 
mínim de 12 neurones per grup. Escala, 10 μM. Prova t de Student, *p<0,05 i **p<0,01 versus pCMS-EGFP. 
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Paral·lelament, en les mateixes mostres també es va analitzar la densitat de sinapsis 

excitadores positives per GluA1, PSD95 o VGLUT1, en sobreexpressar o noquejar l’RTP801. 

Tot i existir una lleugera tendència al descens en presència de l’RTP801 ectòpica (Figura 52b, 

e & h, panells inferiors), ni en aquest cas ni en les neurones deplecionades de l’RTP801 

endògena (Figura 52c, f & i, panells inferiors) s’observen diferències significatives en la 

densitat de botons sinàptics al llarg de les dendrites. 

Conjuntament, aquests resultats indiquen que nivells elevats de l’RTP801 postsinàptica 

promouen una remodelació general de les sinapsis excitadores que es tradueix en 

alteracions en la transmissió sinàptica glutamatèrgica. 

5.3 L’RTP801 induïda per la toxina parkinsoniana 6-OHDA en la funció 

sinàptica 

Els darrers resultats obtinguts sobre la funció de l’RTP801 sinàptica, van portar a investigar 

l’efecte de l’acumulació de l’RTP801 descrita en models de l’MP sobre la plasticitat sinàptica.  

Per una banda es va estudiar com el tractament amb la neurotoxina parkinsoniana 6-OHDA 

altera els nivells de l’RTP801 sinàptica. I per altra banda, es va investigar el rol de l’RTP801 

en les alteracions sinàptiques provocades per aquest compost mimètic parkinsonià.  

5.3.1 El tractament amb 6-OHDA provoca un augment de l’RTP801 sinàptica en 

neurones corticals 

Els cultius de neurones corticals tractats amb 6-OHDA, representen un model àmpliament 

utilitzat per investigar els processos de mort apoptòtica per estrès oxidatiu 435–440. Aquest 

fenomen és degut a la formació de radicals lliures producte de l’autooxidació de la 6-OHDA 

tal com es detalla en la figura 12. 

Amb l’objectiu d’avaluar els canvis en l’expressió de l’RTP801 sinàptica provocats per estrès 

oxidatiu, es van tractar cultius corticals a DIV 20 amb la neurotoxina 6-OHDA, a una 

concentració de 50 μM. Aquesta concentració indueix entre un 30 i un 40% de mort 

neuronal. Després de 16 hores de tractament, els cultius varen ser lisats i es va aïllar la 

fracció sinaptosomal crua juntament amb les fraccions pre- i postsinàptica. Totes les mostres 

aïllades dels cultius control i tractats amb 6-OHDA van ser analitzades per WB. 
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El correcte aïllament de les diferents fraccions sinàptiques va ser avaluat amb la 

monitorització de l’expressió del marcador postsinàptic PSD95 i el marcador presinàptic 

SV2A.  

El tractament amb 6-OHDA indueix la disminució de l’expressió de la PSD95 tant en la fracció 

sinaptosomal crua com en la fracció postsinàptica. En canvi, en les condicions avaluades, 

l’expressió sinàptica de la proteïna SV2A no varia amb el tractament amb 6-OHDA (Figura 

53).  

El patró de distribució sinàptic de l’RTP801 en els cultius corticals és molt similar a l’observat 

en el còrtex de rata adulta, de manera que en els cultius control s’observa que l’RTP801 es 

troba enriquida en els sinaptosomes, i principalment localitzada en la fracció postsinàptica. 

El tractament amb el compost 6-OHDA provoca un increment notable de l’RTP801 en els 

homogenats i en els sinaptosomes, tant en la fracció presinàptica com en la postsinàptica 

(Figura 53).  

Així, la inducció de l’RTP801 provocada per la neurotoxina 6-OHDA es veu clarament 

reflectida en els nivells de l’RTP801 sinàptica. 

Per altra banda també es va analitzar la distribució i expressió de la parkina en condicions 

control i en presència de la 6-OHDA. A diferència de que s’ha observat en el còrtex de rata 

adulta, la parkina sembla estar particularment enriquida en els sinaptosomes de cultius 

primaris corticals. No obstant, sí esdevé coincident la localització preferencial de la parkina 

en el compartiment presinàptic. En els cultius tractats amb 6-OHDA, els nivells de la parkina 

disminueixen dràsticament en els homogenats, tal com s’ha observat en el present i en 

anteriors estudis 406. Tot i això, els nivells de la parkina sinàptica, a diferència dels nivells de 

la parkina en els lisats totals, no es veuen alterats pel tractament amb 6-OHDA (Figura 53). 

En conjunt, hem observat que el tractament de neurones corticals amb la neurotoxina 6-

OHDA promou una elevació de l’RTP801 sinàptica i una afectació selectiva de la proteïna 

postsinàptica PSD95. 
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Figura 53. L’exposició a la toxina 6-OHDA eleva els nivells de l’RTP801 sinàptica en cultius corticals. Neurones 
corticals en cultiu a DIV 20 van ser tractades amb 50 μM 6-OHDA durant 16 hores. Seguidament, els cultius 
control i tractats van ser lisats i es van aïllar les fraccions sinaptosomal crua, presinàptica i postsinàptica 
mitjançant ultracentrifugació. Les diferents fraccions juntament amb l’homogenat original van ser sotmeses a 
WB amb anticossos contra RTP801, Parkina, PSD95, SV2A i α-actina com a control de càrrega. La imatges 
mostrada és representativa d’un conjunt de tres experiments. H = Homogenat; S = Fracció sinaptosomal crua; 
PRE = Fracció presinàptica; POST= Fracció postsinàptica. 

 

5.3.2 La pèrdua de la integritat postsinàptica causada per 6-OHDA és dependent 

de l’elevació dels nivells de l’RTP801 en neurones corticals 

Per tal de investigar si l’elevació de l’RTP801 sinàptica és responsable de l’efecte deleteri de 

la 6-OHDA sobre la proteïna postsinàptica PSD95, es van infectar cultius de neurones 

corticals a DIV 13 amb partícules lentivirals que expressen la seqüència shRNA inespecífica 

shG, o la seqüència d’interferència d’RNA per noquejar l’RTP801, shRTP801. Quatre dies 

després de la infecció, les neurones en cultiu van ser sotmeses al tractament amb 50 μM 6-

OHDA durant 16 hores. Es van lisar els cultius i se’n va analitzar l’expressió de l’RTP801 i la 

PSD95 per WB. Addicionalment, també es van analitzar els nivells de la subunitat AMPA 

GluA1, els nivells de la qual són regulats per l’RTP801 tal com s’ha vist en la figura 52. 

Els resultats del WB (Figura 54a), confirmen l’efectivitat del tractament amb 50 μM 6-OHDA 

per induir l’RTP801 en neurones corticals, així com la capacitat de la seqüència shRTP801 per 

noquejar l’RTP801 en els cultius no tractats. A més, la infecció amb la seqüència shRTP801 

bloqueja completament la inducció de l’RTP801 en els cultius tractats amb 6-OHDA (Figura 

54b). En quant als marcadors postsinàptics, en els cultius tractats amb 6-OHDA, tant els 

nivells de la PSD95 com els de la subunitat AMPA GluA1, es desplomen clarament. 
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Tanmateix, la depleció de l’RTP801 evita la davallada d’ambdues proteïnes postsinàptiques 

amb el tractament amb 6-OHDA. Tot i així, el noquejat de l’RTP801 en cultius no exposats a 

6-OHDA no altera significativament els nivells de la PSD95 o de la GluA1 (Figura 54c & d). 

Conjuntament, aquests resultats indiquen que la inducció de l’RTP801 és necessària com a 

mitjancera de l’efecte deleteri postsinàptic provocat per la toxina parkinsoniana 6-OHDA.  

Figura 54. La inducció de l’RTP801 és necessària pels efectes deleteris postsinàptics provocats per la toxina 6-
OHDA. Cultius primaris de neurones corticals a DIV 13 van ser infectats amb un shRNA contra RTP801 
(shRTP801) o un shRNA inespecífic (shG). Quatre dies més tard les neurones van ser exposades a 50 μM 6-
OHDA durant 16 hores i els cultius van ser lisats i sotmesos a WB. Les membranes van ser incubades amb 
anticossos per tal de determinar els nivells proteics de l’RTP801 (b), la PSD95 (c) i la GluA1 (d). El panell 
superior (a) mostra una imatge representativa de l’anàlisi WB. Els panells inferiors (b-d) mostren les 
quantificacions densitomètriques respecte α-actina, expressades com a mitjana ± SEM de sis mostres diferents 
per grup. Prova t de Student, **p<0,01 i ***p<0,001 versus shG/cultius no tractats (ut/untreated), 

###
p<0,001 

versus shG/6-OHDA. 
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6 Regulació de l’RTP801 sinàptica per l’activitat E3 lligasa de la 

parkina 

En aquest estudi s’ha descrit que la parkina, mitjançant la seva activitat E3 lligasa, 

ubiquitinitza la proteïna RTP801 regulant el seus nivells proteics citosòlics. Així mateix, s’ha 

incidit en la rellevància d’aquesta modulació en un context d’MP. 

Tenint en compte els resultats obtinguts sobre la sublocalització i la funció sinàptica de 

l’RTP801, es va avaluar la capacitat de la parkina per regular els nivells de l’RTP801 a nivell 

sinàptic. 

6.1 La depleció estable de la parkina incrementa els nivells de l’RTP801 

sinàptica en cultius de neurones corticals de rata 

En experiments previs es va comprovar que la depleció estable de la parkina en cultius 

corticals provoca un increment del 50% en els nivells totals de l’RTP801, tal com s’observa en 

la figura 29.  

Per tal d’avaluar si la parkina regula els nivells de l’RTP801 en els compartiments sinàptics, es 

van infectar neurones corticals en cultiu a DIV 13 amb lentivirus que contenen dues 

seqüències shRNA per noquejar la parkina (shParkin A i B), o bé la seqüència inespecífica 

shCt. Cinc dies després de la infecció (DIV 18), els cultius van ser lisats i se’n va aïllar la 

fracció sinaptosomal. Els nivells proteics de la parkina, l’RTP801 i els marcadors sinàptics 

PSD95 i SV2A en els homogenats i en les preparacions sinaptosomals van ser analitzats 

mitjançant la tècnica de WB (Figura 55a).  

Els resultats mostren que la infecció amb els lentivirus portadors de les seqüències shParkin 

A i B provoca una marcada depleció de la parkina en els homogenats i en els sinaptosomes 

(Figura 55a). Aquesta disminució en els nivells de la parkina provoca un increment de 

l’expressió de l’RTP801 en els homogenats, però també una elevació dels nivells de la 

proteïna RTP801 sinàptica (Figura 55b).  

Per altra banda, l’expressió de les proteïnes sinàptiques PSD95 i SV2A no varia 

significativament en condicions de depleció de la parkina, tot i que existeix una tendència a 

un augment del marcador presinàptic SV2A (Figura 55c & d). 
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Figura 55. La depleció estable de la parkina en cultius corticals provoca un increment dels nivells de l’RTP801 
sinàptica. Cultius de neurones corticals de rata a DIV 13 van ser infectats amb lentivirus que contenen una 
seqüència d’interferència d’RNA control (shCt) o amb una mescla de lentivirus portadors de les seqüències 
shRNA A i B contra parkina (shParkin). Cinc dies després (DIV 18) es va aïllar la fracció sinaptosomal i, 
juntament amb els homogenats es van sotmetre a WB. Les membranes van ser analitzades amb anticossos 
contra parkina, RTP801, PSD95, SV2A i ERK-1 com a control de càrrega. El panell (a) correspon a una imatge 
representativa del les mostres analitzades. Els panells (b-d) mostren les densitometries de l’RTP801 (b), la 
PSD95 (c) i la SV2A (d) amb els valors representats com a la mitjana ± SEM de sis replicats diferents en cada 
condició. Prova t de Student, * p<0,05 versus shCt. 

