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1. MECANISMES DE DEGRADACIÓ DE PROTEÏNES 

 

Les proteïnes són part essencial de tots els organismes ja que participen 

en tots i cadascun dels processos que tenen lloc dins la cèl·lula. Aquestes 

es caracteritzen per estar de forma permanent dins un cicle on són 

contínuament degradades en els seus aminoàcids constituents i 

substituïdes per proteïnes de nova síntesi (Lecker et al., 2006; Mitch and 

Goldberg, 1996). La velocitat de degradació de les proteïnes és diferent en 

funció de quines són les seves característiques i d’altres factors: depèn de 

la seva funció (essent més reguladora o més estructural), de la seva 

localització, dels requeriments que tingui la cèl·lula en funció de les 

condicions ambientals en què es trobi, etc. Així doncs, la vida mitja de les 

proteïnes pot variar des dels minuts (com en el cas de diferents enzims 

reguladors) fins als dies o setmanes (com és el cas de l’actina i la miosina 

que formen els filaments del múscul esquelètic) o fins i tot mesos (com és 

el cas de l’hemoglobina dels eritròcits). 

Tant la síntesi com la degradació de proteïnes són processos que 

requereixen d’una despesa energètica per part de la cèl·lula. Així doncs, 

tot i que pugui semblar que el manteniment d’aquest cicle de síntesi i 

degradació és una forma de malbaratar els recursos, és un cicle molt 

important per assegurar que hi hagi la quantitat requerida d’una 

proteïna en el moment necessari i assegurar una bona regulació dels 

diferents processos que tenen lloc al seu interior. Desajustos en aquests 

cicle poden portar a alteracions en la funció cel·lular. Per exemple, la 

destrucció accelerada d’una proteïna essencial o la impossibilitat de 

degradar alguna proteïna reguladora de vida mitja curta pot provocar 

alteracions en funcions bàsiques de la cèl·lula que alterin la seva 

viabilitat.  

A més a més, aquest cicle també té un paper molt rellevant en el 

manteniment de l’homeòstasi tant a nivell cel·lular com de l’organisme 
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(Schwartz and Ciechanover, 1999). És necessari que hi hagi un equilibri 

constant entre aquests dos processos ja que tant una disminució en la 

síntesi de proteïnes com un augment en la seva degradació poden 

resultar en una pèrdua de massa de l’organisme. 

Això fa que sigui crucial que la maquinària proteolítica cel·lular estigui 

regulada de forma molt fina i sigui altament selectiva per tal d’assegurar 

una funció cel·lular correcta (Lecker et al., 2006).  

Les cèl·lules contenen diferents sistemes proteolítics de diferent 

naturalesa: 

• El sistema d’ubiqüitina-proteasoma (UPS): En els diferents 

teixits aquest és el sistema encarregat de degradar la major part 

de les proteïnes intracel·lulars (Rock et al., 1994). Els 

components i el funcionament d’aquest sistema estan descrits 

amb més detall en el següent apartat. 

• El sistema lisosomal: Els lisosomes són uns orgànuls cel·lulars 

encarregats de la degradació o reciclatge tant de components 

intracel·lulars com extracel·lulars. Consisteixen en unes 

vesícules amb un alt contingut amb hidrolases àcides i un lumen 

amb un pH acídic (pH entre 4 i 5). Entre les hidrolases lisosomals 

hi ha glucosidases, lipases, nucleases, fosfatases i proteases. Les 

catepsines L, B, D i H són les proteases lisosomals majoritàries i 

les que determinen la capacitat proteolítica dels lisosomes 

(Bechet et al., 2005).   

Així doncs, els lisosomes estan implicats en la degradació de 

components extracel·lulars que els poden arribar per endocitosi, 

pinocitosi o fagocitosi. Això permet que els lisosomes participin 

de forma directa tant en la defensa contra agents extracel·lulars 

(per exemple, patògens) com en la regulació de les molècules i 

receptors presents a la membrana plasmàtica (Martinez-Vicente 

and Cuervo, 2007).  
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Però com ja s’ha comentat, els lisosomes també estan implicats 

en la degradació de components intracel·lulars. Aquest procés 

rep el nom d’autofàgia i està descrit amb més detall en els 

següents apartats. 

• Calpaïnes: Les calpaïnes són unes tiol proteases citosòliques que 

presenten una activitat depenent de calci (Lecker et al., 2006). 

Concretament, aquestes proteases s’activen quan hi ha un 

increment de la concentració de calci en el citosol. No existeix 

una seqüència específica d’aminoàcids que sigui reconeguda per 

les calpaïnes. Els seus substrats proteics són reconeguts a través 

de l’estructura terciària que presenten.  

L’activitat de les calpaïnes in vivo està fortament regulada per 

les calpastatines, polipèptids que són capaços d’inhibir 

específicament les calpaïnes a través de la seva unió a aquestes 

(Goll et al., 2003). 

S’ha implicat les calpaïnes en diferents processos cel·lulars, 

incloent-hi diferents vies de senyalització, el remodelatge de la 

unió del citoesquelet amb la membrana plasmàtica i l’apoptosi. 

De fet, alteracions en la regulació de les calpaïnes s’han associat 

amb patologies com el càncer o la diabetis de tipus 2 (Goll et al., 

2003). 

• Caspases: Les caspases són unes tiol proteases altament 

específiques ja que tenen com a requisit que han de tallar les 

proteïnes diana després d’un residu d’àcid aspàrtic (Asp), cosa 

que implica la proteòlisi limitada dels seus substrats (Salvesen 

and Dixit, 1997). Així doncs, en algunes ocasions el tall 

proteolític del substrat resulta en la seva inactivació i en altres 

en la seva activació. 

En condicions normals les caspases es troben al citosol inactives 

en forma de precursors. Aquests precursors normalment són 
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activats pel tall després d’un àcid aspàrtic intern. Això implica 

que la major part de caspases actives pot activar els seus propis 

precursors o els d’altres caspases generant així una senyalització 

en forma de cascada. S’ha descrit que les caspases estan 

implicades bàsicament en dos tipus de processos: activació de 

citoquines proinflamatòries i promoció de la mort cel·lular per 

apoptosi.  

 

En aquesta tesi ens centrarem en la degradació de proteïnes a través de 

l’UPS i l’autofàgia. 

 

1.1. Sistema d’ubiqüitina-proteasoma (UPS) 

 

La degradació de proteïnes a través de l’UPS és un procés multienzimàtic 

que requereix ATP i que, tal i com ja s’ha comentat, representa la major 

part de la degradació de proteïnes que té lloc en les cèl·lules de mamífer 

(Rock et al., 1994). 

Les proteïnes degradades per aquesta via són marcades primer amb la 

unió covalent d’un petit cofactor proteic, la ubiqüitina. La ubiqüitina és 

un polipèptid de 76 aminoàcids que a l’extrem C-terminal presenta un 

residu de glicina (Gly) crític perquè es pugui conjugar al substrat diana o 

a altres ubiqüitines. A més, també conté lisines (Lys) internes essencials 

perquè es puguin formar cadenes de poliubiqüitina.  

El pas inicial de la conjugació de la ubiqüitina a altres proteïnes és 

l’activació d’aquesta en el seu extrem C-terminal per l’enzim E1 o enzim 

activador de la ubiqüitina, el qual utilitza ATP. Només s’ha trobat un 

únic enzim funcional E1 en mamífers. Un cop activada, la ubiqüitina que 

està unida a l’E1 a través d’un enllaç tioléster és transferida a algun dels 

enzims E2 presents en mamífers (Figura 1). En general, els enzims E2 o 

enzims conjugadors de la ubiqüitina són proteïnes petites que contenen 
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una cisteïna (Cys) capaç de formar també un enllaç tioléster amb la 

ubiqüitina activada. S’han descrit al voltant de 40 enzims E2 en 

mamífers, cosa que ajuda a generar l’especificitat característica de l’UPS 

(Lecker et al., 2006). 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Procés de conjugació de la ubiqüitina a una proteïna. La 
conjugació de la ubiqüitina als substrats a ser degradats és un procés que 
consta de tres etapes (catalitzades pels enzims E1, E2 i E3 respectivament) i 
que requereix d’ATP. Aquest procés és repetit fins que es forma la cadena 
d’ubiqüitina (Lecker et al., 2006). 
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Tot i això, la major part de l’especificitat de l’UPS ve donada per les 

ubiqüitina-lligases E3 ja que cadascun d’aquests s’uneix només a certes 

proteïnes determinades. Hi ha més de 1000 E3s en les cèl·lules i es 

divideixen en dues  categories en funció de les seves característiques 

estructurals i funcionals. La primera classe està compresa per 

aproximadament 90 membres descrits en humans i es caracteritzen per 

tenir un domini C-terminal anomenat HECT (“Homologous to E6-AP 

Carboxy-Terminus”). Aquestes E3 tenen un residu de cisteïna (Cys) on 

uneixen la ubiqüitina provinent d’un enzim E2 i a continuació 

s’encarregaran d’unir aquesta ubiqüitina al substrat diana (Scheffner et 

al., 1995). 

L’altra classe de E3 conté aproximadament 800 membres descrits en 

humans i es caracteritzen per tenir el motiu conservat “RING finger”. 

Aquestes lligases poden ser tant monomèriques com complexos amb 

diferents subunitats. Tot i això totes funcionen unint-se tant al substrat 

com a l’enzim E2 i activant l’activitat conjugadora de l’E2. D’aquesta 

manera la ubiqüitina és conjugada directament al substrat diana des de 

l’E2 (Wing et al., 2011). 

Un cop catalitzat el pas de la ubiqüitina activada a una lisina de la 

proteïna diana, es van transferint més ubiqüitines a les lisines presents a 

altres ubiqüitines per formar una cadena (Figura 1). Quan es forma una 

cadena de 4 ubiqüitines o més la proteïna en qüestió sol ser degradada 

ràpidament al proteasoma (Jagoe and Goldberg, 2001) (Figura 2). 
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El proteasoma 26S és una estructura que es pot trobar tant al nucli com 

al citosol de les cèl·lules i la seva rellevància queda palesa en el fet que el 

conjunt de porteasomes presents dins la cèl·lula solen representar entre 

l’1% i el 2% de tota la massa cel·lular. És una partícula formada per unes 

60 subunitats aproximadament que té com a característica distintiva 

respecte altres proteases que la degradació de proteïnes està associada a 

la hidròlisi d’ATP (Voges et al., 1999). El complex 26S està format per la 

partícula 20S com a nucli central amb forma de barril i pot tenir fins a 

dues partícules reguladores anomenades 19S que es poden trobar a 

ambdós extrems del 20S. El 20S és un cilindre buit que conté en el seu 

Figura 2. Via de degradació de proteïnes a través del sistema 
d’ubiqüitina-proteasoma. La ubiqüitina és conjugada a les proteïnes que 
han de ser degradades. Un cop formada la cadena de poliubiqüitina aquesta 
és reconeguda pel proteasoma 26S. Les ubiqüitines de la cadena són 
reciclades mentre que la proteïna és linearitzada i translocada a l’interior 
del proteasoma. Allà serà degrada a petits pèptids i aquests seran degradats 
a aminoàcids per peptidases presents al citoplasma o utilitzats per la 
presentació d’antigen (Lecker et al., 2006). 
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interior els diversos llocs d’unió amb activitat proteolítica per portar a 

terme la degradació de proteïnes. Les partícules 19S contenen diverses 

subunitats: subunitats encarregades del reconeixement i la unió a les 

cadenes de poliubiqüitina; isopeptidases que permeten separar les 

ubiqüitines de les proteïnes que seran degradades per tal que es puguin 

utilitzar de nou; i ATPases que s’uneixen també a les proteïnes diana i 

que mitjançant la hidròlisi d’ATP les poden desplegar i translocar dins la 

partícula 20S (Benaroudj et al., 2003). 