 

6.2 El nivells de l’RTP801 sinàptica es veuen lleugerament alterats en el 

teixit cortical provinent de ratolins PaKO 

La genoanul·lació de la parkina resulta en un lleugera però significativa acumulació de la 

proteïna RTP801 en els lisats cerebrals dels ratolins PaKO, tal com s’ha observat en la figura 

38. Amb l’objectiu de comprovar si aquesta acumulació es veu reflectida en les sinapsis, es 

va disseccionar la regió cortical de tres ratolins WT i cinc ratolins PaKO, i es va aïllar la fracció 

sinaptosomal crua. Posteriorment, es va analitzar l’expressió de la proteïna RTP801 i els 

marcadors sinàptics PSD95 i SV2A per WB (Figura 56a). 
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De manera consistent amb els resultats prèviament obtinguts, els homogenats corticals dels 

ratolins PaKO mostren una acumulació significativa de proteïna RTP801. Per altra banda, 

s’ha observat que l’RTP801 es troba dèbilment expressat en la fracció sinaptosomal 

d’aquests animals, i aparentment, no sembla que existeixi cap diferència en l’expressió de 

l’RTP801 en les sinapsis corticals de ratolins PaKO i WT (Figura 56b). 

En quant al marcadors sinàptics, tant la proteïna postsinàptica PSD95 com la proteïna 

presinàptica SV2A presenten un nivells d’expressió significativament inferiors en els 

sinaptosomes dels ratolins PaKO (Figura 56c & d). 

Figura 56. L’RTP801 no es troba enriquit en els sinaptosomes corticals de ratolins WT i PaKO. El cervells de 
cinc ratolins PaKO (Parkin KO) i tres ratolins WT (Wild Type) de 8 mesos d’edat i de a mateixa ventrada van ser 
disseccionats i es va procedir a homogeneïtzar la regió cortical en tampó Krebs-Ringer 0,32 M. Seguidament, es 
va aïllar la fracció sinaptosomal crua i les mostres van ser sotmeses a WB amb anticossos contra RTP801, 
parkina, PSD95, SV2A i α-actina com a control de càrrega. El panell superior (a) mostra una imatge 
representativa del les mostres analitzades. La resta de panells mostren les quantificacions densitomètriques de 
l’RTP801 (b), la PSD95 (c) i la SV2A (d) amb els valors representats com a la mitjana ± SEM de tres membranes 
independents amb totes les mostres incloses. Prova t de Student, *p<0,05 versus control WT. H = Homogenat; 
S = Fracció sinaptosomal crua. 
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En base a aquesta disminució de la senyal PSD95 i SV2A en els ratolins PaKO, es va analitzar 

l’expressió de l’RTP801 en la fracció sinàptica dels ratolins WT i PaKO, realitzant el càlcul en 

relació als nivells d’aquests marcadors sinàptics, per tal de corregir la pèrdua sinàptica. Amb 

aquesta aproximació, s’observa una tendència a una major acumulació d’RTP801 en les 

sinapsis dels ratolins PaKO, tant quan corregim per SV2A (Figura 57a), com quan ho fem per 

PSD95 (Figura 57b), tot i que en ambdós casos els canvis no són significatius. 

Figura 57. Variació dels nivells de l’RTP801 sinàptica en els ratolins genoanul·lats per la parkina. Les gràfiques 
mostrades representen el càlcul del nivells de l’RTP801 en relació als nivells dels marcadors sinàptics SV2A (a) i 
PSD95 (b), en els sinaptosomes corticals dels ratolins WT i PaKO analitzats en l’experiment previ. Els resultats 
es mostren com a mitjana ± SEM de tres experiments independents amb totes les mostres incloses. 

 

6.2.1 L’RTP801 presenta una sublocalització predominantment presinàptica en 

ratolí 

D’acord amb els experiments previs, la proteïna RTP801 està principalment enriquida en el 

compartiment postsinàptic en teixit de rata adulta i en cultius primaris neuronals de la 

mateixa espècie. Per tal de conèixer si aquesta subdistribució es manté en ratolí, es va 

procedir a aïllar les fraccions pre- i postsinàptiques a partir de la mescla dels homogenats 

corticals dels 3 ratolins WT i els 5 ratolins PaKO. 

L’anàlisi per WB mostra que la proteïna RTP801 es situa de manera predominant en el 

compartiment presinàptic, mentre que es detecta molt poca expressió de l’RTP801 en el 

compartiment postsinàptic, just al contrari del que s’havia observat en rata. Per la seva 

banda, l’expressió de la parkina també és majoritàriament presinàptica en els ratolins WT 

(Figura 58).  
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D’aquesta manera, s’observa que en el còrtex de ratolí, la E3 lligasa parkina i l’RTP801 

comparteixen sublocalització sinàptica. 

 

Figura 58. L’RTP801 és majoritàriament presinàptica en els sinaptosomes corticals de ratolí. A partir de la 
mescla dels homogenats corticals dels ratolins WT i PaKO es va procedir a aïllar la fracció sinaptosomal crua i 
les fraccions pre- i postsinàptica mitjançant ultracentrifugació. Les diferents fraccions juntament amb 
l’homogenat original van ser sotmeses a WB amb anticossos contra RTP801, parkina, PSD95, SV2A i α-actina 
com a control de càrrega. La imatge mostrada és representativa d’un conjunt de dos experiments. H = 
Homogenat; S = Fracció sinaptosomal crua; PRE = Fracció presinàptica; POST= Fracció postsinàptica. 
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7 Estudi de l’RTP801 sinàptica a l’estriat de pacients amb MP 

idiopàtica i amb mutacions del gen PARK2 

En base als resultats d’aquest i altres estudis previs 290,292,320, la inhibició de la via mTOR/Akt 

deguda a l’elevació de la proteïna RTP801 podria tenir un paper molt important en la mort 

neuronal que afecta les neurones dopaminèrgiques de l’SNpc en l’MP. En el següent bloc es 

va investigar el possible rol de la regulació de l’mTOR per l’RTP801 en la disfunció sinàptica 

estriatal present en els pacients amb parkinsonisme. Per aquest estudi es van utilitzar 

mostres estriatals (seccions i teixit post mortem) provinents de sis individus control, sis 

pacients diagnosticats amb MP idiopàtica i dos casos amb MP amb mutacions del gen 

PARK2. Un dels individus control (CT 3), juntament amb tres dels casos amb MP esporàdica 

(S-PD 1-3) i els dos pacients amb mutacions de la parkina coincideixen amb els analitzats en 

la figura 41, tal com es pot apreciar en la informació detallada de cada individu (Taula 13). 

ID PACIENT DIAGNÒSTIC 

 

MUTACIÓ PARK2 

 

GÈNERE EDAT 
TEMPS POST 

MORTEM (H) 

CT 1 Control - Dona 56 14:00 

CT 2 Control - Home 83 13:00 

CT 3 Control - Home 64 10:00 

CT 4 Control - Dona 86 4:00 

CT 5 Control - Home 78 6:00 

CT 6 Control - Home 76 15:30 

S-PD 1 MP - Home 81 5:00 

S-PD 2 MP - Home 88 15:00 

S-PD 3 MP - Home 77 12:00 

S-PD 4 MP - Home 74 8:00 

S-PD 5 MP - Home 71 5:00 

S-PD 6 MP - Dona 83 4:00 

S-PD Pk Het S MP Heterozigot Simple C255delA Dona 71 5:30 

AR-JP 

Pk Het C 
PARK2 AR-JP 

Heterozigot Compost 

 ex3-6del / 472ins 
Dona 75 6:30 

 

Taula 13. Informació seccions SNpc, seccions estriat i teixit post mortem estriatal. MP = malaltia de Parkinson 
idiopàtica (S-PD/ Sporadic Parkinson’s Disease); AR-JP = Parkinsonisme Juvenil Autosòmic Recessiu (Autosomal 

Recessive Juvenile Parkinsonism). 
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7.1 Enervació dopaminèrgica a l’estriat dels pacients amb parkinsonisme 

En primer lloc es va comprovar la depleció de dopamina a l’estriat dels individus control i 

pacients amb MP i mutacions del gen PARK2. Per tal de complir amb aquest objectiu, es van 

utilitzar dos aproximacions diferents. Per una banda, l’anàlisi del nombre de neurones 

dopaminèrgiques NM+ en seccions de substància negra dels pacients mencionats. I per altra 

banda, l’avaluació de les fibres dopaminèrgiques positives per tirosina hidroxilasa (TH+) 

romanents en les seccions estriatals dels mateixos individus. 

7.1.1 Els pacients amb MP idiopàtica i amb mutacions del gen PARK2 presenten 

una reducció massiva de neurones NM+ a l’SNpc 

Les seccions parafinades de l’SNpc dels pacients control i parkinsonians van ser sotmeses a 

tinció hematoxilina-eosina. En aquestes seccions es va realitzar el recompte manual de 

neurones NM+ sota microscòpia de camp clar. Així, es va detectar que la pèrdua de 

neurones dopaminèrgiques en els pacients amb parkinsonisme es situa al voltant del 70% 

respectes als individus control (Figura 59). Amb aquest resultat es confirma la 

neuropatologia d’aquests pacients prèviament diagnosticats clínicament. 

7.1.2 La pèrdua neuronal a nivell de l’SNpc es tradueix en una reducció de les 

fibres TH+ a l’estriat dels pacients parkinsonians 

Els axons dopaminèrgics projecten de l’SNpc a l’estriat conferint la connexió nigroestriatal. 

Per tal d’estudiar l’enervació dopaminèrgica de l’estriat dels pacients parkinsonians, es va 

realitzar la tinció immunohistoquímica de l’enzim TH, clau en la biosíntesi de la dopamina, en 

seccions parafinades de l’estriat dels individus control i pacients amb parkinsonisme 

idiopàtic i mutacions de la parkina. 

L’anàlisi qualitatiu del volum d’innervació TH+ (en marró-negre) en les seccions estriatals, 

mostra l’extensa tinció TH+ en els individus control, que apareix molt més dèbil en les 

seccions de l’estriat dels pacients parkinsonians amb o sense mutacions del gen PARK2 

(Figura 60). D’aquesta manera, les observacions microscòpiques confirmen l’enervació 

estriatal de fibres dopaminèrgiques, deguda a la mort de les neurones negrals en els 

pacients amb parkinsonisme. 
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Figura 59. Els pacients parkinsonians presenten una reducció del nombre de neurones NM+ a l’SNpc. 
Seccions parafinades de l’SNpc provinents de sis individus control (CT), sis pacients amb MP idiopàtica (S-PD), 
un pacient amb MP idiopàtica amb una mutació heterozigòtica simple en la parkina (S-PD Pk Het S) i un pacient 
amb AR-JP amb una mutació heterozigòtica composta en la parkina (AR-JP Pk Het C) van ser sotmeses a tinció 
hematoxilina-eosina. En cada secció es va realitzar el comptatge total de les neurones NM+ romanents sota 
microscòpia de camp clar. El panell inferior mostra la quantificació de neurones NM+ respecte a les seccions 
control, com a mitjana ± SEM del comptatge de un mínim de dos seccions per individu. Les imatges 4x que es 
mostren són representatives de cada grup. La regió enquadrada es mostra ampliada a 20x amb fletxes indicant 
algunes de les neurones NM+. Prova t de Student amb la correcció de Welch, *p<0,05 versus individus control. 
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Figura 60. La tinció de les fibres TH+ a l’estriat es veu disminuïda en els pacients amb parkinsonisme. 
Seccions parafinades d’estriat provinents de sis individus control (CT 1-6), sis pacients amb MP idiopàtica (S-PD 
1-6), un pacient amb MP idiopàtica amb una mutació heterozigòtica simple en la parkina (S-PD Pk Het S) i un 
pacients amb AR-JP amb una mutació heterozigòtica composta en la parkina (AR-JP Pk Het C) van ser sotmeses 
a immunohistoquímica contra la tirosina hidroxilasa (marró-negre). Els panells mostren imatges 10x capturades 
en la mateixa regió del putamen de cada individu.
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7.2 Expressió de l’RTP801 i estat d’activació de la via mTOR/Akt en les 

sinapsis estriatals en pacients amb parkinsonisme 

En base a les troballes realitzades en cultius primaris de rata, on s’ha vist que l’RTP801 és 

principalment postsinàptica i provoca un deteriorament en la transmissió sinàptica 

excitadora, es va voler investigar l’expressió de la proteïna RTP801 i l’estat d’activació de la 

via mTOR/Akt a l’estriat de pacients parkinsonians, on la depleció dopaminèrgica provoca 

una plasticitat sinàptica disfuncional 218,441.  