A partir de la descripció inicial de l’UPS com un mecanisme de 

degradació de proteïnes, també se l’ha associat a altres tipus de funcions 

de naturalesa diversa: l’adaptació a noves condicions fisiològiques donat 

que la degradació ràpida de proteïnes esdevé un mecanisme regulador; la 

regulació de la transcripció a través de la degradació de diversos factors 

de transcripció i altres cofactors d’aquests; és un mecanisme de control de 

qualitat que permet eliminar proteïnes mal plegades o danyades degut a 

errors en la seva síntesi, dany per radicals lliures, etc.; té una funció en 

la resposta immunitària ja que és l’encarregat de generar pèptids perquè 

es pugui donar la presentació de l’antigen a les molècules MHC de classe 

I; i finalment com a font d’aminoàcids en situació de restricció calòrica. 

En aquest últim cas destaca el múscul esquelètic, teixit en el qual te lloc 

un augment de la degradació proteica en dejuni per tal d’aportar els 

aminoàcids necessaris que seran utilitzats per la gluconeogènesi 

hepàtica, per la síntesi de proteïnes en altres teixits, i per l’obtenció 

d’energia (Lecker et al., 2006). 
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1.2. Autofàgia 

 

El terme autofàgia es refereix a la degradació de components citosòlics en 

els lisosomes independentment de quin sigui el mecanisme a través del 

qual els substrats arriben a aquests. De fet, en mamífers s’han descrit 

tres mecanismes diferents: macroautofàgia, microautofàgia i autofàgia 

mitjançada per xaperones (CMA, “chaperon-mediated autophagy”) 

(Figura 3). 

 

La macroautofàgia implica el segrest d’orgànuls i altres components 

citosòlics a l’interior d’unes vesícules de doble membrana anomenats 

autofagosomes. La membrana externa dels autofagosomes es fusionarà 

Figura 3. Els diferents tipus d’autofàgia. La macroautofàgia es basa en 
la formació d’una vesícula de doble membrana (autofagosoma) que segresta 
diversos components citosòlics. La microautofàgia consisteix en la formació 
de petites vesícules per la invaginació de la membrana del lisosoma que 
també contenen components del citosol. La CMA implica la translocació 
directa del substrat desnaturalitzat a través de la membrana del lisosoma 
per acció d’una xaperona citosòlica (hsc70) i la proteïna transmembrana 
lisosomal LAMP-2A (Mizushima et al., 2008).  
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amb els lisosomes, formant-se així un autolisosoma on els seus 

continguts seran degradats (Martinez-Vicente and Cuervo, 2007). 

La microautofàgia es basa en el segrest de petites porcions dels citosol 

per part de la membrana del lisosoma. Així cons la membrana lisosomal 

s’invagina i llavors les vesícules microautofàgiques es mouen cap el 

lumen del lisosoma on seran degradades amb el seu contingut (Martinez-

Vicente and Cuervo, 2007). 

En la CMA es degraden substrats solubles que presenten el pèptid 

consens KFERQ. Quan la proteïna està danyada exposa aquesta 

seqüència que serà reconeguda per una xaperona, la hsc70. Llavors el 

complex substrat-hsc70 és ràpidament dirigit cap el lisosoma on 

interacciona amb la proteïna transmembrana LAMP-2A. Un cop unit el 

substrat és desplegat i translocat a l’interior del lisosoma on serà 

degradat (Martinez-Vicente and Cuervo, 2007). 

En aquesta tesi ens centrarem en la macroautofàgia, a la qual i a partir 

d’aquest moment ens hi referirem com autofàgia.  

El procés central en la via de l’autofàgia és la formació de l’autofagosoma. 

Actualment encara existeix controvèrsia sobre quin és l’origen de 

l’autofagosoma. De fet, s’han descrit fins a quatre orgànuls cel·lulars 

diferents que poden aportar la membrana inicial necessària per originar 

l’autofagosoma. Són: el reticle endoplasmàtic (Axe et al., 2008), els 

mitocondris (Hailey et al., 2010), la membrana plasmàtica (Hailey et al., 

2010) i l’aparell de Golgi (Geng and Klionsky, 2010). 

A partir de la membrana inicial, el procés de formació de l’autofagosoma 

es divideix en diverses etapes: 

• Iniciació de l’autofagosoma: Un dels primers complexos proteics 

que actua en la formació de l’autofagosoma i que es localitza en la 

membrana inicial o fagòfor és el complex 

ULK1/Atg13/FIP200/Atg101. Aquest complex és estable 

independentment de les condicions nutricionals, tot i que en 
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situació basal mTORC1 també està associat a aquest complex i el 

manté inhibit fosforilant ULK1 i Atg13. El canvi a una situació de 

restricció en la disponibilitat de nutrients provoca la inhibició de 

mTORC1 i la seva dissociació del complex 

ULK1/Atg13/FIP200/Atg101. Això activa l’activitat de la quinasa 

ULK1, la qual s’autofosforila i fosforila a les altres proteïnes del 

complex desencadenant la iniciació de l’autofagosoma 

(Mizushima, 2010). 

Tot i això, la nucleació i l’assemblatge del fagòfor inicial també 

depenen del complex de la fosfatidilinositol 3 quinasa (PI3K) de 

classe III. Aquest complex està format per la PI3K de classe 3 o 

Vps34, la seva quinasa reguladora p150, Beclin 1 i Atg14L (també 

anomenada Barkor). A més, està finament regulat per factors 

activadors (per exemple, VMP1 o AMBRA1) i inhibidors (per 

exemple les proteïnes de la família Bcl-2). El fosfatidilinositol 3 

fosfat format per acció de la Vps34 és crucial per als 

esdeveniments posteriors de la formació de l’autofagosoma 

(Mehrpour et al., 2010). 

Una qüestió no resolta és com els complexes d’ULK1 i de la PI3K 

de classe III estan interconnectats en la regulació de l’autofàgia. 

• Elongació de l’autofagosoma: Gràcies a l’acció de la PI3K de classe 

III es poden reclutar al fagòfor altres proteïnes necessàries per la 

seva expansió. Concretament són el complex multimèric Atg12-

Atg5/Atg16L i la forma lipidada de LC3. Aquests dos constituents 

estan formats per l’acció de dos sistemes de conjugació de 

proteïnes similars als del sistema ubiqüitina-proteasoma i actuen 

de forma seqüencial en l’elongació de l’autofagosoma. D’una 

banda, Atg12 és activat per la proteïna Atg7 (homòloga a l’E1) i 

conjugada a l’Atg5 per acció de l’Atg10 (homòloga a l’E2) (Figura 

4). De l’altra, en situació basal LC3 es troba majoritàriament com 
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una forma soluble en el citosol (anomenada LC3I) i el primer que 

té lloc quan hi ha una activació de l’autofàgia és el tall proteolític 

de LC3I per la proteasa Atg4. Això deixa exposat un residu de 

glicina a l’extrem c-terminal de l’LC3 que permetrà la seva 

conjugació amb la fosfatidiletanolamina present a la bicapa 

lipídica. Aquesta reacció requereix Atg7 (homòleg a l’E1), Atg3 

(homòleg a l’E2) i el complex Atg12-Atg5:Atg16L (homòleg a l’E3) 

(Figura 4). La forma lipidada de LC3 s’anomena LC3II i està 

associada amb les membranes externa i interna de 

l’autofagosoma (Mehrpour et al., 2010). 

Un cop format l’autofagosoma el complex Atg12-Atg5/Atg16L se’n 

dissocia i l’LC3II que queda exposat al citosol és separat de la 

fosfatidiletanolamina per acció de la proteasa Atg4 i reciclat. 

• Maduració i degradació de l’autofagosoma: Després de la seva 

formació l’autofagosoma es pot fusionar amb el sistema 

endosomal/lisosomal per generar l’autolisosoma, que és l’orgànul 

on els components citoplasmàtics segrestats seran degradats. 
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Figura 4. Formació de l’autofagosoma. La iniciació del fagòfor pot estar 
induïda per dos complexes diferents, el complex ULK1/Atg13/FIP200 o el 
complex de la PI3K de classe III. Per l’elongació de l’autofagosoma són 
necessaris dos sistemes de conjugació diferents, un que conjugarà Atg12 amb 
Atg5 i l’altre que conjugarà l’LC3 amb les fosfatidiletanolamines presents a 
les membranes que formaran l’autofagosoma (Wing et al., 2011). 
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2. EL MÚSCUL ESQUELÈTIC 

 

2.1. Estructura del múscul esquelètic 

 

El múscul esquelètic és un teixit que es caracteritza per representar al 

voltant del 55% del pes corporal i tenir un paper vital en la locomoció i en 

la producció de calor quan aquesta és necessària (Zierath and Hawley, 

2004). A més, donada la seva envergadura i les seves funcions, també té 

una gran influència en el metabolisme de tot l’organisme sencer. 

Estructuralment parlant, el múscul esquelètic està format per un conjunt 

de cèl·lules allargades i cilíndriques anomenades fibres musculars. 

Aquestes fibres es caracteritzen perquè són cèl·lules multinucleades 

(amb els nuclis situats a la perifèria en contacte amb la membrana 

plasmàtica o sarcolemma) que contenen uns filaments proteics 

anomenats miofibril·les en el sarcoplasma. Les miofibril·les estan 

formades majoritàriament per dos tipus de filaments proteics: els 

filaments prims d’actina i els filaments gruixuts de miosina. 

L’organització d’aquests filaments dins la cèl·lula és el que dóna al 

múscul esquelètic el seu aspecte estriat quan és observat per microscòpia 

electrònica. 

Les fibres musculars estan embolcallades per una capa de teixit 

connectiu que s’anomena endomisi. Alhora, aquestes fibres s’agrupen en 

diferents paquets anomenats fascicles que també estan embolcallats per 

una altra capa de teixit connectiu anomenat perimisi. I són aquests 

fascicles els que s’agrupen i s’envolten per una tercera capa de teixit 

connectiu anomenada epimisi per formar el que seria el propi múscul 

esquelètic (Figura 5). 
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Figura 5. Estructura del múscul esquelètic. Adaptat de la pàgina web 
del US National Cancer Institute. 

	  
Les fibres que formen el múscul esquelètic presenten una naturalesa 

heterogènia en funció de la seva mida, el seu perfil metabòlic i la seva 

funció contràctil. Clàssicament s’han classificat les fibres en funció de 

quina isoforma de la cadena pesada de la miosina (MHC) expressen. En 

base a això, les fibres musculars es classifiquen en fibres de tipus I si 

expressen la MHC I, tipus IIa si expressen la MHC IIa, tipus IId/x si 

expressen la MHC IId/x i tipus IIb si expressen la MHC IIb (Schiaffino 

and Reggiani, 1996).  

Les fibres de tipus I, també anomenades de contracció lenta, es 

caracteritzen per presentar un metabolisme oxidatiu, ser riques en 

mitocondris, tenir més capil·lars que envolten cada fibra i ser altament 

resistents a la fatiga. Això fa que aquestes fibres siguin necessàries per 

al manteniment postural i per a tasques que requereixen resistència. 