7.2.1 Els nivells de l’RTP801 es veuen incrementats en els homogenats i 

sinaptosomes estriatals dels pacients parkinsonians 

El teixit estriatal post mortem dels subjectes estudiats, individus control i parkinsonians amb 

o sense mutacions del gen PARK2 (Taula 13), va ser homogeneïtzat i sotmès al 

fraccionament sinaptosomal. Les mostres estriatals corresponents als homogenats totals, 

juntament amb els sinaptosomes aïllats, van ser analitzades mitjançant la tècnica de WB. 

Així, es van quantificar els nivells de l’RTP801, la parkina i els marcadors sinàptics PSD95 i 

SV2A de cadascuna de les mostres (Figura 61a). 

Per una banda es va analitzar l’enriquiment sinaptosomal de les mostres corresponents a 

cada grup (Figura 61b, e ,h & k). I per altra banda es van desglossar els resultats obtinguts en 

homogenats (Figura 61c, f ,i & l) i en sinaptosomes (Figura 61d, g, j & m), separadament. 

En primer lloc, es va confirmar el correcte aïllament de la fracció sinaptosomal amb 

l’avaluació dels nivells dels marcadors sinàptics PSD95 i SV2A. Efectivament, l’enriquiment 

d’ambdues proteïnes en la fracció sinàptica resulta molt marcat i significatiu (Figura 61b & 

e). Per altra banda, la quantificació densitomètrica no revela diferències en els nivells de 

PSD95 entre els individus control (CT) i els pacients parkinsonians (S-PD), detectats en els 

homogenats (Figura 61c) o en els sinaptosomes (Figura 61d). De la mateixa manera, no s’han 

observat diferencies en la SV2A total (Figura 61f) o sinaptosomal (Figura 61g) entre els 

pacients control i parkinsonians.  

En tots els estudis proteics es mostren els dos subjectes amb mutacions del gen PARK2. No 

obstant, al tractar-se de pacients amb dos tipus de mutacions i diagnòstics diferents, 

s’analitzen per separat. En aquets cas, no es detecten canvis en els nivells de PSD95 i SV2A ni 
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en el pacient amb heterozigosi simple (S-PD Pk Het S), ni en el pacient amb heterozigosi 

composta (AR-JP Pk Het C). 

Al seu torn, l’anàlisi dels nivells de la parkina revela que està molt enriquida en els 

sinaptosomes (Figura 61h), però no mostra diferencies significatives entre l’expressió en el 

grup control i els pacients amb MP, ni en els homogenats (Figura 61i) ni en la fracció 

sinàptica (Figura 61j). Tanmateix, veiem que el pacient heterozigot simple per parkina 

expressa aproximadament la meitat de parkina respecte els individus control, tant en els 

homogenats com en els sinaptosomes (64.6% i 37.3%, respectivament). Així mateix, el 

pacient heterozigot compost s’observa que no presenta expressió de la parkina en absolut. 

Per últim, l’avaluació dels nivells d’expressió de l’RTP801 confirma que es troba 

significativament enriquida en els sinaptosomes humans, tant en individus controls com en 

pacients parkinsonians (Figura 61k). La comparació dels nivells de l’RTP801 entre els 

individus control i els pacients amb parkinsonisme revela una acumulació significativa en els 

homogenats (Figura 61l) així com en els sinaptosomes aïllats (Figura 61m). Com es pot 

observar amb el pacient heterozigot compost per la parkina, la manca d’aquesta sembla 

provocar una major acumulació de l’RTP801 en els homogenats totals, no obstant 

l’acumulació de l’RTP801 en la fracció sinaptosomal és inferior a l’observada en els pacients 

parkinsonians idiopàtics. 

Aquests resultats confirmen que la depleció de dopamina estriatal associada a l’MP 

esporàdica i lligada a mutacions del gen PARK2, provoca un augment dels nivells de l’RTP801 

a l’estriat. Aquesta elevació en els nivells de l’RTP801 total també es veu clarament 

reflectida a nivell sinàptic. En canvi, no s’han observat canvis significatius en els nivells de 

parkina en els casos de parkinsonisme idiopàtic. 
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→Figura 61. Els pacients amb parkinsonisme presenten nivells elevats de l’RTP801 en els homogenats i 
sinaptosomes estriatals. El teixit estriatal post mortem de sis individus control (CT), sis pacients amb MP 
idiopàtica (S-PD), un pacient amb MP idiopàtica amb una mutació heterozigòtica simple en la parkina (S-PD Pk 
Het S) i un pacient amb AR-JP amb una mutació heterozigòtica composta en la parkina (AR-JP Pk Het C), va ser 
homogeneitzat en tampó Krebs-Ringer 0,32M sucrosa. Posteriorment, es va aïllar la fracció sinaptosomal crua i 
les mostres van ser sotmeses a WB amb anticossos contra RTP801, parkina, PSD95, SV2A i α-actina com a 
control de càrrega. El panell superior (a) mostra una imatge representativa de l’anàlisi WB. Els panells inferiors 
mostren les quantificacions densitomètriques de la PSD95 (b-d), la SV2A (e-g), la parkina (h-j) i l’RTP801 (k-m) 
en relació als nivells d’α-actina, amb els valors representats com a la mitjana ± SEM de tres experiments 
independents amb totes les mostres incloses. Els panells de l’esquerra (b, e, h & k) mostren la quantificació de 
totes les mostres relativa als homogenats del grup control, els panells centrals (c, f, i & l) corresponen a les 
quantificacions dels homogenats totals, mentre que els panells de la dreta (d, g, j & m) mostren les 
quantificacions en els sinaptosomes. Prova t de Student, *p<0,05 **p<0,01 i **p<0,01 versus CT, 

##
p<0,01 i 

###
p<0,001 versus S-PD. H = Homogenat; S = Fracció sinaptosomal crua. 

 

7.2.2 La via mTOR/Akt es troba parcialment inactiva en els sinaptosomes estriatals 

de pacients parkinsonians 

Considerant el rol de l’RTP801 com a regulador de la via mTOR/Akt, les mateixes mostres 

corresponents als homogenats i sinaptosomes d’individus control i pacients parkinsonians, 

van ser analitzades per WB (Figura 62a) per avaluar l’estat d’enriquiment sinaptosomal 

(Figura 62b, e & h) i la fosforilació de diferents substrats clau en la via mTOR/Akt en els 

homogenats (Figura 62c, f & i) i sinaptosomes (Figura 62d, g & j) estriatals.  

L’anàlisi de la proteïna mTOR fosforilada (P-mTOR S2448) com a lectura de l’estat d’activació 

de la cinasa mTOR, va revelar que es troba molt enriquida en els sinaptosomes, tant en els 

individus control com en aquells amb MP, però en un grau molt menor en els pacients amb 

mutacions de la parkina (Figura 62b). Per altra banda, el grau de fosforilació de la proteïna 

mTOR és significativament inferior en els pacients amb parkinsonisme idiopàtic i genètic, 

tant en els homogenats (Figura 62c) com en els sinaptosomes (Figura 62d). 

Per la seva banda, la proteïna reguladora del control traduccional S6, substrat indirecte del 

complex mTORC1, també es troba significativament enriquida en la fracció sinaptosomal en 

la seva forma activa fosforilada (P-S6 S235/236), tant en individus control, com en pacients 

amb MP, i en menor grau en el pacient amb AR-JP mancat de parkina (Figura 62e). L’anàlisi 

de l’expressió de la P-S6 revela que està menys expressada en homogenats (Figura 62f) i 

sinaptosomes (Figura 62g) estriatals de pacients amb parkinsonisme, tot i que la gran 

variabilitat entre mostres impedeix que els canvis observats siguin significatius. També cal 

destacar la reducció dramàtica de l’expressió de P-S6 en els homogenats i sinaptosomes del 

pacient heterozigot compost per parkina. 
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Finalment, la proteïna Akt fosforilada en el residu serina 473 (P-Akt S473) pel complex 

mTORC2, es mostra significativament enriquida en els sinaptosomes dels pacients control. 

Sorprenentment, l’acumulació sinaptosomal de la P-Akt és molt menor en els pacients amb 

MP i nul·la en aquells amb mutacions de la parkina (Figura 62h). En els homogenats dels 

pacients parkinsonians s’observa una tendència clara a la desfosforilació de l’Akt (Figura 62i), 

tot i que aquesta resulta més evident en els sinaptosomes, on les diferències són 

significatives i molt marcades en el cas del pacient amb PARK2 AR-JP (Figura 62j). 

Els resultat confirmen que el grau d’activació de la via mTOR/Akt és menor en les sinapsis 

estriatals dels pacients parkinsonians, i que aquesta observació es pot correlacionar amb una 

elevada expressió de la proteïna RTP801. 

7.2.3 Les mutacions del gen PARK2 podrien estar alterant la localització 

subcel·lular de l’RTP801 i els components de la via mTOR/Akt 

Per tal d’avaluar possibles alteracions en la distribució sinàptica en els diferents grups 

d’individus, es va procedir a calcular el percentatge d’enriquiment sinàptic de les proteïnes 

analitzades. Aquest valor representa la quantitat de proteïna sinàptica en relació a la 

proteïna total, i es troba referenciat en els valors observats en el grup d’individus control. 

L’anàlisi d’aquest paràmetre pels marcadors sinàptics PSD95 i SV2A, no mostra cap 

diferència en l’enriquiment sinaptosomal d’ambdues proteïnes en els pacients 

parkinsonians, ni en els pacients amb mutacions del gen PARK2 (Figura 63a & b). De la 

mateixa manera, l’enriquiment sinaptosomal de la proteïna RTP801 en els pacients amb MP 

no mostra cap diferència destacable. No obstant, aquest paràmetre es veu lleugerament 

disminuït davant la manca parcial de parkina, i força reduït en el pacient heterozigot 

compost per parkina (Figura 63c). L’estudi d’aquest paràmetre en els components de la via 

mTOR/Akt analitzats, també ha posat en relleu que l’enriquiment sinàptic de les formes 

actives fosforilades de la cinasa mTOR (Figura 63d), la proteïna ribosòmica S6 (Figura 63e) i 

l’Akt (Figura 63f), es veu alterat en els pacients amb mutacions del gen PARK2. 

Globalment, els resultats indiquen que en major o menor mesura, la localització sinàptica de 

l’RTP801 i els diferents components de la via mTOR/Akt, es podria veure afectada per la 

presència de la parkina. No obstant, per extreure’n conclusions s’hauria d’augmentar el 

nombre de casos. 
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Figura 62. Els sinaptosomes estriatals aïllats de pacients amb MP i PARK2 AR-JP mostren una inactivació de la 
via mTOR/Akt respecte els individus control. Les mateixes membranes amb mostres d’homogenat (H) i 
sinaptosomes (S) de l’experiment previ van ser incubades amb anticossos contra Akt, P-AKT(S473) i P-S6 (a, 
part superior). En gels d’agarosa de gradient 3-8% es van analitzar les mateixes mostres per identificar les 
bandes corresponents a mTOR i P-mTOR (S2448) (a, part inferior). Els panells de l’esquerra mostren la 
quantificació de totes les mostres de P-mTOR (S2448) (b), la P-S6 (235/236) (e) i la P-Akt (S473) (h) amb els 
valors representats com a la mitjana ± SEM en relació als nivells d’α-actina i relatius als homogenats del grup 
control. Els panells centrals i de la dreta corresponen a les quantificacions del grau de fosforilació en els 
homogenats i en la fracció sinaptosomal de la P-mTOR (S2448) respecte els nivells de l’mTOR total (c & d), de la 
P-S6 (235/236) respecte els nivells d’α-actina (f & g), i de la P-Akt (S473) respecte els nivells de l’Akt total (i & j). 
Prova t de Student, *p<0,05 i **p<0,01 versus CT, 

#
p<0,05 i 

###
p<0,001 versus S-PD. 
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Figura 63. Càlcul de l’enriquiment sinaptosomal de l’RTP801 i els components de la via mTOR/Akt en 
individus control i pacients parkinsonians idiopàtics i amb mutacions del gen PARK2. Les gràfiques mostrades 
representen el percentatge d’enriquiment sinaptosomal dels marcadors sinàptics PSD95 (a) i SV2A (b), la 
proteïna RTP801 (c), la P-mTOR (S2448) (d), la P-S6 (S235/236) (e) i la P-Akt (S473) (f) en pacients amb 
parkinsonisme idiopàtic (S-PD) o genètic lligat a la parkina (AR-JP), en comparació amb individus control (CT). 
Els resultats es mostren com a la mitjana ± SEM de tres experiments independents amb totes les mostres 
incloses. 
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7.2.4 L’RTP801 i la parkina humanes es localitzen en el compartiment postsinàptic 

estriatal 

Amb l’objectiu d’esbrinar la sublocalització sinàptica de l’RTP801 i la parkina a l’estriat humà, 

es va procedir a l’aïllament de les fraccions pre- i postsinàptiques a partir dels homogenats 

estriatals dels subjectes d’estudi. Les mostres resultants juntament amb l’homogenat 

original van ser analitzades per WB. 