Les fibres de tipus II, també anomenades de contracció ràpida, presenten 

una gradació pel que fa el seu metabolisme on les fibres IIa són 

oxidatives (no tant com les de tipus I), les IId/x intermitges i les IIb 

primàriament glicolítiques. Donat que es contrauen a gran velocitat i que 
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es fatiguen ràpidament, aquestes fibres són necessàries per realitzar 

moviments que requereixen força i velocitat. 

 

2.2. Regulació de la massa muscular 

 

Està ben reconegut que el manteniment de la massa muscular té un 

paper molt important en la prevenció de malalties i té un impacte directe 

en la qualitat de vida de les persones (Seguin and Nelson, 2003). 

La massa i la mida de les fibres en el múscul esquelètic adult poden 

canviar de forma relativament ràpida i estan regulades en resposta a 

canvis en l’activitat física, en la càrrega de treball, en la disponibilitat de 

nutrients, en l’activitat neuronal i en els nivells circulants de citoquines, 

factors de creixement o hormones (Frost and Lang, 2007; Sandri, 2008). 

Tots aquests estímuls provoquen canvis en la massa muscular alterant el 

balanç net entre la síntesi i la degradació de proteïnes. Respecte la 

degradació de proteïnes en el múscul, els dos sistemes proteolítics més 

importants són l’UPS i l’autofàgia. 

La hipertròfia muscular es defineix com l’augment de la massa muscular 

degut a un augment de la mida de les fibres musculars. S’ha observat que 

durant el creixement muscular post-natal hi ha una incorporació de 

cèl·lules satèl·lit a les fibres en creixement a més a més d’un augment de 

la síntesi de proteïnes per tal de mantenir la proporció entre quantitat de 

citoplasma i nombre de nuclis (Moss and Leblond, 1971). Tot i això, 

l’augment de la massa del múscul adult s’ha relacionat bàsicament amb 

un augment de la síntesi de proteïnes (Goldspink et al., 1983) on la 

contribució de l’acció de les cèl·lules satèl·lit s’ha descrit com a molt 

reduïda i innecessària (McCarthy and Esser, 2007).  

L’atròfia muscular és una disminució de la mida de les fibres musculars 

causada per la pèrdua d’orgànuls, citoplasma i proteïnes. Aquesta pèrdua 

de massa muscular té lloc de forma sistemàtica en diferents condicions 
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patològiques (diabetis, caquèxia cancerosa, sepsis, dejuni prolongat, 

denervació) i en tots els casos es caracteritza per un augment de la 

degradació de proteïnes i per una sèrie d’adaptacions transcripcionals en 

què el missatger d’alguns gens augmenta i el d’altres disminueix però 

sempre de la mateixa manera independentment de l’estímul que causa 

l’atròfia muscular. A aquests gens se’ls coneix com a gens relacionats 

amb l’atròfia o atrogens (Lecker et al., 2004). D’entre aquests gens cal 

destacar atrogin-1/MAFbx i MuRF1, dues E3 ubiqüitin lligases 

específiques de múscul, ja que són els dos gens que estan més induïts i 

els que estan considerats com els dos millors marcadors d’atròfia (Bodine 

et al., 2001; Clarke et al., 2007; Lecker et al., 2004; Sacheck et al., 2004). 

S’han descrit varis mediadors i vies de senyalització implicades en la 

regulació de la massa muscular. A continuació es procedirà a una breu 

descripció de les més importats però posant especial èmfasi en les que 

estan directament relacionades amb el treball presentat en aquesta tesi 

doctoral (Figura 6). 

 

2.2.1. AKT 

 

AKT, també coneguda com PKB, és una serina/treonina quinasa 

implicada en moltes funcions diferents dins la cèl·lula.  De fet, existeixen 

3 isoformes diferents d’aquesta proteïna que no són redundants 

funcionalment parlant: AKT1 (PKB-α) AKT2 (PKB-β) i AKT3 (PKB-γ). 

D’aquestes, en el múscul esquelètic les més abundants són l’AKT2 

(important en teixits que responen a la insulina) i l’AKT1 (d’expressió 

més ubiqua) (Altomare et al., 1995; Altomare et al., 1998). AKT3 

s’expressa majoritàriament en cervell i testicles. 
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Figura 6. Vies de senyalització que regulen la massa muscular. 
Esquema que integra les diferents vies de senyalització descrites en aquesta 
tesi doctoral. 

S’ha descrit que els ratolins genoanul·lats per AKT1 presenten retard en 

el creixement i un augment en l’apoptosi sense pertorbacions en el 

metabolisme de la glucosa (Chen et al., 2001; Cho et al., 2001b). En 

canvi, ratolins genoanul·lats per AKT2 presenten un fenotip de 

resistència a la insulina sense presentar defectes en el creixement (Cho 

et al., 2001a). És la doble ablació d’aquestes dues proteïnes el que 

presenta unes alteracions més severes: atròfia muscular; nanisme; 

desenvolupament de la pell i l’ós compromesos; i capacitat adipogènica 

reduïda (Peng et al., 2003). 
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En conjunt, aquestes dades suggereixen que mentre AKT2 té un paper 

més important en termes metabòlics, AKT1 és més un regulador del 

creixement. En el cas concret del múscul esquelètic s’ha observat com 

l’expressió d’una forma constitutivament activa d’AKT1 causa hipertròfia 

muscular (Blaauw et al., 2009). 

AKT és el mediador principal de l’acció de dues de les hormones més ben 

caracteritzades com a estimuladores de la síntesi de proteïnes: IGF1 i la 

insulina. De fet, s’ha descrit com models animals de resistència a la 

insulina com són els ratolins ob/ob (Warmington et al., 2000) o db/db 

(Wang et al., 2006) o les rates Zucker diabètiques i obeses (Katta et al., 

2010) presenten atròfia muscular. En el cas humà existeix més 

controvèrsia.  

Respecte IGF1, tot i que és sintetitzat bàsicament al fetge sota el control 

de la hormona del creixement, recentment ha guanyat importància la 

seva síntesi a nivell local en el múscul esquelètic. De fet, s’ha descrit com 

la sobreexpressió d’IGF1 tant a través de l’electroporació del múscul 

esquelètic com per l’ús de models transgènics específics de múscul, causa 

un augment de la massa muscular associat a un augment de la força 

(Alzghoul et al., 2004; Musaro et al., 2001). Més recentment s’ha observat 

com el ratolí genoanul·lat específic de múscul pel receptor d’IGF1 

presenta alteracions en el desenvolupament d’aquest teixit amb una 

reducció del nombre i de l’àrea de les fibres musculars (Mavalli et al., 

2010). 

La unió d’IGF1 o de la insulina als seus receptors causa l’autofosforilació 

d’aquests receptors (ja que s’activa l’activitat tirosina quinasa dels 

receptors) generant llocs d’unió pel substrat del receptor de la insulina 

(IRS). De fet, s’ha descrit com mentre l’ablació de IRS1 causa una 

reducció del creixement dels ratolins (Araki et al., 1994; Baker et al., 

1993), en el cas de l’ablació d’IRS2 el creixement és pràcticament normal 
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(del 90% respecte els ratolins control) però desenvolupen diabetis de 

tipus 2 (Withers et al., 1998). 

Un cop reclutada al receptor, l’IRS corresponent també serà fosforilada 

pel receptor i això permetrà el reclutament de la fostadilinositol-3-

quinasa (PI3K) de classe I. El fosfatidilinositol-3-fosfat que aquesta 

genera serveix com a lloc d’unió per al reclutament de PDK1 i AKT a la 

membrana (Hay and Sonenberg, 2004). Un cop a la membrana, AKT és 

fosforilada per almenys dues quinases diferents, PDK1 i mTORC2 (veure 

apartat 2.2.2.), i la fosforilació en aquestes dos residus d’AKT és 

necessària per assolir la seva activitat màxima. 

Com ja s’ha comentat AKT és una proteïna molt complexa que pot actuar 

sobre molts substrat diferents dins la cèl·lula. En el cas específic de la 

regulació de la massa muscular els substrats més important són: mTOR i 

GSK3β pel que fa a la regulació de la síntesi de proteïnes; i FoxO pel que 

fa a la regulació de la degradació de proteïnes. 

 

2.2.2. mTOR 

 

mTOR és una serina/treonina quinasa implicada en molts processos 

cel·lulars diferents d’on cal destacar la síntesi de proteïnes. Aquesta 

quinasa es troba a les cèl·lules dels mamífers formant dos complexes 

multiproteics diferents: mTORC1 i mTORC2 (Hay and Sonenberg, 2004). 

mTORC1 consisteix en raptor (“regulatory associated protein of mTOR), 

mLST8, PRAS4 i mTOR i és sensible a la rapamicina. mTORC2 

consisteix en rictor (“rapamycin insensitive companion of mTOR”), 

mSIN1, mLSTB8 i mTOR. 

mTORC1 és l’efector que segueix a AKT en aquesta via de senyalització. 

Tot i que AKT és capaç de fosforilar directament mTORC1 no s’ha trobat 

cap evidència que això sigui funcionalment rellevant. El que sí s’ha 

observat és que AKT activa mTORC1 de forma indirecta fosforilant i 
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inhibint a TSC2. TSC2 és una proteïna activadora de l’activitat GTPasa 

que funciona juntament amb TSC1 (formant el complex TSC1/TSC2) per 

inactivar Rheb, la qual activa mTORC1. Així doncs AKT és capaç 

d’inhibir un inhibidor de mTORC1. 

La implicació de mTORC1 en la regulació de la massa muscular ha 

quedat palesa, d’una banda, per les observacions que el tractament amb 

rapamicina bloqueja tant la hipertròfia deguda a la sobrecàrrega 

muscular (Bodine et al., 2001) com el creixement muscular que té lloc 

durant la regeneració (Pallafacchina et al., 2002); i de l’altra, perquè els 

músculs de ratolins genoanul·lats per raptor esdevenen distròfics de 

forma progressiva (Bentzinger et al., 2008). 

mTORC1 és capaç de regular la síntesi de proteïnes a través de la 

fosforilació de les S6 quinases (S6K1 i S6K2) Aquestes últimes són 

capaces de fosforilar la proteïna ribosomal S6 i altres factors implicats en 

la iniciació i l’elongació de la traducció, cosa que estimula la síntesi de 

proteïnes (Hay and Sonenberg, 2004). De fet, s’ha descrit com els ratolins 

genoanul·lats per S6K1 presenten una reducció de la mida de les fibres 

musculars (Ohanna et al., 2005). 

A més a més, mTORC1 també és capaç d’activar un dels factors 

iniciadors de la traducció, eIF4E, a través de la fosforilació de les seves 

proteïnes inhibidores (4EBPs) (Hay and Sonenberg, 2004).  

També cal recordar el fet que mTORC1 és un potent inhibidor de la 

degradació de proteïnes a través de la inhibició directa de l’autofàgia, tal 

i com ja s’ha descrit a l’apartat 1.2. 

D’altra banda, mTORC2 fosforila AKT i aquesta fosforilació és necessària 

per aconseguir la màxima activitat d’AKT i per incrementar-ne la seva 

estabilitat (Facchinetti et al., 2008; Sarbassov et al., 2005). En el cas del 

múscul esquelètic, es va observar a través de la repressió de rictor com 

mTORC2 és necessària per la senyalització d’AKT cap als factors de 

transcripció FoxO (Mammucari et al., 2007), als quals se’ls considera 
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recentment con uns dels reguladors més importants del programa 

d’atròfia muscular (veure apartat 2.2.4.). 