L’expressió de les proteïnes sinàptiques PSD95 i SV2A, mostra que les fraccions pre- i 

postsinàptiques es troben correctament isolades. Per altra banda, els resultats mostren que 

en humans, l’RTP801 es troba en una localització clarament postsinàptica, i que aquest fet 

no varia entre individus control i pacients parkinsonians. A més, la parkina també ha estat 

detectada de forma absolutament predominant en el compartiment postsinàptic (Figura 

64a), de manera contraria al que s’ha observat en rata i ratolí. L’absència parcial o total de la 

parkina postsinàptica en els pacients amb mutacions del gen PARK2, queda molt ben 

definida en el resultats obtinguts. 

7.2.4.1 Sublocalització postsinàptica dels components de la via mTOR/Akt 

Estudis previs demostren que la proteïna cinasa mTOR es localitza en el compartiment 

postsinàptic en neurones hipocampals en cultiu 356. El subfraccionament sinàptic realitzat en 

mostres estriatals dels individus control, i el posterior anàlisi per WB, ha permès determinar 

que la proteïna ribosòmica S6 i l’Akt fosforilat en la serina 473 també es troben enriquides 

en el compartiment postsinàptic (Figura 64b). 

Aquests resultats demostren que l’RTP801 es situa en la mateixa fracció sinàptica que la 

parkina i que els components de la via mTOR/Akt a l’estriat humà, posant en relleu la 

regulació que podria estar exercint l’RTP801 sobre l’activitat mTORC1 i mTORC2, també en 

les sinapsis estriatals. 
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Figura 64. La parkina, l’RTP801, la P-S6 (S235/236) i la P-Akt (S473) es localitzen en el compartiment 
postsinàptic aïllat a partir de teixit estriatal humà. Els homogenats estriatals provinents dels individus control i 
pacients parkinsonians van ser sotmesos a subfraccionament sinaptosomal per aïllar els compartiments pre- i 
postsinàptics. Les mostres van ser analitzades per WB amb anticossos anti-PSD95, anti-SV2A, anti-parkin, anti-
RTP801, anti-P-S6 (S235/236), anti-P-Akt (S473) i anti-α-actina com a control de càrrega. En el panell superior 
(a) es mostra una imatge representativa de la sublocalització observada per l’RTP801 i la parkina en individus 
representatius de cada grup. En el panell inferior (b) correspon a una imatge representativa d’un individu 
control on es mostra la sublocalització de P-S6 (S235/236) i P-Akt (S473). 
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En aquesta tesi doctoral s’ha demostrat que l’E3 lligasa parkina interacciona amb la proteïna 

proapoptòtica RTP801/REDD1 i en catalitza la poliubiquitinització K48, facilitant així la seva 

degradació proteasomal, i contribuint a mantenir-ne els nivells proteics baixos. En efecte, 

s’ha observat que la pèrdua de funció de la parkina provoca una acumulació de l’RTP801 en 

models cel·lulars i en ratolins PaKO. L’augment en els nivells de la proteïna RTP801 també és 

remarcable en seccions post mortem de l’SNpc i en fibroblasts de pacients amb mutacions 

patològiques del gen PARK2. Per altra banda, l’expressió ectòpica de la parkina WT 

disminueix els nivells proteics de l’RTP801 i exerceix un efecte protector vers la toxicitat 

dependent de l’elevació d’aquesta, ja sigui per la sobreexpressió ectòpica de l’RTP801 o pel 

tractament amb la neurotoxina parkinsoniana 6-OHDA. Aquest efecte és dependent de la 

poliubiquitinització i degradació de l’RTP801, com ho demostra l’absència de protecció vers 

el mutant no ubiquitinitzable RTP801 K-R. De manera consistent, la parkina mutant inactiva 

falla en produir aquest efecte protector, mentre que la depleció de la parkina produeix una 

exacerbació dels efectes deleteris de l’RTP801 i contribueix a la inactivació de la via de 

supervivència cel·lular mTOR/Akt. Per tot plegat, es proposa que la parkina és capaç de 

prevenir l’acumulació tòxica de la proteïna proapoptòtica RTP801 en un context parkinsonià. 

Per altra banda, s’ha estudiat la presència i funció de la proteïna RTP801 en les sinapsis. Així, 

s’ha demostrat que l’RTP801 es troba especialment expressat en les espines sinàptiques en 

conjunció amb la PSD dels contactes excitadors. A nivell funcional, s’ha vist que l’RTP801 

ectòpica provoca un deteriorament de la transmissió sinàptica excitadora, causat per la 

disminució en la intensitat de l’expressió de diverses proteïnes sinàptiques. També s’ha 

determinat que l’efecte deleteri de la toxina 6-OHDA sobre el sistema de neurotransmissió 

glutamatèrgica és dependent de l’elevació dels nivells sinàptics de l’RTP801. 

Inesperadament, la manca de parkina tan sols produeix una lleuger increment dels nivells 

sinàptics de l’RTP801, tal com es dedueix dels experiments realitzats en cultius corticals de 

rata, i en ratolins PaKO, on inesperadament la proteïna RTP801 es situa preferentment en el 

compartiment presinàptic. Al contrari que en el teixit humà estriatal post mortem, on 

l’RTP801 és postsinàptic. Les mostres obtingudes de pacients parkinsonians presenten una 

major acumulació de l’RTP801 tant en els homogenats com en les sinapsis, així com una 

reducció de l’activació de la via mTOR/Akt. Aquestes observacions obren la porta a una 

possible implicació de l’RTP801 en la disfunció sinàptica estriatal característica de l’MP.  
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1 La proteïna RTP801 és un nou substrat de la E3 lligasa parkina 

Els resultats obtinguts en aquest treball indiquen que la degradació de la proteïna RTP801 es 

realitza majoritàriament via UPS, com ho demostra el fet que l’RTP801 s’acumuli en cultius 

cel·lulars arran de la inhibició farmacològica del proteasoma (Figura 18). De manera 

consistent, hem observat que l’RTP801 és modificada posttraduccionalment amb la 

incorporació de cadenes d’ubiquitina com a senyal de reconeixement proteasomal (Figura 

19). Aquests resultats concorden amb les observacions realitzades pel nostre i per altres 

grups, on s’observa que la degradació de l’RTP801 depèn del sistema UPS 292,409,410. La 

disfunció proteasomal es situa com un dels mecanismes patològics destacats en la 

fisiopatologia de l’MP 249–252. Segons els nostres resultats l’activitat disfuncional de la via 

UPS, podria respondre en part per l’elevació dels nivells proteics de l’RTP801 en un context 

parkinsonià. De manera interessant, la pèrdua de funció de la E3 lligasa parkina contribueix 

al mal funcionament del proteasoma, degut a l’acumulació de substrats 251,255. 

En aquest estudi, s’ha demostrat que la parkina interacciona físicament amb la proteïna 

RTP801, tant quan ambdues proteïnes han estat expressades ectòpicament (Figura 20) com 

quan s’ha avaluat la interacció de les dues proteïnes endògenes (Figura 21). Aquest fet indica 

que la proteïna RTP801 es pot unir a la parkina quan aquesta està en la conformació activa 

desplegada, a causa dels marcatges myc/GFP N-terminals de la parkina ectòpica que 

provoquen la disrupció de la interacció intradominis que en manté l’estructura plegada 97. 

Els mecanismes d’activació de la parkina, més enllà de la fosforilació per PINK1 pel seu 

reclutament mitocondrial 92–96, romanen pràcticament inexplorats. 

Els experiments realitzats tant en cèl·lules HEK293 (Figures 24 i 25) com en condicions in 

vitro acel·lulars (Figura 22) demostren que la proteïna RTP801 és un substrat de l’activitat E3 

lligasa de la parkina. A més, hem confirmat que la poliubiquitinització de l’RTP801 és 

dependent de l’activitat catalítica lligasa de la parkina, que resideix en el domini RING2 

49,51,52, atès que la parkina truncada (mancada d’aquest domini C-terminal) no pot 

poliubiquitinitzar l’RTP801 (Figures 24 i 25). 

L’estudi detallat d’aquesta modificació posttraduccional ens ha permès determinar que la 

parkina catalitza la formació de cadenes de poliubiquitina K48 en les lisines presents en 

l’RTP801 (Figura 25). De fet, només cal un mínim de quatre molècules d’ubiquitina formant 
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una cadena K48 pel reconeixement i degradació proteasomal de la proteïna marcada 442. 

Efectivament, els nostres resultats indiquen que la parkina promou la poliubiquitinització 

K48 i la proteòlisi via UPS de l’RTP801 (Figura 65).  

 

Figura 65. L’activitat E3 lligasa de la parkina catalitza la poliubiquitinització K48 de l’RTP801 com a senyal de 
degradació proteasomal. Representació gràfica del procés d’ubiquitinització i posterior degradació de l’RTP801 
mitjançat per la parkina. La degradació de l’RTP801 permet el reciclatge dels aminoàcids d’aquesta així com de 
les molècules d’ubiquitina. Tan sols es representen algunes de les subunitats de la parkina per simplificar 
l’esquema. El domini de la parkina on s’uneix l’RTP801, així com la lisina/lisines on s’ubiquitinitza aquesta, 
romanen desconeguts.  

 

A part de la parkina, només s’han descrit dues E3 lligases que podrien poliubiquitinitzar 

l’RTP801. Una és el complex E3 lligasa CUL4A (cullin 4A)-DDB1 (DNA damage-binding protein 

1)-ROC1 (regulator of cullins 1)-β-TRCP (β-transducin repeat-containig protein), que promou 

la ubiquitinització i degradació proteasomal de l’RTP801 en cèl·lules HEK293 i MCF-7 410. La 

lligasa CUL4A ho fa de manera dependent a la fosforilació de l’RTP801 en els residus 

treonina 23 i 25 per part de la GSK-3β (glycogen synthase kinase 3β) 410. Tanmateix, aquests 

resultats no han pogut ser reproduïts per altres autors que han realitzat experiments en 

cultius cel·lulars en presència d’un inhibidor de l’enzim activador NEDD8, el compost 

MLN4924, sense observar cap variació dels nivells proteics de l’RTP801 443,444. Per tant, es 

descarta la implicació de qualsevol E3 lligasa de la família Cullin-RING, incloent-hi la CUL4A, 

en la regulació posttraduccional de l’RTP801. Per altra banda, es va observar que la HECT E3 
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lligasa HUWE1 (HECT, UBA and WWE domain containing 1) regula negativament els nivells 

de l’RTP801, però aquesta regulació és independent de l’estabilitat proteica de l’RTP801 444.  

Diversos estudis proteòmics a gran escala han determinat que l’RTP801 s’ubiquitinitza en la 

lisina corresponent a la posició 129 445–451. Tanmateix, aquesta lisina no es troba molt 

conservada entre diferents especies (Figura 16b), i a més, es desconeix si aquesta 

ubiquitinització afecta l’estabilitat de la proteïna. En el nostre estudi no hem determinat la 

posició exacta de la ubiquitinització de l’RTP801 per part de la parkina, encara que els 

residus lisina més conservats, i per tant, amb més probabilitat d’esser claus en la regulació 

de la proteïna són la K155, i sobretot el triplet 218KKK220. Cal destacar que aquests tres residus 

esdevenen molt importants per a la funció inhibitòria sobre l’mTOR 393 i per la localització a 

membrana 375 i a mitocòndria 376 de l’RTP801. Aquest fet suggereix que la petita fracció de 

l’RTP801 que es situa a nivell mitocondrial podria ser substrat de la parkina reclutada a 

mitocòndria en condicions de despolarització mitocondrial, situació en la que la parkina 

mostra una particular laxitud en l’especificitat de substrat 70,452.  

Resulta interesant que tant l’mTOR 453,454 com la proteïna TSC2 455,456 estan regulats a nivell 

proteasomal, posant en relleu el rol central de l’UPS en la regulació de la senyalització mTOR 

457–459. No obstant, s’ha descrit que la mateixa mTOR també regula l’estabilitat de l’RTP801 

292,444, de manera consistent amb l’habilitat mostrada per l’mTOR d’exercir un control 

recíproc sobre els seus reguladors 460. El mecanisme pel qual l’activitat mTOR modula 

positivament els nivells de l’RTP801 és principalment l’estimulació de la traducció dels 

trànscrits de l’RTP801 292, encara que també s’ha proposat que en modula l’estabilitat 

proteica de manera indirecta, a través de la regulació negativa de la seva degradació 444. 

2 La parkina regula els nivells de la proteïna RTP801 exercint un 

efecte neuroprotector en models cel·lulars de parkinsonisme 

En estudis previs s’ha demostrat que l’elevació de la proteïna RTP801 és suficient per causar 

la mort en cultius de cèl·lules N-PC12 i neurones simpàtiques, i necessària per la toxicitat 

derivada del tractament amb neurotoxines parkinsonianes en models in vitro i in vivo 290,292. 

Els resultats d’aquest treball mostren que la parkina ectòpica disminueix la quantitat de la 

proteïna RTP801 a nivell fisiològic, sense alterar-ne la seva transcripció (Figura 26). Aquest 

fet explicaria l’efecte protector de la parkina ectòpica vers la toxicitat produïda per l’RTP801 
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sobreexpressada (Figura 30a). A més, la parkina també és capaç de reduir els nivells tòxics de 

l’RTP801 induïda per la neurotoxina 6-OHDA, minimitzant així l’efecte deleteri del 

tractament amb 6-OHDA en cèl·lules N-PC12 (Figura 35). De manera rellevant, la 

sobreexpressió de les construccions de parkina amb les mutacions patogèniques R42P i 

P437L no afecten els nivells proteics de l’RTP801 (Figura 27) i no protegeixen de la mort 

cel·lular derivada de la toxicitat de l’RTP801 (Figures 30a i 35b). Tanmateix, l’expressió 

d’aquests mutants no sembla provocar un efecte dominant negatiu sobre l’activitat de la 

parkina endògena, atès que no causen una major acumulació de l’RTP801 en cultius 

cel·lulars (Figura 26 i 35a). A més, tampoc provoquen un descens significatiu en la 

supervivència cel·lular, a excepció del mutant P437L en el tractament amb 6-OHDA (Figura 

35b). La mutació P437L 113,415–417 es situa en el domini RING2 i provoca una pèrdua de 

l’activitat E3 lligasa, probablement per interferència directa amb la funció catalítica 120,121. 

Per la seva banda, la mutació R42P situada en el domini UBL 37,414 també provoca una pèrdua 

de l’activitat lligasa, en aquest cas deguda a alteracions en la unió i l’estimulació de l’activitat 

proteasomal 54,254. A més, també indueix un deteriorament de l’estabilitat proteica de la 

parkina i una ràpida degradació proteasomal de la mateixa 120–124, que podria explicar 

perquè en detectem uns nivells més baixos d’expressió en els gels d’electroforesi en 

comparació amb la parkina WT o la parkina mutada P437L (Figura 26 i 35a).  

La parkina sobreexpressada actua com una agent protector d’ampli espectre, conferint 

neuroprotecció vers nombrosos estímuls tòxics. Tanmateix, es creu que l’elevada 

concentració de parkina més enllà dels seus nivell fisiològics podria adquirir nous atributs no 

específics que expliquin aquesta gran diversitat d’efectes protectors (revisat a 60). Per aquest 

motiu, en aquest treball ens vam voler assegurar que l’efecte protector de la parkina davant 

la toxicitat de l’RTP801 és específic, i ve donat per la ubiquitinització i la conseqüent 

senyalització proteasomal de l’RTP801.  

Efectivament, vam veure que la parkina ectòpica no és capaç de contrarestar la toxicitat de 

la forma mutant de l’RTP801 (RTP801 K-R), mancat de lisines ubiquitinitzables (Figura 31c). 

L’RTP801 K-R no pot ser degradada via UPS i per aquest motiu mostra uns nivells 

d’acumulació superiors als de l’RTP801 salvatge (Figura 31a). No obstant, el grau de 

mortalitat induït per ambdues construccions és molt similar (Figura 31c). S’ha de tenir en 

compte que la presència de mutacions en el triplet de lisines 218KKK220, podrien provocar que 
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l’RTP801 K-R presentés una activitat reduïda respecte l’RTP801 WT, atès que es troben en 

una regió superficial molt conservada i important per la funció de l’RTP801 (Figura 16) 393. 

Per altra banda, la pèrdua de senyal de poliubiquitinització en el mutant RTP801 K-R no és 

total (Figura 31b), fet que es pot atribuir a la senyal de l’RTP801 endògena, a senyal 

inespecífica, o fins i tot a una ubiquitinització no canònica en residus no-lisina 44, que no ha 

estat estudiada en el present treball. 

El mecanisme descrit per l’efecte proapoptòtic de l’RTP801 en models cel·lulars de l’MP, és 

la inactivació de la via mTOR/Akt i la pèrdua de la senyalització de supervivència d’aquesta 

320. De manera molt interesant, els nostres resultats indiquen que la depleció de la parkina 

provoca una elevació de la quantitat de proteïna RTP801 present a nivell basal en cèl·lules N-

PC12 (Figura 28). A més, veiem que l’augment dels nivells proteics de l’RTP801 s’acompanya 

d’una reducció de la senyalització de la via mTOR/Akt en cultius de neurones corticals (Figura 

29). Així doncs, en noquejar l’expressió de la parkina s’observa una reducció de l’activitat 

global de la cinasa mTOR (P-mTOR S2448). I aquesta es veu reflectida en una disminució de 

la fosforilació de la proteïna ribosòmica S6 en els residus S235/236, substrat indirecte del 

complex mTORC1, i en un decrement de la fosforilació del residu S473 de l’Akt, substrat del 

complex mTORC2. Aquests resultats indicarien que l’efecte inactivant de l’RTP801, degut a la 

disfunció de la parkina, afecta tant el control traduccional regulat per l’mTORC1, com les 

senyals de supervivència regulades per l’mTORC2.  

En aquest treball hem descrit que la depleció de la parkina resulta deletèria per la 

supervivència cel·lular en cultius N-PC12, de manera consistent amb un augment de 

l’RTP801 i la conseqüent desregulació de la via de supervivència mTOR/Akt. A més, la 

depleció de parkina agreuja la toxicitat provocada per la sobreexpressió de l’RTP801 (Figura 

30b), indicant que la parkina endògena contribueix a frenar l’efecte nociu de l’RTP801 

mitjançant l’estimulació de la degradació proteasomal d’aquesta.  

L’efecte deleteri de l’augment de l’RTP801 en condicions de depleció de la parkina també 

queda patent en un context neuronal catecolaminèrgic, com ho demostra l’increment de 

l’activitat de caspases i calpaïnes en cultius primaris de neurones simpàtiques del ganglis 

cervicals superiors de rata. En aquests cultius, l’elevació de l’RTP801 causada pel noquejat de 

la parkina o el tractament amb 6-OHDA provoca un increment dels fragments de l’αII-

espectrina tallats per caspases i calpaïnes (Figura 36). L’activació de calpaïnes és un 
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indicador de mort necròtica, mentre que l’activació de caspases indica mort apoptòtica 

426,461. Tanmateix, diversos estudis assenyalen que ambdues vies estan entrecreuades, i que 

l’activació de calpaïnes pot actuar com un indicador inicial de la l’activació de caspases que 

lidera la mort apoptòtica 282,462–464. 

El tractament amb 6-OHDA provoca un increment de la transcripció de la parkina, però una 

reducció en els nivells proteics d’aquesta (Figures 32 i 33). En treballs anteriors, s’ha descrit 

que aquest augment de la transcripció de la parkina ve mitjançat pel factor de transcripció 

ATF4, la depleció del qual exacerba la toxicitat de la 6-OHDA 406. Val a dir que l’ATF4 també 

regula la transcripció de l’RTP801 en condicions d’estrès oxidatiu 383. Hi ha estudis que 

indiquen que la disminució dels nivells proteics de la parkina vindrien donats per una 

disminució de la seva solubilitat causada per l’estrès oxidatiu derivat del tractament amb 6-

OHDA 128, però també per la unió covalent dels metabòlits reactius quinona de la 6-OHDA a 

les cisteïnes de la parkina, tal com ocorre amb la dopamina 131. Tanmateix el tractament amb 

5 μM 6-OHDA no provoca una disminució dels nivells de la parkina endògena (Figura 36). Tot 

i així, aquesta concentració de neurotoxina podria ser suficient per inactivar la funció de la 

parkina sense arribar a provocar-ne la seva insolubilitat. 

La disminució dels nivells de la parkina deguda al tractament amb 6OHDA explicaria també 

l’increment de la vida mitja de l’RTP801 observat en aquestes circumstàncies (Figura 34). En 

aquest cas la disminució en els nivells proteics de la parkina podria estar dificultant la 

degradació de l’RTP801, i contribuiria així a l’acumulació de l’RTP801 iniciada per la inducció 

gènica. Aquest efecte protector de la parkina endògena queda patent en els experiments 

realitzats, on hem observat que la depleció de la parkina en cultius tractats amb 6-OHDA 

contribueix a elevar encara més els nivells de l’RTP801, i de manera correlativa, l’activitat 

apoptòtica de caspases i calpaïnes (Figura 36), i l’aparició de mort neuronal (Figura 37). 

Tanmateix, la relació directa entre l’efecte deleteri de la depleció de la parkina i l’acumulació 

tòxica de l’RTP801 la trobem en l’experiment realitzat amb un doble noquejat de la parkina i 

l’RTP801 en cèl·lules N-PC12. En aquest cas, hem demostrat que l’elevació dels nivells 

proteics de l’RTP801 resulta imprescindible per la toxicitat causada per la depleció de 

parkina en condicions basals, i també per la sensibilització de l’efecte nociu de la 

neurotoxina 6-OHDA en noquejar la parkina (Figura 37). A més, hem pogut confirmar que 
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l’RTP801 resulta necessari per l’efecte proapoptòtic del tractament amb 6-OHDA, tal com 

s’havia descrit prèviament en cèl·lules N-PC12 i en neurones simpàtiques 290. 

Aquesta sèrie de resultats posen de manifest que l’efecte neuroprotector atribuït a la 

parkina podria respondre, almenys en part, a la facilitació de la degradació proteasomal de 

l’RTP801. De manera consistent amb aquesta observació, en condicions d’estrès oxidatiu 

induït per les neurotoxines parkinsonianes MPP+ i 6-OHDA, l’expressió de l’RTP801 es veu 

incrementada a nivells tòxics 289,290,292, mentre que la sobreexpressió de la parkina resulta 

protectora 166–170. Els nostres resultats indiquen que la preservació de la senyalització 

mTOR/Akt a través de la regulació dels nivells proteics de l’RTP801, mitjançaria l’efecte 

protector de la parkina en els models parkinsonians estudiats (Figura 66). 

 

Figura 66. La parkina promou la degradació de l’RTP801 induïda per 6-OHDA conferint neuroprotecció. 
Representació esquemàtica de l’efecte protector de la parkina en el model in vitro de l’MP estudiat. (a) En 
condicions fisiològiques, la parkina contribueix a mantenir els nivells baixos de l’RTP801, facilitant el control 
adequat de l’activació de la via mTOR/Akt. (b) El tractament amb 6-OHDA dispara el nivells proteics de 
l’RTP801; la parkina endògena contribueix a eliminar part de l’RTP801 induïda però no és suficient per evitar la 
inhibició de la via mTOR/Akt i la mort neuronal. (c) La sobreexpressió de la parkina de forma ectòpica promou 
la degradació de l’RTP801 induïda per 6-OHDA, de manera que manté l’homeòstasi de la via mTOR/Akt, i per 
tant, la supervivència cel·lular. (d) La depleció de la parkina endògena contribueix a una major acumulació de 
l’RTP801, de manera que sensibilitza les cèl·lules al tractament amb 6-OHDA. 
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3 L’RTP801 és un autèntic substrat in vivo de la parkina: 

Rellevància en la malaltia de Parkinson 

La parkina i la seva activitat E3 lligasa juguen un paper fonamental en la fisiopatologia del 

parkinsonisme juvenil hereditari, però també en la malaltia de Parkinson idiopàtica. 