 

2.2.3. GSK3β  

 

La GSK3β és una serina/treonina quinasa que a part de la seva funció 

com a reguladora del metabolisme, també és capaç d’actuar com a 

inhibidora de la síntesi de proteïnes. Això ho fa interaccionant amb un 

dels factors que participen en el procés d’iniciació de la traducció, 

concretament eIF2B, i inhibint-lo. Quan GSK3β és fosforilada per AKT la 

interacció amb eIF2B es perd i així s’activa la síntesi de proteïnes. 

Així doncs, s’ha descrit que mentre un dominant negatiu de la GSK3β és 

capaç d’induir hipertròfia en miotubs en cultiu (Rommel et al., 2001), la 

sobreexpressió de la GSK3β salvatge en cor indueix una reducció del 30% 

en la seva mida (Michael et al., 2004). 

 

2.2.4. FoxO 

 

Les proteïnes FoxO són un subgrup de la família de factors de 

transcripció “Forkhead”. Aquesta família es caracteritza per la presència 

d’un domini conservat d’unió al DNA anomenat “Forkhead box”. 

Existeixen quatre membres de la subfamília FoxO en mamífers (FoxO1, 

FoxO3, FoxO4 i FoxO6) i actuen bàsicament com a activadors 

transcripcionals a través de la seva unió en forma de monòmers al DNA a 

la seqüència consens TTGTTTAC, que es troba al promotor dels seus 

gens diana (Furuyama et al., 2000). Donat que la funció de les proteïnes 

codificades per aquest gens són de naturalesa molt diferents, s’ha descrit 

la implicació dels factors de transcripció FoxO en funcions molt diferents 

i crucials per la cèl·lula i l’organisme: regulen la progressió del cicle 
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cel·lular; l’apoptosi; la resistència a l’estrès oxidatiu; la longevitat; la 

diferenciació muscular i adiposa; el metabolisme de la glucosa; l’atròfia 

muscular; etc. (Accili and Arden, 2004; Carter and Brunet, 2007). Donada 

aquesta diversitat de funcions és necessari que aquests factors de 

transcripció estiguin regulats de forma molt fina en resposta a diferents 

tipus i intensitats d’estímuls (per exemple, insulina, factors de 

creixement, estrès oxidatiu, etc.) i en funció del teixit on han de portar a 

terme aquesta resposta. Aquesta regulació tan específica dels FoxO 

s’aconsegueix a través de modificacions post-traduccionals que inclouen 

fosforilació, acetilació, metilació i ubiqüitinació (tant monoubiqüitinació 

com poliubiqüitinació). Així doncs, es postula que les diferents 

combinacions de modificacions post-traduccionals que poden patir els 

FoxO creen un codi que pot ésser llegit per altres proteïnes i que 

específica els nivells i l’activitat d’aquests factors de transcripció dins la 

cèl·lula (Calnan and Brunet, 2008). 

En el cas del múscul esquelètic només s’expressen tres membres de la 

família FoxO (FoxO1, FoxO3 i FoxO4) i recentment s’han descrit com uns 

dels majors reguladors del programa d’atròfia muscular. Una de les 

primeres observacions que es va fer va ser que ratolins que 

sobreexpressen FoxO1 en el múscul esquelètic presenten atròfia 

muscular (Kamei et al., 2004). Posteriorment, també s’ha descrit que la 

transfecció de FoxO3 en el múscul esquelètic in vivo és suficient per 

causar atròfia muscular i promoure la degradació de proteïnes per la via 

d’ubiqüitina-proteasoma a través de la inducció d’Atrogin1 i MuRF1 (els 

quals recentment s’han descrit com gens diana dels factors de 

transcripció FoxO) (Sandri et al., 2004; Stitt et al., 2004). Però a més a 

més, també s’ha descrit a FoxO3 com a un inductor de l’autofàgia en el 

múscul esquelètic (Mammucari et al., 2007). Així doncs, mentre la 

sobreexpressió d’una forma constitutivament activa de FoxO3 en el 

múscul esquelètic causa una acumulació d’autofagosomes, la seva 
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inhibició a través de la sobreexpressió d’un dominant negatiu o 

mitjançant RNA d’interferència fa que s’inhibeixi la inducció de 

l’autofàgia estimulada pel dejuni. De fet, FoxO3 és necessari per la 

inducció de gens implicats en aquest procés com són LC3, Bnip3, Atg12, 

Beclin1, Atg4b, ULK1, Vps34, Bnip3l i GABARAPl1 (Mammucari et al., 

2007). 

Això ha convertit a FoxO3 com un dels majors reguladors de la massa 

muscular ja que és capaç de regular de forma coordinada els dos majors 

sistemes proteolítics del múscul: el sistema ubiqüitin-proteasoma i 

l’autofàgia (Zhao et al., 2007). 

Un dels reguladors més important dels factors de transcripció FoxO en 

termes de regulació de la massa muscular és AKT. AKT actua com a 

regulador negatiu de l’activitat FoxO, ja que la seva fosforilació provoca 

la translocació d’aquest factors de transcripció des del nucli (on són 

actius) fins al citosol. Allà són segrestats per xaperones 14-3-3 (Brunet et 

al., 1999). A més, en casos extrems en què l’estimulació d’AKT esdevingui 

crònica aquesta fosforilació afavoreix la degradació dels FoxO via 

ubiqüitin-proteasoma (Calnan and Brunet, 2008). 

Un altre dels factors importants en la regulació de FoxO en el múscul 

esquelètic és AMPK (veure apartat 2.2.5.). 

 

2.2.5. AMPK 

 

L’AMPK de mamífers és una serina/treonina quinasa heterotrimèrica 

formada per la subunitat catalítica α i dues subunitats reguladores β i γ. 

Hi ha dues subunitats α, dues β i tres γ diferents, fent possible 12 

combinacions per la formació de la quinasa (Hardie et al., 2006). 

Actualment encara no s’entén prou bé quina pot ser la rellevància 

fisiològica d’aquestes combinacions. 
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Aquesta quinasa és un regulador clau dels processos catabòlics respecte 

els anabòlics donada la seva capacitat com a sensor energètic. Així doncs, 

en cas que la cèl·lula es trobi en una situació de demanda energètica 

AMPK pot activar diferents vies metabòliques per produir aquesta 

energia. Això ho porta a terme tant de forma directa a través de la 

fosforilació d’enzims, com indirecte a través de la regulació de l’expressió 

gènica (Canto and Auwerx, 2010). 

A part de la funció important que té AMPK com a reguladora del 

metabolisme glucídic i lipídic en el múscul esquelètic, recentment també 

se li ha trobat un paper molt rellevant en la regulació de la síntesi i la 

degradació de proteïnes en aquest teixit. 

D’una banda, AMPK actua com a regulador negatiu de la síntesi de 

proteïnes a través de la inhibició de mTORC1. Això ho fa a través de la 

fosforilació directa de TSC2 (Inoki et al., 2003). Un cop fosforilat per 

AMPK, TSC2 és capaç d’inhibir la senyalització de mTOR. 

De l’altra, AMPK és un regulador positiu de la degradació de proteïnes. 

Com s’acaba d’esmentar, AMPK és capaç d’inhibir mTORC1, un inhibidor 

molt fort de l’autofàgia, i així pot activar aquest procés catabòlic de forma 

indirecta. Però a més a més, AMPK és capaç d’activar l’autòfagia de 

forma directa fosforilant ULK1 (proteïna que forma part d’un dels 

complexes iniciadors de l’autofàgia) i promovent la formació dels 

autofagosomes en el múscul esquelètic (Lee et al., 2010; Sanchez et al., 

2012). 

Tot i això, el fet més rellevant és que AMPK és capaç d’actuar activant 

l’activitat transcripcional de FoxO3 (però no de FoxO1 i 4) fosforilant-lo 

en sis residus in vitro i almenys dos residus in vivo i induint així 

l’expressió dels seus gens diana (Greer et al., 2007). Centrant-nos en 

models musculars, el primer que es va observar és que en cèl·lules en 

cultiu tractades amb AICAR (un activador d’AMPK) hi ha un augment de 

la degradació de proteïnes i una inducció de l’expressió de MuRF1 i 
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Atrogin1 (Nakashima and Yakabe, 2007). Tot i això, recentment s’ha 

descrit que l’activació d’AMPK és crítica perquè es doni la pèrdua de 

proteïna muscular en certes condicions d’estrès energètic ja que la seva 

inhibició provoca la preservació de la massa muscular (Romanello et al., 

2010). Concretament es va observar que tant la inducció d’atròfia 

muscular per denervació, per dejuni de 48 hores o per fragmentació de la 

xarxa mitocondrial provoquen una activació d’AMPK. I en l’últim cas, la 

inhibició d’AMPK amb l’ús d’un dominant negatiu o RNA d’interferència 

evitava l’atròfia muscular (Romanello et al., 2010).  

Això fa que AMPK sigui capaç de regular la degradació de proteïnes 

musculars tant via ubiqüitina-proteasoma com per autofàgia.  

 

2.2.6. Miostatina 

 

La miostatina és un factor de creixement que pertany a la família del 

TGF-β. Aquesta és secretada bàsicament pel múscul esquelètic i funciona 

com a regulador negatiu del creixement d’aquest teixit. Així doncs, s’ha 

observat que mutacions en el gen de la miostatina causen un fenotip 

d’hipertròfia muscular en ratolí, gos, ovella i vaca (Clop et al., 2006; Lee 

and McPherron, 2001; Mosher et al., 2007). En humans també s’ha vist 

com mutacions que provoquen la pèrdua de funció de la miostatina 

provoquen un augment de la massa muscular (Schuelke et al., 2004). 

L’augment de la massa muscular és conseqüència tant de la hiperplàsia, 

és a dir, l’augment en el nombre de fibres, com de la hipertròfia, és a dir, 

l’augment de la mida d’aquestes. 

En el cas de la hiperplàsia, s’ha observat com la miostatina és capaç 

d’inhibir l’activació i la diferenciació de les cèl·lules satèl·lit a través de la 

regulació dels nivells d’expressió de Pax7, MyoD i miogenina (McFarlane 

et al., 2008). 
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Respecte la hipertròfia, la miostatina és capaç d’induir un programa 

d’atrofia regulant l’expressió de MuRF1 i Atrogin 1 (Sartori et al., 2009; 

Zhou et al., 2010). De fet, la miostatina s’uneix al receptor d’activina IIB 

(ActRIIB) activant-lo.  Aquest activa les quinases ALK4 i ALK5, les quals 

fosforilen i activen els factors de transcripció Smad2 i Smad3. 

Recentment s’ha descrit com aquests factors de transcripció són capaços 

de regular la massa del múscul esquelètic adult (Sartori et al., 2009). A 

més, diferents publicacions mostren com hi ha una connexió entre les 

vies de senyalització de la miostatina i la d’AKT/FoxO a diferents nivells: 

els diferents FoxOs i Smads poden formar complexes que són crítics per 

la inducció de l’expressió de p21 i p15 en queratinòcits i glioblastoma 

(Seoane et al., 2004); la inducció del les E3 ubiqüitin lligases de múscul 

per part de la miostatina depèn de FoxO1 (McFarlane et al., 2006); tant 

la repressió de Smad2 i 3 com l’activació d’AKT en el múscul esquelètic 

eliminen els efectes atròfics de la miostatina (Sartori et al., 2009); i 

finalment, l’expressió de la miostatina està regulada per FoxO1 (Allen 

and Unterman, 2007). Això afegeix més complexitat a la regulació de la 

massa del múscul esquelètic adult.  

 

3. DOR 

 

DOR (Diabetis and Obesity Regulated), també anomenat Tp53inp2, es va 

identificar originàriament en el nostre laboratori quan es van intentar 

identificar possibles gens implicats en la patofisiologia de la diabetis 

mellitus tipus 2. De fet, en el desenvolupament d’aquesta malaltia hi 

influeixen tant factors ambientals (bàsicament dieta i nivell d’activitat 

física) com genètics. Concretament, en la majoria de casos l’origen 

d’aquesta malaltia és multigènic de forma que alteracions en diferents 

gens acaben determinant que aquesta patologia es desenvolupi (Jenkins 

and Campbell, 2004). 
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Així doncs, en el laboratori es va portar a terme assajos d’hibridació 

substractiva per trobar gens expressats diferencialment en múscul de 

rates Zucker diabètiques i obeses respecte rates control (Baumgartner et 

al., 2007). Això va permetre identificar el gen DOR, el qual presentava 

una reducció de l’expressió del 77% en el múscul esquelètic de les rates 

diabètiques i obeses, així com també en els músculs de pacients obesos o 

diabètics de tipus dos (Figura 7). 

 

Aquest gen codifica per una proteïna de 220 aminoàcids en humans i 221 

en rata i ratolí que està molt ben conservada entre aquestes tres espècies 

(84% d’identitat entre l’humà i el de ratolí, 83% entre l’humà i el de rata i 

85% entre el de ratolí i el de rata) i que presenta una expressió elevada 

en teixits amb alts requeriments metabòlics com són el múscul, el cor i el 

cervell (Baumgartner et al., 2007). 

Només es coneix una proteïna homòloga descrita, Tp53inp1 o SIP, que en 

el cas humà té un 36% d’identitat amb DOR. De fet, recentment s’ha 

Figura 7. Nivells d’expressió de l’mRNA de DOR en el múscul 
esquelètic. (A) Expressió de DOR en el múscul de pacients diabètics de 
tipus 2 o pacients obesos en relació als respectius controls. * mostra p<0,05 
amb una prova t Student de dues cues de distribució. Adaptat de la tesi 
doctoral de Dani Bach, 2002, Universitat de Barcelona. (B) Expressió de 
DOR en el múscul de rates Zucker obeses i diabètiques. * mostra p<0,05 amb 
una prova t Student de dues cues de distribució. Adaptat de Baumgartner et 
al., 2007. 
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descrit que els gens que codifiquen aquestes proteïnes constitueixen una 

nova família gènica que només es troba en metazous i no en altres 

regnes. En base a estudis filogenètics, s’ha observat que en els 

organismes més antics que els peixos cartilaginosos només hi ha present 

un únic gen ancestral que es correspon amb DOR i es proposa que el seu 

homòleg SIP s’hauria originat per duplicació gènica de l’ancestre comú de 

tots els vertebrats (Sancho et al., 2012) (Figura 8). 

 

Figura 8. Esquema filogenètic de la família gènica de DOR. La 
inspecció de la estructura intrònica i exònica dels gens va permetre detectar 
una senyal interna d’splicing a l’exó 2 que està present des dels metazous 
més primitius fins al gen DOR dels vertebrats. El fet que aquesta senyal no 
es trobi en el gen de Tp53inp1 de vertebrats fa pensar que DOR és el gen 
ancestral (Sancho et al., 2012). 

En la literatura hi ha informació sobre DOR de naturalesa variada que, 

tot i no aprofundir en la funció d’aquesta proteïna, és rellevant esmentar: 

DOR va aparèixer quan es va realitzar un rastreig gènic per trobar gens 

implicats en el desenvolupament craniofacial dels mamífers (Fowles et 

al., 2003); es va assignar a la banda del cromosoma humà 20q11.2 per 

hibridació “in situ” (Nowak et al., 2005); es va observar que s’expressa al 

primordi facial embrionari de ratolí (Bennetts et al., 2006); no es va 

trobar alterat en una atàxia infantil no progressiva autosòmica recessiva 

(Bennetts et al., 2007); s’ha observat que podria estar relacionat amb la 
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leucèmia mieloide al detectar-se un cas d’aquesta malaltia en què hi ha 

present una deleció de 700 kilobases de la zona 20q11.22 (on es troben 10 

gens acompassats, incloent-hi DOR) (Nordgren et al., 2010); s’ha vist que 

l’“splicing” alternatiu de l’exó 2 (situat a la 5’ UTR) de DOR és necessari 

per la invasió de la matriu extracel·lular de cèl·lules tumorals (Moran-

Jones et al., 2009); s’ha observat que la seva expressió baixa en fetge en 

la resposta de fase aguda, cosa atribuïda tant a una disminució dels 

nivells d’hormones tiroïdals circulants com als efectes que tenen les 

citoquines generades en aquesta resposta (Malik et al., 2010); i 

finalment, s’ha descrit com els nivells d’expressió de DOR en el teixit 

adipós canvien en funció del contingut en greix de la dieta (Fromm-

Dornieden et al., 2012). 

Tot i això, no va ser fins l’any 2007 en què es va començar a descriure la 

funció de DOR. De fet, DOR és una proteïna que té dues funcions 

diferenciades dins la cèl·lula: d’una banda, actua com a coactivador de 

diferents receptors nuclears; de l’altra, és un regulador de l’autofàgia. 

 

3.1. DOR com a coactivador nuclear 

 

Inicialment DOR es va descriure en models cel·lulars com una proteïna 

que en condicions basals té una localització nuclear en els cossos PML 

(Leucèmia promielocítica) (Baumgartner et al., 2007). En base a aquesta 

observació, juntament amb el fet que la única proteïna homòloga 

(Tp53inp1) sigui una proteïna nuclear implicada en la regulació de 

l’expressió gènica, va permetre suggerir que DOR també podia jugar 

aquest paper. 

Així doncs, la cotransfecció de DOR amb altres receptors nuclears (TRα1, 

GR, PPARγ o VDR) augmenta l’activitat transcripcional del reporter 

només en la presència del lligand respectiu i en una forma dosi-depenent 
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(és a dir, hi ha més activitat si es transfecta més DOR) (Sancho et al., 

2012). 

En el cas del receptor TRα1, s’ha observat que DOR és capaç 

d’augmentar l’activitat transcripcional d’aquest receptor nuclear 

interaccionant-hi directament en el promotor dels seus gens diana 

(Baumgartner et al., 2007). Això té un impacte directe en diversos 

processos que requereixen l’acció de la hormona tiroïdal T3, com són la 

diferenciació miogènica i osteoblàstica (Baumgartner et al., 2007; Linares 

et al., 2011). En el cas de la miogènesi, es va observar com mioblasts 

C2C12 que expressaven de forma constitutiva un siRNA contra DOR 

presentaven un retard en la diferenciació a miotubs. Aquest fet es va 

associar a una alteració en la inducció de diversos gens específics de 

múscul (concretament eren la miogenina, la creatinina quinasa, la 

caveolina 3, l’ α1-actina  i IGF-II). Això va permetre demostrar el paper 

de DOR com a regulador de les etapes inicials del programa de 

diferenciació miogènica (Baumgartner et al., 2007). 

A part d’aquestes evidències obtingudes utilitzant com a models cultius 

cel·lulars, també s’ha observat que DOR actua com a coactivador en un 

model in vivo com seria la Drosophila melanogaster. Això suggereix que 

hi ha una conservació evolutiva de la funció d’aquesta proteïna (Francis 

et al., 2010). Concretament, el gen ortòleg de DOR en Drosophila (dDOR) 

actua com a coactivador del receptor de l’ecdisona (EcR) (Francis et al., 

2010). dDOR interacciona directament amb EcR i és necessari per a que 

aquest receptor nuclear pugui tenir la seva activitat transcripcional 

màxima. De fet, mosques genoanul·lades per dDOR presenten un fenotip 

característic de manca que senyalització de l’ecdisona: expressió reduïda 

dels seus gens diana, letalitat més elevada durant la pupació, 

retardament en la degradació de la glàndula salival durant la 

metamorfosi i eversió de l’espiracle defectiva (Francis et al., 2010). A 

més, aquest estudi va permetre establir un sistema de retroalimentació 
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positiva on l’expressió de dDOR està augmentada per la mateixa acció de 

l’ecdisona. Concretament, la senyalització a través d’aquesta hormona és 

capaç d’inhibir la senyalització de la insulina, cosa que activa dFoxO i 

aquest promou un augment de l’expressió de dDOR (Francis et al., 2010). 

 

3.2. DOR com a regulador de l’autofàgia 

 

L’altra funció descrita de la proteïna DOR és com a activador de 

l’autofàgia. Com ja s’ha comentat prèviament, inicialment DOR es va 

descriure com una proteïna que en situació basal es localitza dins el nucli 

i sortia cap el citosol en determinades condicions d’estrès que provocaven 

l’activació de l’autofàgia (Mauvezin et al., 2010; Nowak et al., 2009). Tot i 

això, recentment s’ha observat que tot i que la major part de DOR 

s’observa dins el nucli, en realitat és una proteïna molt dinàmica que es 

va movent constantment entre el nucli i el citosol passant a través del 

nuclèol (de fet, l’eliminació de la senyal NES de DOR causa la seva 

acumulació en el nuclèol). Això permet explicar el paper que té DOR com 

a activador de l’autofàgia basal (Mauvezin et al., 2012). 

DOR participa en les etapes inicials de l’autofàgia. Això ho fa a través de 

la interacció directa amb LC3, GABARAP, GABARAPL1 i GATE16, 

proteïnes necessàries per a la formació de l’autofagosoma, afavorint així 

aquest procés (Mauvezin et al., 2010) (Figura 9). Així doncs, en 

condicions basals s’ha observat que la sobreexpressió de DOR en cèl·lules 

HeLa provoca un increment de la taxa degradació de proteïnes i un 

augment en el nombre d’autofagosomes (vist tant a través de microscòpia 

de fluorescència com a punts GFP-LC3 positius com per microscòpia 

electrònica). Aquest efecte es manté quan es sotmeten les cèl·lules a 

dejuni d’aminoàcids (un estímul que activa autofàgia) (Mauvezin et al., 

2010). Pel contrari, la repressió de DOR mitjançant siRNA en C2C12 

causa una reducció en la taxa de degradació de proteïnes i una reducció 
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en el nombre d’autofagosomes tant en situació basal com en una situació 

d’inducció de l’autofàgia (Mauvezin et al., 2010). Això suggereix que DOR 

regula positivament la formació d’autofagosomes i la degradació de 

proteïnes en models cel·lulars. 

  

Tot i això, DOR no està present durant tot el procés, sinó que abandona 

l’autofagosoma abans que aquest es fusioni amb el lisosoma (Figura 9). 

De fet DOR no colocalitza amb els marcadors de lisosomes (i per tant 

d’autolisosomes) LAMP1 (lysosomal-associated membrane protein 1) ni 

amb el colorant “lysotracker”. Això indica que DOR es un marcador 

d’autofagosomes primerencs (Mauvezin et al., 2010). 