Existeixen evidencies que la solubilitat, i per tant la funcionalitat de la parkina es veu 

alterada amb el pas del temps 465, i que en el cervell de pacients amb MP aquests fenomen 

és encara més accentuat 131. A més, algunes de les mutacions patogèniques clínicament 

rellevants que afecten la parkina, també provoquen un disminució de la solubilitat i 

l’activitat d’aquesta 120–124. Els efectes convergents de l’edat i les mutacions patogèniques 

sobre la parkina podrien no ser trivials, i suggereixen que determinats factors ambientals i 

processos cel·lulars relacionats amb l’edat podrien afectar la parkina de la mateixa manera 

que les mutacions, incrementant el risc individual de desenvolupar parkinsonisme. En efecte, 

s’ha observat que determinats processos cel·lulars estretament vinculats amb l’edat però 

també amb la fisiopatologia de l’MP, provoquen una pèrdua de funció de la parkina, sovint 

per mecanismes que comprometen la seva solubilitat. Entre aquests destaquen la S-

nitrosació de la parkina 128,130, fenomen que s’ha pogut observar en el cervell de pacients 

amb MP 129, i també l’estrès oxidatiu 86,127,128 i l’estrès dopaminèrgic 128,131. En el mateix 

sentit, també s’ha descrit que la haploinsuficiència de la parkina causada per l’existència 

d’una sola còpia intacta del gen PARK2, suposa igualment un factor de risc en el 

desenvolupament l’MP idiopàtica 110–117; encara que sobre aquest supòsit existeix una 

divergència d’opinions 466,467. En conjunt, la pèrdua de la capacitat enzimàtica de la parkina 

en l’MP idiopàtica i genètica promouria una acumulació tòxica de les seves proteïnes 

substrat, que contribuiria al procés de neurodegeneració. 

Diversos grups han identificat un gran nombre de proteïnes que han estat proposades com a 

substrats putatius de l’activitat E3 lligasa de la parkina, és a dir, que interaccionen amb la 

parkina i son sotmesos a mono- o poliubiquitinització de manera dependent de la parkina 

60,468. La gran majoria d’aquest estudis es basen en experiments de coimmunoprecipitació i 

ubiquitinització in vitro, però en comptades ocasions es confirmen els resultats en models 

animals i en mostres humanes 79. 

En referència als substrats de la parkina que són modificats amb cadenes d’ubiquitina K48 

com a senyal de degradació proteasomal, Dawson i col. (2010) 427 varen proposar que un 
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substrat autèntic de la parkina és aquell que s’acumula en models animals i humans mancats 

de parkina, però també en aquells on l’activitat E3 lligasa de la parkina està deteriorada. Més 

concretament, dins el primer grup es considera que l’expressió dels substrats in vivo de la 

parkina hauria d’estar elevada en el ratolins genoanul·lats per la parkina (PaKO) i també en 

mostres de pacients amb AR-JP lligat a mutacions del gen PARK2. Per altra banda, per tal de 

poder ser designat un substrat autèntic, s’hauria d’observar un increment d’expressió de la 

proteïna en qüestió en el model de ratolí intoxicat amb MPTP i en mostres humanes de 

pacients amb MP esporàdica.  

En el nostre cas, sabem que l’RTP801 s’acumula en les neurones dopaminèrgiques de l’SNpc 

en el model de ratolí injectat amb MPTP 290,292, i també en seccions post mortem de pacients 

amb MP idiopàtica 290. A més, en aquest treball s’ha observat que l’expressió de l’RTP801 es 

troba incrementada en homogenats de cervell de ratolins PaKO, i en fibroblasts i cervells de 

pacients amb AR-JP associat a mutacions del gen PARK2.  

En els nostres experiments amb els ratolins PaKO s’ha detectat un lleuger però significatiu 

increment de la proteïna RTP801 en el cervell d’aquest animals (Figura 38). Aquest modest 

augment és consistent amb el fet que no s’ha pogut demostrar un increment robust de cap 

altre possible substrat de la parkina en els diversos estudis de proteòmica realitzats amb 

ratolins PaKO 159,161. Aquests animals presenten dèficits en el comportament no motor 

158,469,470, un deteriorament de la transmissió sinàptica 158–160 i disminució de la respiració 

mitocondrial amb dany oxidatiu 161–163. En alguns models s’ha reportat degeneració al Locus 

Coeruleus 471, però el nombre de neurones dopaminèrgiques de l’SNpc es manté inalterat 

fins als 2 anys d’edat 165. Els ratolins examinats en el nostre estudi eren relativament joves, 

de només 8 mesos. Així, el modest increment de l’RTP801 que hem observat no seria 

suficient per promoure neurodegeneració a aquesta edat, i es podria explicar per l’existència 

d’E3 lligases redundants que mantenen els nivells de l’RTP801 per sota del llindar on 

desencadena mort neuronal. La informació recopilada en aquest treball suggereix que 

l’elevada expressió inicial de l’RTP801 podria contribuir als defectes citats en edats joves, 

mentre que una acumulació crònica i sostinguda participaria en el procés de mort neuronal a 

edats més avançades.  

En humans, la pèrdua d’expressió de la parkina sí que desencadena un clar fenotip 

parkinsonià d’aparició juvenil 27. En aquest treball, hem tingut accés a cultius de fibroblasts 
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provinents de pacients amb diferents delecions del gen PARK2 i diagnosticats amb 

parkinsonisme juvenil. No existeixen evidències que indiquin que la parkina truncada 

s’expressi en pacients amb delecions del gen PARK2 60, i així ho hem pogut comprovar en les 

mostres dels fibroblasts amb la parkina mutant. En els nostres resultats, hem observat que 

els nivells d’expressió de l’RTP801 es veuen doblats en els fibroblasts de pacients amb 

mutacions de la parkina en relació als fibroblasts d’individus control (Figura 39). A més, 

l’increment d’expressió de l’RTP801 en resposta a etopòsid i a epoxomicina es veu exacerbat 

en els fibroblasts defectius per parkina (Figura 40), posant de manifest que la parkina 

exerceix un paper regulador de la resposta a diferents estressors 472. Aquests resultats 

indiquen que la pèrdua de funció de la parkina promou l’acumulació de l’RTP801 en 

neurones 290 i també en cèl·lules proliferants no neuronals, en les que l’RTP801 no té un rol 

proapoptòtic, sinó protector 372,380,382,385,387.  

A més, els nostres resultats també mostren elevats nivells d’expressió de l’RTP801 en les 

neurones negrals de l’SNpc de dos pacients amb parkinsonisme i mutacions del gen PARK2 

(Figura 41). Un dels pacients està diagnosticat amb parkinsonisme juvenil hereditari i es 

comporta com un mutant homozigot de la parkina, ja que té mutacions heterozigòtiques 

diferents en cada al·lel. L’altre pacient és un mutant heterozigot simple i presenta un fenotip 

parkinsonià idiopàtic, fet que reforça la hipòtesi que la pèrdua d’una sola còpia del gen 

PARK2 predisposa a desenvolupar MP 110–117. 

D’aquesta manera, podem concloure que la proteïna RTP801 compleix tots els requisits per 

ser considerada un autèntic substrat in vivo de l’activitat E3 lligasa de la parkina. 

L’acumulació de l’RTP801, juntament amb la d’altres substrats confirmats de la parkina, 

contribuiria a la neurodegeneració associada a la pèrdua de funció o expressió de la parkina. 

Per una banda, la pèrdua de funció E3 lligasa de la parkina promou una acumulació de 

l’RTP801 a l’SNpc del cervell parkinsonià humà. Per altra banda, l’elevació dels nivells de 

l’RTP801 és suficient i necessària per desencadenar el procés de mort cel·lular en models in 

vitro i in vivo de l’MP. Per això, basant-nos en aquest escenari, proposem que l’elevació dels 

nivells de l’RTP801 seria el punt de convergència de dos fenòmens diferents: (1) l’activació 

de la transcripció del gen DDIT4 a causa de factors d’estrès relacionats amb la fisiopatologia 

de l’MP; i (2) la degradació defectuosa de l’RTP801 a causa de la pèrdua de funció de la 

parkina. Qualsevol condició genètica o situació d’estrès que comprometi l’activitat de la 
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parkina, com ocorre tant en el parkinsonisme esporàdic com en el lligat a mutacions del gen 

PARK2, contribuiria a l’acumulació tòxica de l’RTP801 per sobre d’un llindar determinat en el 

que es desencadenaria el procés de mort neuronal (Figura 67). Aquest procés bé podria anar 

associat a la inactivació de la senyalització prosupervivència de la via mTOR/Akt, atès que en 

treballs anteriors s’ha descrit una reducció dels nivells d’Akt activa fosforilada en les 

neurones negrals de l’SNpc de pacients parkinsonians 320. El deteriorament del control de la 

qualitat mitocondrial provocat per la pèrdua de funció de la parkina, també podria contribuir 

en aquest procés de neurodegeneració 36,126,152,258. Tanmateix, la participació de l’RTP801 i la 

seva regulació per part de la parkina en el procés de mitofàgia romanen inexplorats. 

 

Figura 67. La pèrdua de funció de la parkina en el parkinsonisme esporàdic i genètic condueix a un increment 
de l’RTP801 que contribueix en el procés de mort neuronal a l’SNpc. Esquema representatiu dels factor que 
convergeixen en l’elevació tòxica del nivells proteics de l‘RTP801, entre els que hi destaca la pèrdua d’activitat 
lligasa de la parkina en l’MP idiopàtica i lligada a mutacions del gen PARK2. Es desconeix la possible relació 
entre l’augment de l’RTP801 i el deteriorament de la funció mitocondrial. 
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En definitiva, la rellevància d’aquest treball es troba en la major comprensió dels 

mecanismes pels quals la inactivació o absència de parkina promou la neurodegeneració de 

les neurones dopaminèrgiques i desencadena la patologia parkinsoniana. A més, reforça el 

paper central de la proteïna RTP801 en la fisiopatologia de l’MP a nivell molecular. 

Nogensmenys, l’RTP801 també sembla estar implicada en els mecanismes moleculars 

patològics d’altres malalties neurodegeneratives i neuropsiquiàtriques. En un treball recent, 

s’ha descrit que l’RTP801 s’acumula en resposta a la proteïna hungtingtina mutada (mHtt) en 

cultius primaris de neurones corticals, i també que mitjança la letalitat de l’mHtt en cultius 

N-PC12. A més, el putamen de pacients amb malaltia de Hungtington també presenta una 

acumulació de la proteïna RTP801 473. Referent a l’Alzheimer, es va identificar el DDIT4 com 

un gen de resposta a l’Aβ en cèl·lules CHP134 386. En el mateix treball, també es va 

comprovar que l’RTP801 augmenta la sensibilitat a la toxicitat per Aβ, mentre que el 

noquejat de l’RTP801 resulta protector 386. A més, s’ha detectat acumulació de l’RTP801 en 

limfòcits de pacients amb Alzheimer 474. Per altra banda, també s’ha observat un rol deleteri 

en l’acumulació de l’RTP801 al còrtex prefrontal de pacients amb trastorn de depressió 

major 434. 

4 L’RTP801 i la funció sinàptica en la malaltia de Parkinson 

L’estudi bioquímic del teixit estriatal post mortem de pacients amb parkinsonisme idiopàtic i 

lligat a mutacions del gen PARK2, ens ha permès determinar que l’expressió de l’RTP801 

també es troba elevada en les neurones estriatals (Figura 61). Aquest fet ens indica que 

l’acumulació de l’RTP801 en un context parkinsonià és possible en regions on normalment 

no s’hi observa mort neuronal, i que en aquests casos podria comprometre altres funcions 

cel·lulars.  

Les principals manifestacions clíniques de l’MP són conseqüència directa de la disfunció 

estriatal provocada per l’enervació de les fibres axòniques provinents de la substancia negra. 

La pèrdua d’estimulació dopaminèrgica a l’estriat provoca una severa alteració en la 

complexa modulació de la funció motora als ganglis basals (Figura 9). A més, la depleció de la 

dopamina estriatal dóna lloc a severes alteracions en la plasticitat sinàptica de les 

connexions corticoestriatals, que podrien contribuir en la desregulació de l’excitabilitat a 

l’estriat 218,475.  
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L’RTP801 és un dels principals reguladors de la funció mTOR 378,388, que al seu torn resulta 

clau en el procés de plasticitat sinàptica com a modulador de la síntesi proteica 300,349–352,431. 