Figura 9. Esquema de com DOR participa en l’autofàgia. DOR és 
exportat del nucli al citoplasma i possiblement ajuda el complex Beclin 
1/Vps34 en la seva funció de nucleació de l’autofagosoma. LC3 i GATE16 són 
reclutats a l’autofagosoma durant la seva formació i allà formen un complex 
amb DOR. Finalment DOR es separa de l’autofagosoma abans que aquest 
esdevingui un autolisosoma, on tot el contingut segrestat prèviament serà 
degradat (Spowart and Lum, 2010). 
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El paper que juga DOR en l’autofàgia també s’ha trobat conservat 

evolutivament. El “fat body” de la larva de Drosophila és un òrgan on hi 

ha una estimulació molt gran de l’autofàgia durant el període prepupal 

per tal d’aportar els nutrients i energia necessària al teixits que s’estan 

desenvolupant i que formaran part de la mosca adulta (Rusten et al., 

2004). Així doncs, s’ha observat que en mosques genoanul·lades per 

dDOR hi ha una reducció en el marcatge per “lysotracker” (mètode 

utilitzat en aquest model per avaluar el nombre d’autofagosomes). Això 

indica que dDOR en Drosophila és necessari per la inducció de l’autofàgia 

que te lloc a l’inici de la metamorfosi (Mauvezin et al., 2010). 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectius 
 
 



 



                                                                                                     Objectius 
	  

	   39	  

Des de fa anys el laboratori del Dr. Antonio Zorzano ha estat interessat 

en les patofisiologies de l’obesitat i la diabetis mellitus de tipus 2. En un 

moment donat van decidir buscar nous gens potencialment implicats en 

aquestes patologies per tal d’avaluar si podrien ser possible dianes 

terapèutiques pel seu tractament. Per fer-ho van cercar gens expressats 

de forma diferencial en el múscul esquelètic de rates Zucker diabètiques i 

obeses respecte rates control. Entre altres gens, això va permetre la 

identificació de DOR. DOR estava reprimit en el múscul de les rates 

diabètiques i obeses, i aquesta observació es va estendre a subjectes 

obesos i diabètics de tipus 2. En aquell moment no hi havia cap 

informació sobre aquest gen i la proteïna que codifica, de manera que una 

pregunta prioritària va ésser l’estudi de quina era la funció de DOR. 

En el moment de començar aquesta tesi doctoral s’havia fet molta feina 

en models cel·lulars per tal de definir DOR com un coactivador de 

diversos receptors nuclears. A més, també s’estava en el camí que va 

acabar definint DOR com un regulador de l’autofàgia. 

Tot i això, hi havia la necessitat de traslladar aquesta recerca a models 

animals que permetessin una visió més fisiològica de la funció de DOR i 

la seva relació amb diferents patologies. 

Considerant els antecedents i aspectes comentats, juntament amb el fet 

que el múscul esquelètic és un dels teixits on l’expressió de DOR és més 

alta, ens portaren a plantejar els següents objectius per al 

desenvolupament d’aquesta tesi doctoral: 

 

1. Trobar la funció de DOR en el múscul esquelètic i identificar els 

mecanismes a través dels quals la porta a terme. 

a. Anàlisi dels efectes del guany de funció de DOR en el 

múscul esquelètic. 

b. Anàlisi dels efectes de l’ablació de DOR en el múscul 

esquelètic. 
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2. Determinar la relació de DOR amb altres patologies que afecten 

el múscul esquelètic, amb especial interès per la diabetis mellitus 

de tipus 2. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultats 
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1. DOR EN EL MÚSCUL ESQUELÈTIC 

 

Poc després de la identificació de DOR en el nostre laboratori, es va 

analitzar quina era la distribució de l’mRNA d’aquest gen en diferents 

teixits humans i de rata a través d’assajos Northern blot. En ambdós 

models, els nivells més alts d’expressió de DOR es van observar en el 

múscul esquelètic, tot i que també són destacables els nivells al cor. A 

més, també es va trobar una expressió més baixa en teixits com el teixit 

adipós blanc, el cervell, el ronyó o el fetge (Baumgartner et al., 2007). 

Donat que en aquesta tesi s’ha treballat bàsicament amb models de 

ratolí, també vam voler analitzar quina era la distribució de l’mRNA de 

DOR en els diferents teixits d’aquesta espècie. A través de la realització 

de PCR a temps real, es va corroborar com en els diferents músculs 

esquelètics analitzats (EDL, tibial anterior, soleus, quàdriceps i 

gastrocnemi) era on es trobava una major expressió de DOR (Figura 10). 

Tanmateix, DOR també és abundant en el cor de ratolí, però en la resta 

de teixits utilitzats els nivells d’expressió resultaren força més baixos 

(Figura 10). 
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Figura 10. Nivells d’mRNA de DOR en diferents teixits de ratolí. PCR 
a temps real amb encebadors dissenyats per Sybr green per DOR i per β-
actina (emprada com a gen housekeeping). El gràfic mostra la mitjana ± 
l’error estàndard (n=3). 

 

Un cop comprovat que el ratolí es comportava a nivell d’mRNA com la 

rata i l’humà, vam voler analitzar quina era la localització de la proteïna 

DOR en aquest teixit. Per això, es va realitzar microscòpia confocal en 

seccions transversals de tibials anteriors eletrotransferits amb un 

constructe que codificava la proteïna DOR unida a la proteïna fluorescent 

RFP (“Red Fluorescent Protein”) (DOR-RFP). A través de 

l’electrotransferència de DNA in vivo es pot expressar de forma 

transitòria la proteïna desitjada en el múscul esquelètic, i el tibial 

anterior és el múscul que presenta l’eficiència més elevada amb aquesta 

metodologia. Així doncs, s’observà com DOR és una proteïna que en el 

múscul esquelètic es troba predominantment a l’interior del nucli (Figura 

11). Tot i això, també es pot observar una petita quantitat de DOR en el 

compartiment citosòlic en un patró puntejat (Figura 11). 
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Figura 11. Localització de DOR en el múscul esquelètic. Imatges 
obtingudes per microscòpia confocal en seccions transversals de 10 µm de 
múscul tibial anterior. Els tibials anteriors van ésser electrotransferits amb 
DOR-RFP (60 µg). DOR es mostra en vermell i els nuclis en blau (Hoestch 
33342). Les caixes en b i e estan amplificades a c i f. Barra d’escala de 20 µm 
(per a, b, d i e) i 5 µm (per c i f). 
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2. CARACTERITZACIÓ DELS RATOLINS TRANSGÈNICS QUE 

SOBREEXPRESSEN DOR EN MÚSCUL ESQUELÈTIC 

 

2.1. Genotipació i validació dels models 

 

Donat que el múscul esquelètic és el teixit que presenta una expressió 

més elevada de DOR vam voler analitzar quina és la funció que exerceix 

aquesta proteïna en aquest teixit. Per portar-ho a terme, dos dels models 

utilitzats en aquesta tesi han estat dues soques de ratolins transgènics 

que sobreexpressen DOR de forma independent i específica en el múscul 

esquelètic (SKM-Tg i SKM-Tg’) i que tenen una base genètica pura 

C57BL/6J. En ambdós casos, l’expressió del transgèn està regulada per el 

promotor/enhancer de la cadena lleugera de la miosina 1 (MLC1). La raó 

per la qual s’ha treballat amb dues soques de ratolins diferents és per 

corroborar que el fenotip que s’observés fos degut a la sobreexpressió de 

DOR i no al lloc d’inserció del transgèn. Així doncs, la forma sistemàtica 

de treballar ha sigut realitzar tots els experiments amb la soca SKM-Tg i 

corroborar els resultats més importants amb l’altra soca, la SKM-Tg’. 

A l’hora de realitzar els experiments s’utilitzaven ratolins salvatges (WT 

i WT’ depenent de la soca) que provinguessin del mateix part com a 

controls. Per tal d’identificar quins individus eren transgènics i quins no, 

s’extreia el DNA d’un tros de la cua dels ratolins i es realitzava PCR a 

temps real utilitzant dos parelles d’encebadors diferents que vam 

anomenar DOR i DORORF. La parella d’encebadors DOR s’unia a la 

regió 3’ UTR (“Untranslated Region”) mentre que la DORORF s’unia a 

l’interior de l’exó 3 del gen de DOR (Figura 12A). Donat que el transgèn 

estava generat en base al cDNA i no contenia ni les regions intròniques 

ni les UTRs del gen original, no era reconegut per la parella d’encebadors 

DOR (Figura 12A). Així doncs, l’amplificació a traves dels encebadors 

DOR ens aportava una mesura del DOR endogen mentre que la dels 
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encebadors DORORF era una mesura de la quantitat total de DOR 

(l’endogen i el transgèn). Si les corbes d’amplificació dels dos encebadors 

estaven separades per un mínim de 4 cicles es considerava que aquell 

individu era transgènic. Si la diferència era menor a un cicle, es 

considerava que era control (Figura 12B). 

El primer que es va fer abans de començar a realitzar els diversos estudis 

dissenyats va ser validar que teníem el model desitjat: unes soques de 

ratolins que sobreexpressessin DOR específicament en el múscul 

esquelètic i no en altres teixits. Per això, es va extreure mRNA de 

diferent teixits de ratolins SKM-Tg, es va sintetitzar el cDNA i es va 

valorar el nivell d’expressió de DOR en aquests teixits. Com es pot 

observar a la Figura 13, la sobreexpressió de DOR resultà ser específica 

dels músculs esquelètics amb una petita tendència a augmentar també 

en el cor. A més, s’observà com hi ha una major sobreexpressió en els 

músculs amb fibres més blanques (més glicolítiques) que en els músculs 

purament vermells (més oxidatius) com el soleus (Figura 13). Això és una 

característica pròpia del promotor utilitzat (Lyons et al., 1990). 
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Figura 12. Genotipació de ratolins transgènics (SKM-Tg i SKM-Tg’) i 
els respectius controls (WT i WT’). (A) El panell superior mostra un 
esquema parcial del gen de DOR on es destaquen les regions corresponents 
als exons 3, 4 i 5, a la pauta oberta de lectura (en vermell) i les regions on 
s’uneixen els encebadors de DOR i DORORF. El panell inferior mostra 
l’estructura gènica del transgèn, la qual només conté la pauta oberta de 
lectura. (B) Imatges representatives de les corbes d’amplificació d’una PCR a 
temps real del DNA extret de les cues de ratolí utilitzant les parelles 
d’encebadors DOR i DORORF dissenyats per Sybr green. Es pot observar el 
perfil d’un ratolí transgènic (panell esquerra) i d’un ratolí control (panell 
dret). 
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En el cas de la colònia SKM-Tg’, donat que es va utilitzar el mateix 

promotor que per la SKM-Tg, només es va comprovar la sobreexpressió 

de DOR a nivell del múscul esquelètic. Així doncs, es trobà el mateix 

patró de sobreexpressió que l’observat en la colònia SKM-Tg, és a dir, 

una expressió més alta en els músculs amb una component glucolítica 

més important (Figura 14). 

Figura 13. La sobreexpressió de DOR a nivell d’mRNA en els ratolins 
SKM-Tg és específica dels músculs esquelètics. PCR a temps real amb 
encebadors dissenyats per Sybr green per DOR (la parella DORORF) i per β-
actina (emprada com a gen housekeeping). Les barres mostren la mitjana ± 
l’error estàndard del grau de sobreexpressió de DOR en diferents teixits de 
ratolins SKM-Tg respecte els nivells d’expressió en ratolins WT (línia 
vermella) (n=3). 
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Figura 14. DOR es sobreexpressa 
en els músculs esquelètics dels 
ratolins SKM-Tg’. PCR a temps real 
amb encebadors dissenyats per Sybr 
green per DOR (la parella DORORF) i 
per β-actina (emprada com a gen 
housekeeping). Les barres mostren la 
mitjana ± l’error estàndard del grau 
de sobreexpressió de DOR en 
diferents músculs esquelètics de 
ratolins SKM-Tg’ respecte ratolins 
WT’ (línia vermella) (n=4). 
 