De manera corresponent, l’RTP801 es mostra clarament enriquit en la fracció sinàptica 

aïllada del teixit estriatal humà; a més, els nivells d’expressió de l’RTP801 en els 

sinaptosomes aïllats dels pacients parkinsonians són significativament superiors als dels 

individus control (Figura 61). L’elevació de l’RTP801 sinàptica ve acompanyada per una 

inactivació dels complexos mTORC1 i 2, com ho demostra la reducció de les formes 

fosforilades actives de l’mTOR, la S6 ribosòmica i l’Akt, que també es troben enriquides en la 

fracció sinàptica (Figura 62). Aquesta observació és consistent amb el paper de l’RTP801 com 

a inhibidor de la senyalització mTOR/Akt. La inhibició crònica de la via PI3K-Akt-mTOR s’ha 

vist que produeix una reducció de la densitat i de la complexitat dendrítica 476, mentre que la 

inducció de la mateixa via amb insulina promou un increment del nombre d’espines i de 

sinapsis actives en cultius hipocampals 477. Aquesta observació implica que una excessiva 

acumulació de l’RTP801 a nivell sinàptic actuaria com un inhibidor de la síntesi proteica, i per 

tant, de la formació de noves sinapsis en exercir un efecte inhibitori sobre mTOR. Aquesta 

hipòtesi es veu clarament reforçada en experiments realitzats en estudis de depressió en 

rosegadors, on s’ha observat que l’RTP801 sobreexpressada o induïda per estrès al còrtex 

prefrontal, promou l’atròfia de les espines corticals i un comportament anhedònic a causa de 

la inactivació de la via mTORC1. En el mateix estudi, s’observà que els ratolins genoanul·lats 

per l’RTP801 es mostren resistents a aquests efectes nocius causats per l’estrès 434. Per altra 

banda, la ràpida activació de la via mTORC1 mitjançant l’administració de l’antagonista 

NMDA ketamina, promou justament l’efecte contrari en les rates tractades, és a dir, la 

formació de noves sinapsis i la desaparició del comportament depressiu 364. 

En les nostres investigacions, la sublocalització de l’RTP801 a l’estriat humà (Figura 64) i en 

totes les regions examinades del cervell adult de rata (Figura 43) és predominantment 

postsinàptica. Així mateix, el gruix de la maquinària traduccional també sembla estar 

expressada majoritàriament en el compartiment postsinàptic 356, tal com hem pogut 

observar amb la presència postsinàptica de l’Akt i la proteïna ribosòmica S6 fosforilades 

(Figura 64b). Els experiments realitzats en cultius hipocampals de rata ens han permès 

observar clarament la colocalització de l’RTP801 amb la proteïna postsinàptica PSD95 (Figura 

45) en les espines dendrítiques, on també colocalitza amb la el marcador postsinàptic homer 
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(Figura 46). En les tincions immunocitoquímiques realitzades en aquests cultius, també hem 

pogut observar que l’RTP801 es situa en una posició adjacent a les terminacions 

presinàptiques tenyides amb la proteïna SV2A (Figura 44), reforçant la noció de la 

localització postsinàptica de l’RTP801. Contràriament al que s’observa en el còrtex de ratolí, 

on la localització de l’RTP801 sembla ser predominantment presinàptica (Figura 58) 

Mitjançant l’estudi electrofisiològic dels corrents excitadores en neurones hipocampals, hem 

pogut determinar que la sobreexpressió de l’RTP801 deteriora la transmissió sinàptica 

excitadora, provocant uns descens significatiu en l’amplitud dels mEPSCs (Figura 51). Aquest 

efecte s’explicaria per una disminució en l’eficàcia de transducció de la senyal excitadora per 

part dels receptors glutamatèrgics AMPA i NMDA, atès que la intensitat de la tinció de la 

subunitat AMPA GluA1 i la proteïna adaptadora dels receptors NMDA, PSD95, és 

significativament inferior en els cultius que expressen l’RTP801 ectòpica (Figura 52). 

D’aquests resultats es dedueix que l’RTP801 podria interferir en la síntesi local de proteïnes 

sinàptiques a través de la inhibició del complex mTORC1, disminuint la plasticitat sinàptica 

homeostàtica 478,479. Curiosament, hem detectat que l’efecte de l’RTP801 en la neurona 

postsinàptica també provoca una desregulació retrògrada en les terminacions 

presinàptiques, ja que veiem que disminueix la intensitat de l’expressió de la proteïna 

VGLUT1 (Figura 52). Aquest fet es correlacionaria amb la disminució del nombre de vesícules 

sinàptiques, i suggereix que les terminacions presinàptiques són sensibles als canvis que 

ocorren a nivell postsinàptic per tal de poder ajustar la resposta compensatòria presinàptica 

480–482. Per altra banda, la sobreexpressió de l’RTP801 no altera significativament la densitat 

sinàptica en les condicions investigades, de manera consistent amb la manca d’efecte de 

l’RTP801 ectòpica sobre la freqüència dels corrents excitadors mEPSCs.  

En aquest estudi s’ha observat que els nivells de l’RTP801 varien al llarg del procés de 

maduració neuronal, tant en cultius corticals com en cultius hipocampals, amb una expressió 

elevada en les fases inicials del desenvolupament neuronal (DIV7), però que va disminuint 

fins a nivells molt inferiors en les neurones madures (DIV21) (Figura 49). Aquests resultats 

són consistents amb estudi previs, on es va determinar que la disminució dels nivells de 

l’RTP801 durant el desenvolupament contribueixen a la maduració neuronal dels 

neuroprogenitors corticals 395. De fet, en aquest treball hem observat que la toxicitat de la 

sobreexpressió de l’RTP801 augmenta en els cultius més madurs (Figura 50), de manera que 
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reforça la idea que l’expressió elevada de l’RTP801 sostinguda en el temps resulta cada 

vegada més tòxica a mesura que avança la maduració neuronal 395. 

Efectivament, els nivells endògens de l’RTP801 en el cervell són molt baixos 372,395, i el seu 

efecte regulador es produeix a través de l’increment dels nivells proteics en situacions 

d’estrès 401. Probablement per aquest motiu no hem observat cap efecte sobre la 

transmissió sinàptica, densitat sinàptica o expressió de marcadors sinàptics en noquejar 

l’RTP801 (Figures 51 i 52). Aquests resultats també van en consonància amb els resultats 

d’un altre laboratori, on s’ha descrit que la transmissió sinàptica i la densitat d’espines en el 

còrtex prefrontal, és la mateixa en ratolins salvatges i ratolins genoanul·lats per l’RTP801 434.  

No obstant, en aquest treball hem observat que la depleció de l’RTP801 en condicions 

d’estrès oxidatiu, exerceix un efecte protector sobre la integritat sinàptica. El tractament de 

cultius corticals amb la toxina parkinsoniana 6-OHDA produeix una important elevació dels 

nivells sinàptics de l’RTP801, i un declivi significatiu en els nivells dels marcadors 

postsinàptics PSD95 i GluA1 (Figures 53 i 54). No obstant, no s’han observat canvis en els 

nivells del marcador presinàptic SV2A, suggerint que els mecanismes d’estrès oxidatiu 

provocats per la 6-OHDA podrien provocar una alteració de la dinàmica sinàptica de forma 

més específica a nivell postsinàptic. De fet, l’efecte deleteri de la 6-OHDA sobre la PSD95 

224,226,238,239 i la subunitat GluA1226,230, ja havia estat prèviament documentat en neurones 

estriatals, i contribueix a la disfunció de la plasticitat sinàptica a l’estriat 212,213. De manera 

molt significativa, l’acció de la 6-OHDA sobre l’estructura proteica postsinàptica ve 

mitjançada per l’elevació dels nivells de l’RTP801 sinàptica, com ho demostra l’absència 

d’efectes de la 6-OHDA sobre els marcadors sinàptics PSD95 i GluA1 en noquejar l’RTP801 

(Figura 54). En aquest cas, l’efecte de l’elevació dels nivells postsinàptics de l’RTP801 sembla 

provocar canvis molt més aguts que el que hem observat en els experiments de 

sobreexpressió de l’RTP801 en neurones hipocampals. Aquest fet ens indica que l’elevació 

de l’RTP801 seria necessària per l’acció nociva de la 6-OHDA a nivell sinàptic, però no 

suficient per reproduir-ne els efectes en la mateixa magnitud. 

Hom podria pensar que l’augment de l’RTP801 en les sinapsis estriatals podria provocar una 

desregulació similar en la transmissió glutamatèrgica corticoestriatal. Tanmateix, els nivells 

dels marcadors sinàptics SV2A i PSD95 semblen inalterats en la fracció sinàptica aïllada dels 

pacients parkinsonians, tot i presentar una acumulació important de l’RTP801 sinàptica 
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(Figura 61). No obstant, s’ha de tenir en compte que tots els pacients a partir dels quals es va 

obtenir el teixit estriatal, estaven diagnosticats i rebien tractament amb el fàrmac L-dopa o 

agonistes dopaminèrgics similars. Aquest fet és rellevant, atès que s’ha determinat que el 

tractament amb L-dopa provoca un augment aberrant de la sinaptogènesi, que podria 

respondre pels efectes secundaris discinètics, i que té com a mitjancer l’elevació de 

l’expressió de la proteïna PSD95 238–240. Aquest mecanisme descrit en models animals podria 

estar emmascarant la pèrdua sinàptica en els pacients parkinsonians i explicaria l’absència 

de canvis en els marcadors sinàptics. De manera interesant, també s’ha descrit que la 

regulació dels nivells sinàptics de la PSD95 depèn de la funció mTORC1 364,483–488, la qual es 

veu induïda transitòriament com a conseqüència del tractament amb L-dopa, i està 

implicada en el fenomen discinètic 368. Aquest increment transitori de l’activitat mTORC1 

podria contribuir a l’elevació de l’RTP801, i conseqüentment a la inactivació de la via 

mTOR/Akt que hem observat en els sinaptosomes aïllats de pacients parkinsonians en 

relació als individus control (Figura 62).  

Els resultats obtinguts ens porten a especular que l’elevació de l’RTP801 sinàptica i la 

conseqüent inactivació de la via mTOR/Akt a l’estriat dels pacients parkinsonians, provocaria 

una desregulació en la síntesi de determinades proteïnes clau per a l’homeòstasi sinàptica, 

de manera que seria un dels detonants del procés atròfic que afecta les espines dendrítiques 

en les NEMs d’aquests subjectes 204,207,208 (Figura 68). La inhibició del complex mTORC2 que 

hem observat en els sinaptosomes parkinsonians també podria estar contribuint en aquest 

procés patològic mitjançant el deteriorament en la regulació de la reorganització del 

citoesquelet d’actina 363. Futures investigacions que incloguin l’estudi específic de les 

neurones estriatals, hauran de determinar la rellevància de les nostres observacions, així 

com el paper de l’RTP801 sinàptica en l’atròfia sinàptica parkinsoniana i en la discinèsia 

induïda per L-dopa. 
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Figura 68. L’augment de l’RTP801 sinàptica podria contribuir a l’atròfia dendrítica estriatal en l’MP. 
Representació gràfica de la pèrdua de espines sinàptiques en les neurones espinoses mitjanes (NEM) de 
l’estriat parkinsonià. En la regió enquadrada es mostra un contacte sinàptic amb les terminacions axòniques 
provinents del còrtex (Cx) i substancia negra pars compacta (SNpc). En l’estriat parkinsonià enervat de fibres 
dopaminèrgiques, l’elevació de l’RTP801 contribuiria al procés de distròfia de les espines dendrítiques a través 
de la inhibició de la funció mTORC1 i mTORC2. Imatge adaptada de la pàgina web: 
http://www.mc.vanderbilt.edu:8080/reporter/index.html?ID=2159 

5 Paper de la parkina en la regulació de l’RTP801 sinàptica 

La sublocalització sinàptica de la parkina resulta difícil de definir. Estudis de microscòpia 

electrònica en cervell de rata demostren que la parkina es situa en estructures vesiculars de 

les dendrites i en les terminacions presinàptiques 489. També en la literatura s’ha descrit que 

l’associació amb diferents proteïnes adaptadores localitza la parkina en el compartiment 

postsinàptic en models murins 490,491. Tanmateix, en altres estudis s’ha vist que la parkina no 

colocalitza amb la PSD95 en les espines dendrítiques en cultius corticals de rata 492. En els 

nostres experiments, hem determinat que, efectivament, la parkina no colocalitza amb 

l’RTP801 en les espines dendrítiques en neurones hipocampals de rata (Figura 48). A més, 

hem vist que la tinció de la parkina és força més intensa en les neurites que en el soma 

neuronal, de manera consistent amb l’observació realitzada per altres 35,492. En els 

fraccionament sinàptics realitzats en diferents espècies, hem determinat que la parkina és 

majoritàriament presinàptica en rata (Figures 43 i 48) i ratolí (Figura 58), però es situa 
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totalment en el compartiment postsinàptic en l’estriat humà, on també s’hi troba l’RTP801 

(Figura 64). 