 

 

Per tal d’avaluar també els nivells de proteïna DOR en els transgènics, es 

realitzaren assajos de Western blot en homogenats totals de diferents 

teixits provinents de ratolins transgènics i control. Resultà inesperat 

l’augment de la intensitat de diverses bandes de diferent pes molecular 

en el múscul dels ratolins transgènics respecte el control. En els models 

cel·lulars de sobreexpressió de DOR s’observa únicament l’augment d’una 

banda de 37 kDa de pes molecular aparent. En aquest cas, per tal de 

presentar els resultats de forma més clara, a la Figura 15 només es 

mostren els resultats corresponents a aquesta banda (tot i que per la 

resta de bandes el resultat fou similar). Concretament, s’observà com hi 

havia un augment de l’expressió de DOR en els quàdriceps dels ratolins 

SKM-Tg i no en altres teixits com són cor, cervell, fetge, ronyó, pulmó i 

teixit adipós epididimal (Figura 15).  
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Figura 15. La sobreexpressió de la proteïna DOR en ratolins SKM-Tg 
és específica del múscul esquelètic. Anàlisi per Western blot dels nivells 
d’expressió de DOR (banda de 37 kDa) en 40 µg de proteïna d’homogenats 
totals provinents de diferents teixits de ratolins SKM-Tg i WT. S’empraren 
anticossos contra DOR i contra α-Tubulina (com a control de càrrega). 

 

En el cas de la colònia SKM-Tg’ també s’observà aquest increment de 

l’expressió de DOR en el múscul esquelètic (Figura 16). 

 

 

 

 

 

Per tal d’avaluar si l’augment d’expressió de DOR era major en algun 

compartiment cel·lular en concret i si hi havia alguna diferència en la 

distribució de les diferents poblacions de DOR, es realitzà fraccionament 

Figura 16. DOR està sobreexpressat en el múscul esquelètic de 
ratolins SKM-Tg’. Anàlisi per Western blot dels nivells d’expressió de DOR 
(banda 37 kDa) en 40 µg de proteïna d’homogenats totals provinents de 
quàdriceps de ratolins SKM-Tg’ i WT’. S’empraren anticossos contra DOR i 
contra α-Tubulina (com a control de càrrega). 
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subcel·lular dels músculs dels ratolins. Aquesta tècnica permet treballar 

amb diferents fraccions enriquides de diferents compartiments cel·lulars. 

Com ja s’ha comentat, resultà inesperada l’observació que no només una 

sinó una sèrie de bandes situades entre els 37 i 53 kDa augmentaven en 

els cas dels ratolins transgènics (Figura 17).  

	  
Figura 17. Nivells d’expressió de la proteïna DOR en diferents 
fraccions subcel·lulars de músculs de ratolins SMK-Tg i control. 
Anàlisi per Western blot de l’expressió de DOR en 40 µg de proteïna de les 
diferents fraccions subcel·lulars de quàdriceps de ratolins (1) WT i (2) SKM-
Tg. S’empraren anticossos contra DOR, Porina, Caveolina 3 i α-Tubulina. 
Aquests últims s’utilitzaren com a control d’enriquiment de les diferents 
fraccions subcel·lulars. 

Concretament, hi havia un augment de la banda esperada de DOR (37 

kDa, a la qual ens hi referirem com a), d’una altra banda lleugerament 
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més alta (a aproximadament 40 kDa i que ens hi referirem com b), i d’un 

altre doblet d’un pes molecular més elevat (dues bandes entre 50 i 53 

kDa aproximadament  a les quals ens referirem com c i d) (Figura 16). A 

més, aquests enriquiment no resultà igual per totes les fraccions 

subcel·lulars. Mentre que per nuclis, mitocondris i membranes totals 

l’enriquiment es dóna tant per les bandes de més pes molecular com les 

més baixes, en el cas de citosol únicament s’observà l’augment de les 

formes c i d corresponents a un pes molecular més elevat (Figura 17). 

Per tal de comprovar que efectivament aquestes bandes eren específiques 

i corresponien a diferent formes de DOR, es van realitzar assajos de 

Western blot de múscul de ratolins que sobreexpressaven DOR de forma 

transitòria. Així doncs, es van electrotransferir tibials anterior de 

ratolins WT amb un constructe que codificava per la proteïna DOR unida 

a un “tag” d’histidines (His-DOR) i s’observà com hi havia un increment 

en l’expressió de bandes de diferent pes molecular similar al que es va 

observar en els ratolins transgènics (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. La sobreexpressió de DOR en múscul esquelètic origina 
formes amb diferents pes molecular aparent independentment de la 
metodologia. Anàlisi per Western blot de l’expressió de DOR en 40 µg de 
proteïna d’homogenats totals de tibials anteriors provinents de (1) un ratolí 
WT que sobreexpressa His-DOR de forma transitòria, (2) un ratolí WT i (3) 
un ratolí SKM-Tg S’utilitzaren anticossos contra DOR i contra α-Tubulina 
(com a control de càrrega). 



Resultats                                       	   	   	  
	  

	  54	  

Això demostra que DOR es troba en el múscul esquelètic en formes amb 

diferent pes molecular aparent, ja sigui degut a diferents modificacions 

post-traduccionals o bé a interaccions covalents amb altres proteïnes. 

 

2.2. Fenotipació bàsica 

 

Alteracions en l’expressió de proteïnes implicades en processos claus 

poden causar la mort dels individus modificats genèticament ja en estat 

embrionari o a les poques hores després del part. Tal i com ja s’ha 

esmentat, fins l’actualitat DOR ha estat relacionat amb dues funcions 

diferents: com a coactivador de diferents receptors nuclears i com a 

regulador de l’autofàgia. Així doncs, s’han associat alteracions en el 

funcionament de diferents coreguladors de receptors nuclears amb 

diferents malalties (diversos càncers, Huntington, resistència a múltiples 

hormones, etc.) (Yanase et al., 2004) i, en alguns casos, amb letalitat a 

nivell embrionari (Zhu et al., 2000). 

En el cas de l’autofàgia, s’ha descrit com tot i que en estat embrionari els 

seus nivells són molt baixos, la seva inducció en els nounats és crítica i 

necessària per la supervivència d’aquestes cries (Kuma et al., 2004). 

Concretament, es creu que la inducció de l’autofàgia és necessària per 

mantenir l’homeòstasi de l’organisme en el primer moment de dejuni que 

suposa el part (Kuma et al., 2004). 

Així doncs, donat que DOR havia estat implicat en aquestes funcions, 

vam decidir analitzar si en els creuament es donava un patró d’herència 

mendeliana amb el 50% de les cries transgèniques i el 50% de les cries 

control. Això era possible perquè les còpies del transgèn que causaven la 

sobreexpressió de DOR s’heredaven només d’un progenitor (donant-se 

una situació similar a la heterozigosi) que alhora també era “heterozigot” 

pel transgèn. L’altre progenitor era WT. 
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Així doncs, en analitzar la distribució de genotips per l’anàlisi de la χ2 

(Taula 1) no s’observaren diferències significatives entre els resultats 

observats i els esperats. De fet, els animals transgènics eren viables i 

indistingibles a simple vista dels seus companys salvatges de ventrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segon punt que es va analitzar va ser el pes corporal a diferents edats, 

ja que aquest paràmetre pot ésser indicatiu d’algun desordre metabòlic. 

No s’observaren diferències significatives entre els pesos de ratolins 

SKM-Tg i els seus control en cap de les edats estudiades, tant pel que fa 

a mascles (Figura 19A) com femelles (Figura 19B). 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Anàlisi de l’herència del transgèn. 
S’analitzaren 159 cries provinents de 4 creuaments 
diferents. Es mostren els valors observats, els esperats i 
el càlcul de la χ2  obtingut. El p valor amb dues cues de 
distribució és 0,3026. 
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Figura 19. Corba de 
creixement. Evolució del pes 
corporal al llarg del temps de 
(A) mascles i (B) femelles tant 
WT (☐) com SKM-Tg (). Cada 
punt representa la mitjana ± 
l’error estàndard (n=9-15 entre 
els diferents grups i edats). Es 
va realitzar un test ANOVA de 
2 factors per comparar les 
dues corbes i una prova t 
Student amb dues cues de 
distribució en cada edat i no es 
van trobar en cap cas 
diferències significatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el transcurs d’aquesta tesi doctoral també s’ha treballat amb ratolins 

d’aquesta soca (SKM-Tg) de 4 mesos d’edat i sotmesos a un dejuni de 16 

hores. En aquestes condicions, tampoc s’observà cap diferència 

significativa entre el pes corporal de ratolins WT i SKM-Tg ni en mascles 

ni en femelles (Figura 20). 
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Figura 20. En dejuni tampoc hi 
ha diferències de pes corporal 
entre ratolins WT i SKM-Tg. 
Pes corporal de mascles i femelles 
de 4 mesos d’edat de la soca SKM-
Tg després de 16 hores de dejuni. 
Les barres mostren la mitjana ± 
l’error estàndard (n=7-8). No 
s’observaren diferències 
significatives en realitzar una 
prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre 
genotips.	  

 

 

En el cas dels ratolins SKM-Tg’ es va mesura el pes corporal dels mascles 

als 4 mesos d’edat tant en alimentació com en dejuni, ja que són els 

animals utilitzats d’aquesta soca en aquesta tesi doctoral. Tampoc 

s’observaren diferències significatives (Figura 21). 

 

Figura 21. No hi ha diferències 
de pes corporal entre mascles 
SKM-Tg’ i WT’. Pes corporal de 
mascles de 4 mesos d’edat de la 
soca SKM-Tg’ alimentats i després 
de 16 hores de dejuni. Les barres 
mostren la mitjana ± l’error 
estàndard (n=6-8). No 
s’observaren diferències 
significatives en realitzar una 
prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre 
genotips. 	  

 

Seguint amb l’anàlisi general i amb la hipòtesi que DOR podria estar 

implicada en la diabetis de tipus 2, es van posar animals WT i SKM-Tg 

de 4 mesos d’edat en gàbies metabòliques per analitzar-ne la ingesta, 

l’aigua beguda i els excrements i orina produïts en 24 hores. Els animals 

es deixaren durant 48 hores a l’interior de les gàbies metabòliques 
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individuals com a període d’adaptació i els paràmetres esmentats es 

mesuraren en dues rondes de 24 hores posteriors a l’aclimatació. En 

analitzar les dades obtingudes, no s’observaren diferències significatives 

entre animals transgènics i control en cap dels dos sexes (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Dades metabòliques dels ratolins de la soca SKM-Tg. 
Valors obtinguts de (A) ingesta, (B) beguda, (C) femta excretada i (D) orina 
generada per dia. Hi ha dades de mascles WT (☐), mascles SKM-Tg (), 
femelles WT (o) i femelles SKM-Tg(). Una línia horitzontal indica la mitjana 
dels valors (n=12-16). Es va realitzar una prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips en cadascuna de les condicions 
representades i no s’observaren diferències significatives. 
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2.3. La sobreexpressió de DOR en el múscul esquelètic no 

altera l’homeòstasi de la glucosa de l’organisme 

 

Donat que DOR es va identificar originàriament com un possible factor 

implicat en la diabetis de tipus 2 (Baumgartner et al., 2007), vam voler 

analitzar si aquests ratolins presentaven alguna alteració en 

l’homeòstasi de la glucosa. De fet, el múscul esquelètic és un dels 

principals teixits que participa en el balanç energètic de l’organisme 

representant el 30% de la despesa energètica i a més és el principal 

responsable de la captació i emmagatzematge de glucosa estimulada per 

insulina.  