En aquesta investigació hem tingut accés al teixit estriatal post mortem dels mateixos dos 

pacients amb mutacions del gen PARK2 inclosos en l’anàlisi de l’RTP801 en l’SNpc de la figura 

41. L’estudi bioquímic de la parkina ha permès confirmar de manera clara, la manca parcial o 

total de parkina en cada cas. Tanmateix, sorprèn que els nivells de parkina en els pacients 

amb parkinsonisme esporàdic no presentin cap variació respecte als individus control (Figura 

61). Aquest fet podria estar indicant una pèrdua de funció que no es veu reflectida en els 

nivells totals de la parkina, però també podria apuntar a una especial vulnerabilitat de la 

parkina en les neurones dopaminèrgiques de l’SNpc, tal com s’ha descrit prèviament 131. 

Específicament en les mostres de pacients amb mutacions en la parkina, hem pogut detectar 

que els nivells proteics de l’RTP801 en els homogenats totals semblen superiors a la mitjana 

dels pacients parkinsonians idiopàtics, mentre que en la fracció sinàptica semblen inferiors 

(Figura 61). Per confirmar aquesta observació vàrem calcular el percentatge d’enriquiment 

sinaptosomal, que resulta notablement inferior en els casos de mutacions PARK2. 

Sorprenentment, aquest descens en el percentatge d’enriquiment sinàptic aplica també a les 

proteïnes de la via mTOR/Akt estudiades, però no a les proteïnes sinàptiques PSD95 i SV2A 

(Figura 63), de manera que no es tracta d’un efecte inespecífic. Aquest fet estaria indicant 

una funció de la parkina fins ara desconeguda, regulant el trànsit de proteïnes com l’RTP801 

cap als compartiments sinàptics. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que en el nostre anàlisi 

només disposem d’un parell de casos amb mutacions de la parkina, insuficient per treure 

conclusions amb una estadística significativa. 

En l’estudi bioquímic dels ratolins PaKO, hem detectat que els nivells proteics de l’RTP801 en 

els homogenats corticals són més elevats en els animals PaKO que en els WT (Figura 56), de 

manera consistent amb les nostres observacions prèvies. En canvi, els nivells de l’RTP801 

sinàptica analitzats en els sinaptosomes es mantenen constants amb independència de la 

presència de la parkina. Tanmateix, en aquest cas s’ha de tenir en compte que l’absència de 

parkina sembla provocar una pèrdua sinàptica, a jutjar pel descens en els nivells sinàptics de 

la PSD95 i la SV2A en el còrtex dels ratolins PaKO (Figura 56). L’aparició de dèficits sinàptics 

en els ratolins PaKO, ja havia estat prèviament descrita 158–160. D’aquesta manera, en 

relativitzar els nivells de l’RTP801 sinàptica a la quantificació dels marcadors sinàptics SV2A i 
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PSD95, s’intueix que l’RTP801 també augmenta en els compartiments sinàptics dels ratolins 

PaKO, tot i que el limitat nombre de mostres i la variabilitat existent entre aquestes no ens 

permet observar canvis significatius (Figura 57).  

En una aproximació més directa, vàrem noquejar la parkina en cultius corticals de rata per 

tal d’analitzar l’RTP801 sinàptica. El descens de l’expressió de la parkina provoca un augment 

de l’expressió de l’RTP801 que resulta evident tant en els homogenats com en la fracció 

sinàptica (Figura 55).  

La depleció de la parkina també sembla tenir un lleuger efecte sobre la proteïna presinàptica 

SV2A, provocant un lleuger ascens d’aquesta. Aquesta observació és consistent amb el paper 

de la parkina descrit en cultius hipocampals de rata, on la seva depleció promou la formació 

aberrant de noves sinapsis i enforteix la transmissió sinàptica excitadora, de manera que 

augmenta la vulnerabilitat neuronal al dany excitotòxic 136.  

En conjunt, els experiments realitzats ens indiquen que l’activitat E3 lligasa de la parkina 

podria estar regulant l’RTP801 sinàptica en dues vessants. Per una banda, modulant la seva 

estabilitat proteica a través de la proteòlisi proteasomal. I per altra banda, controlant el 

trànsit de l’RTP801 entre els compartiments citosòlic i sinàptic, fet que s’hauria d’explorar 

amb més detall per extreure’n conclusions més sòlides. A més, podrien existir altres E3 

lligases o mecanismes de control que regulin l’estabilitat proteica de l’RTP801 en les sinapsis 

de manera més directa. 

6 La parkina i l’RTP801 com a dianes terapèutiques en la malaltia 

de Parkinson 

Amb els recursos terapèutics dels que es disposa actualment, l’MP és incurable. El 

coneixement més profund de tots els mecanismes implicats en la gènesi del procés 

neurodegeneratiu, hauria de servir per identificar noves dianes que permetin el 

desenvolupament d’aproximacions terapèutiques que aconsegueixin aturar, o si més no, 

retardar l’avanç de la malaltia. 

Els nostres resultats contribueixen a reforçar la noció que l’RTP801 és un efector central en 

la mort de les neurones dopaminèrgiques de l’SNpc 290,292,493, i que a més, podria estar 

implicat en el desenvolupament de la disfunció sinàptica estriatal. Addicionalment, en el 
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present estudi hem descrit un vincle regulador directe que explica el perquè de la 

patogenicitat de la pèrdua de funció de la parkina. La descripció del paper regulador de la 

parkina sobre l’RTP801 situa ambdues proteïnes, parkina i RTP801, com a potencials dianes 

terapèutiques en el tractament del parkinsonisme genètic i esporàdic. Així, de la informació 

recopilada en aquest treball, se’n desprenen dues possibles alternatives terapèutiques: (1) la 

restitució o activació de l’activitat E3 lligasa de la parkina, i (2) el bloqueig de l’increment de 

l’RTP801. L’objectiu final d’ambdues estratègies seria el manteniment de l’activitat de la via 

de supervivència mTOR/Akt, a través de la normalització dels nivells de l’RTP801. 

Les evidències que indiquen que els mecanismes d’estrès cel·lular condueixen a la 

inactivació de la parkina en l’MP esporàdica són múltiples 86,127–131. Per aquest motiu una 

possible estratègia terapèutica seria la dels antioxidants, actualment avaluats en assajos 

clínics 494. En condicions in vitro, la xaperones Hsp70/40 incrementen significativament 

l’estabilitat de la parkina 127, de manera que l’augment de l’expressió d’aquestes xaperones 

in vivo a través d’una estratègia farmacològica podria resultar útil 495. Per altra banda, en 

l’AR-JP lligat a mutacions del gen PARK2, l’única estratègia terapèutica plausible seria la 

restitució de la parkina mitjançant teràpia gènica amb vectors virals. El relatiu confinament 

de les alteracions neuropatològiques en la via nigroestriatal converteixen l’MP en una entitat 

a priori adequada per la teràpia gènica 496. De fet, l’ús de partícules lentivirals o virals adeno-

associades per sobreexpressar la parkina resulta protector en models parkinsonians en 

rosegadors i primats 169,497–501. No obstant, en aquest cas s’han de tenir en compte diversos 

aspectes com el procediment d’aplicació òptim, la duració i magnitud de la regulació de 

l’expressió gènica, i finalment la seguretat de les partícules virals 495. Diversos estudis clínics 

han demostrat que la teràpia gènica viral pot ser útil i segura pel tractament de l’MP 502–504. 

L’estratègia gènica també es podria aplicar amb l’objectiu de reduir els nivells proteics de 

l’RTP801. De fet, l’ús de partícules d’RNA d’interferència (siRNA) per inhibir la traducció de 

l’RTP801 es troba en estudis clínics pel tractament de la retinopatia 505–508, i en base als 

nostres resultats es podria aplicar en la prevenció de la mort neuronal i la disfunció sinàptica 

en l’MP. De fet, en aquest treball hem observat que el noquejat de l’RTP801 en condicions 

basals no afecta ni a la supervivència neuronal (Figura 50), ni a la plasticitat sinàptica (Figures 

51, 52 i 54).  
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Per altra banda, els microRNAs (miRNA), reguladors posttranscripcionals de l’expressió 

gènica, han esdevingut un nou objectiu terapèutic en el tractament de les malalties 

neurodegeneratives 494,509. Fins al moment, tres miRNAs diferents han estat descrits com a 

reguladors negatius de l’expressió de l’RTP801 en un context tumorigènic 510–512, però es 

desconeix l’existència de miRNAs que regulin l’expressió de l’RTP801 en un context 

neuronal. 

A nivell farmacològic, s’han descrit fins a tres compostos amb la capacitat de regular els 

nivells de l’RTP801. El compost anomenat FLZ (8-methyl-6-phenoxy-2-(tetrahydro-2H-pyran-

4-ylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one), és un sintètic derivat d’una planta medicinal 

xinesa que s’ha observat que protegeix en models cel·lulars i animals de l’MP 513–515, a través 

de la inhibició de l’expressió de l’RTP801 i el manteniment de la senyalització de 

supervivència de l’Akt 515,516. La ligustilida, el compost actiu més abundant en l’arrel d’una 

altra herba xinesa, Angelica Sinensis, s’ha descrit que exerceix un efecte neuroprotector en 

un context d’isquèmia cerebral a través de la regulació negativa de l’expressió de l’RTP801 

517. Finalment, la rapamicina, un inhibidor al·lostèric de l’mTOR amb efecte neuroprotector 

en models cel·lulars i animals de l’MP 292,518,519. L’acció de la rapamicina ve donada per la 

seva capacitat per suprimir la traducció d’un determinat subgrup de trànscrits, entre els que 

s’hi inclou l’RTP801 292, mentre preserva la correcta traducció de la resta 399,400 i manté la 

senyalització de supervivència regulada per la fosforilació T308 de l’Akt 292. A més, també 

s’ha descrit que l’efecte protector de la rapamicina està mitjançat per la seva capacitat 

d’estimular l’autofàgia i restaurar els nivells lisosomals disminuïts per la intoxicació amb 

MPTP en models murins 519. Finalment, s’ha descrit que el tractament amb rapamicina 

provoca un alleugeriment dels efectes secundaris discinètics derivats del tractament amb L-

dopa 368. 
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1. La proteïna RTP801 és poliubiquitinitzada com a senyal de degradació via sistema 

ubiquitina-proteasoma. 

 

2. La parkina interacciona amb la proteïna RTP801 i, mitjançant la seva activitat E3 lligasa, 

la poliubiquitinitza formant cadenes K48 que senyalitzen per la seva degradació 

proteasomal. 

 

3. L’E3 lligasa parkina exerceix un regulació negativa sobre els nivells de la proteïna RTP801, 

i modula la via mTOR/Akt. 

 

4. La parkina exerceix un efecte protector vers la toxicitat provocada per l’RTP801 ectòpica 

o induïda pel tractament amb 6-OHDA. 

 

5. L’acumulació de l’RTP801 en ratolins genoanul·lats per la parkina, així com en mostres 

humanes de pacients parkinsonians amb mutacions patogèniques del gen PARK2, situa 

l’RTP801 com un autèntic substrat in vivo de l’activitat E3 lligasa de la parkina. 

 

6. La proteïna RTP801 es veu especialment enriquida en el compartiment postsinàptic en 

mostres humanes i de rata. 

 

7. L’increment de l’expressió de l’RTP801 sinàptica danya la transmissió sinàptica 

excitadora, i mitjança l’efecte deleteri de la toxina 6-OHDA sobre diferents marcadors 

sinàptics. 

 

8. La parkina és capaç de regular els nivells de l’RTP801 en les sinapsis de neurones corticals 

en cultius i en el còrtex de ratolí. 

 

9. L’expressió de l’RTP801 es veu molt incrementada en les sinapsis de l’estriat de pacients 

amb parkinsonisme idiopàtic i lligat a mutacions PARK2, on s’acompanya d’una 

inactivació de l’eix mTOR/Akt, que podria contribuir a la disfunció sinàptica estriatal 

característica del parkinsonisme. 
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