Per això, es van mesurar els nivells de glucosa en sang d’animals 

alimentats i dejunats de 4 mesos d’edat. S’analitzaren mascles i femelles 

de les dues soques (SKM-Tg i SKM-Tg’) i no s’observaren diferències 

significatives entre individus control i transgènics (Figura 23), tot i que 

en tots els casos s’observa la característica reducció dels nivells de 

glucosa circulants per efecte del dejuni (Figura 23). Això indica que la 

sobreexpressió de DOR en el múscul esquelètic no afecta els nivells de 

glucosa en sang. 

Una de les característiques més comuns de situacions de resistència a la 

insulina i, conseqüentment, de la diabetis mellitus de tipus 2 és la 

intolerància a la glucosa. Per això, per tal de veure si hi havia alguna 

alteració en la capacitat d’absorció de la glucosa, vam decidir realitzar 

assajos intraperitoneals de tolerància a la glucosa (IPGTT). Aquests van 

consistir en la injecció d’una solució de glucosa a una dosi de 2 g 

glucosa/kg pes corporal en individus prèviament dejunats 16 hores, i en 

la mesura dels nivells de glucosa en sang a diferents temps. Aquest 

assaig es va realitzar tant en mascles com en femelles de 4 mesos de la 

soca SKM-Tg’ i no s’observaren diferències significatives en el perfil 

d’absorció de la glucosa en cap dels dos sexes (Figura 24). 
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Figura 23. La sobreexpressió de DOR en el múscul esquelètic no 
altera els nivells de glucosa circulants. Mesura de la glicèmia (mg/dL) 
en alimentació o després de 16 hores de dejuni de (A) mascles SKM-Tg, (B) 
femelles SKM-Tg, (C) mascles SKM-Tg’ i (D) femelles SKM-Tg’. Les barres 
mostren la mitjana ± l’error estàndard de la concentració de glucosa en sang 
(n=8-15). Es va realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució 
per comparar entre genotips en cadascuna de les condicions testades i no 
s’observaren diferències significatives. 
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Figura 24. El guany de funció de DOR en el múscul esquelètic no 
altera el perfil d’absorció de la glucosa. Després de deixar els animals 
en dejuni durant 16 hores, se’ls va realitzar un IPGTT amb la injecció 
intraperitonial d’un bolus de glucosa (2g/kg) i amb la mesura de la glicèmia 
als 5, 15, 30, 60, 90 i 120 minuts després de l’administració. El test es va 
realitzar en mascles WT’ (☐), mascles SKM-Tg’ (), femelles WT’ (o) i 
femelles SKM-Tg’ (). Cada punt representa la mitjana ± l’error estàndard 
(n=5). Es va realitzar un test ANOVA de 2 factors per comparar les dues 
corbes i una prova t Student amb dues cues de distribució en cada temps i no 
es van trobar diferències significatives en cap cas.	  
 

El test IPGTT en la soca SKM-Tg als 4 mesos d’edat va ésser realitzat pel 

Dr. Vicent Ribas tant en mascles com en femelles i tampoc s’observaren 

diferències significatives entre genotips.  
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Al realitzar aquests assajos també es va obtenir sang als 5, 15, 30 i 60 

minuts després de la injecció intraperitoneal de glucosa i posteriorment 

el Dr. Vicent Ribas va determinar la concentració d’insulina en el plasma 

als temps esmentats. Tampoc s’observaren diferències entre ratolins 

control i transgènics en cap dels casos. 

A més, cal esmentar el fet que el perfil d’absorció de glucosa per IPGTT 

tampoc presentava diferències entre mascles SKM-Tg i WT als 12 mesos 

d’edat (dades no mostrades), indicant que DOR tampoc afectava el perfil 

d’absorció de glucosa amb l’edat. 

Finalment, ja més a nivell muscular, vam decidir mesurar el contingut de 

glicogen present en els quàdriceps de ratolins SKM-Tg i WT, ja que s’ha 

descrit com en pacients diabètics de tipus 2 hi ha una reducció de la 

síntesi de glicogen a nivell de múscul esquelètic (Beck-Nielsen, 2012). Per 

fer-ho es va quantificar la quantitat de glucosa de dins el múscul que es 

trobava formant part del glicogen en mascles i femelles SKM-Tg. Aquesta 

mesura es va realitzar tant en condicions d’alimentació com després de 

16 hores de dejuni, i no s’observaren diferències significatives entre 

genotips en cap dels dos sexes i independentment de l’estat nutricional. 

Això indica que el dipòsit de glicogen muscular no estava alterat per la 

sobreexpressió de DOR (Figura 25). 
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Figura 25. La sobreexpressió de DOR no modifica el contingut de 
glicogen muscular. Mesura del contigut de glucosa (µmols/g teixit) que 
està emmagatzemada en forma de glicogen en el quàdriceps de (A) mascles i 
(B) femelles de la soca SKM-Tg tant en situació d’alimentació com de dejuni 
(16 hores). Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=8). Es va 
realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips en cadascuna de les condicions testades i no s’observaren 
diferències significatives. 

 

2.4. El guany de funció de DOR causa una reducció de la 

massa muscular 

 

2.4.1. Els músculs dels ratolins transgènics presenten una 

reducció del pes en comparació al dels ratolins control 

 

En realitzar una caracterització més específica dels músculs esquelètics, 

el primer que s’observà fou una reducció del pes significativa en el tibial 

anterior, el quàdriceps i l’EDL dels mascles SKM-Tg respecte els WT en 

una situació basal d’alimentació (Figura 26). En el cas del soleus no es va 

observar aquesta reducció (Figura 26), però cal recordar que la 

sobreexpressió de DOR en aquest múscul és petita (Figura 13). Per tal de 

comprovar que aquest efecte era específic de la sobreexpressió de DOR, 

es va analitzar què succeïa en altres teixits d’aquests ratolins. En el cas 
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dels mascles alimentats, no s’observaren diferències significatives entre 

ratolins transgènics i control en el teixit adipós epididimal, ronyó i cor 

(Figura 26). Tot i això, sí es va observar un augment en el pes relatiu del 

fetge en els mascles SKM-Tg (Figura 26). 

El mateix anàlisi es va realitzar en femelles d’aquesta mateixa soca i els 

resultats foren similars. Concretament, en aquest cas la reducció en la 

massa muscular fou significativa per el gastrocnemi i el quàdriceps de les 

femelles transgèniques i no per als altres músculs mesurats (tibial 

anterior, EDL i soleus) (Figura 27). A més, també es demostrà que aquest 

efecte era específic a la sobreexpressió de DOR ja que el fetge, el teixit 

adipós perigonadal, el ronyó i el cor no presentaven diferències en el pes 

relatiu entre femelles SKM-Tg i WT (Figura 27). 

Amb la intenció d’intentar apreciar millor les diferències es van repetir 

aquestes mesures després de deixar els ratolins 16 hores en dejuni. El 

dejuni permet assegurar que tots els animals a utilitzar estan en les 

mateixes condicions nutricionals i es redueix la variabilitat que es dóna 

en els pesos relatius deguda a, per exemple, pel contingut de menjar 

present en l’estómac i intestins dels animals (ja que a l’estar dejunats cap 

ratolí té menjar en el tub digestiu). 

Així doncs, en el cas dels mascles SKM-Tg dejunats 16 hores es va 

observar una reducció significativa en el pes relatiu del tibial anterior i 

del quàdriceps, però no pel gastrocnemi, l’EDL i el soleus (Figura 28). A 

més, tampoc s’observaren diferències significatives en el fetge, el teixit 

adipós epididimal i el ronyó (Figura 28). 

En el cas de les femelles dejunades els resultats van seguir la mateixa 

tendència descrita fins ara. Així doncs, es va observar una disminució 

significativa del pes relatiu en tots els músculs extrets (tibial anterior, 

gastrocnemi, quàdriceps, EDL i soleus) i no en teixit d’altra naturalesa 

com són el fetge, el teixit adipós perigonadal i el ronyó (Figura 29). 
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Figura 26. La sobreexpressió de DOR en el múscul esquelètic causa 
una reducció del pes d’aquest teixit en mascles. Pesos de diversos 
teixits en relació al pes corporal de mascles SKM-Tg i WT de 4 mesos d’edat i 
en estat alimentat. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=8). * 
p<0,05, ** p<0,01 i *** p<0,001 en una prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips. 
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Figura 27. La reducció de pes del múscul esquelètic també s’observa 
en les femelles transgèniques. Pesos de diversos teixits en relació al pes 
corporal de femelles SKM-Tg i WT de 4 mesos d’edat i en estat alimentat. 
Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=8). ** p<0,01 en una 
prova t Student amb dues cues de distribució per comparar entre genotips. 
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Figura 28. La reducció del pes del múscul esquelètic es manté en 
mascles dejunats. Pesos de diversos teixits en relació al pes corporal de 
mascles SKM-Tg i WT de 4 mesos d’edat després de 16 hores de dejuni. Les 
barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=7-8). * p<0,05 i ** p<0,01 en 
una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar entre 
genotips. 
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Figura 29. La reducció del pes del múscul esquelètic també s’observa 
en femelles dejunades. Pesos de diversos teixits en relació al pes corporal 
de femelles SKM-Tg i WT de 4 mesos d’edat després de 16 hores de dejuni. 
Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=8). * p<0,05 i *** 
p<0,001 en una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips. 
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Per acabar de demostrar que aquest efecte es devia a la sobreexpressió de 

DOR en el múscul esquelètic, es van pesar els teixits de mascles de l’altra 

soca de transgènics (SKM-Tg’) dejunats durant 16 hores. En aquest cas, 

es va observar una reducció en el pes relatiu del tibial anterior, el 

gastrocnemi i el quàdriceps, però no de l’EDL i el soleus (Figura 30). A 

més, tampoc s’observaren canvis de pes en el teixit adipós epididimal i el 

fetge (Figura 30). 

En conjunt, aquestes dades indiquen que el guany de funció de DOR en el 

múscul esquelètic causa una reducció de la massa d’aquest teixit i aquest 

efecte és específic, ja que s’observa independentment del sexe i de la soca 

de transgènic que s’utilitza i no s’observa en altres teixits on no es 

sobreexpressa aquesta proteïna. L’única excepció és el cas del fetge pels 

mascles SKM-Tg alimentats, on s’observà un augment del seu pes 

relatiu. Donat que aquesta observació no s’ha repetit en l’altra soca, ni en 

femelles i ni en dejuni, és probable que sigui un efecte particular 

d’aquesta sèrie experimental. 

 



Resultats                                       	   	   	  
	  

	  70	  

	  
Figura 30. La disminució de pes muscular també s’observa en la 
segona línia de ratolins transgènics (SKM-Tg’). Pesos de diversos teixits 
en relació al pes corporal de mascles SKM-Tg’ i WT’ després de 16 hores de 
dejuni i de 4 mesos d’edat. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard 
(n=6). * p<0,05 i *** p<0,001 en una prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips. 
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2.4.2. La reducció de la massa muscular és independent de 

l’edat dels ratolins 

 

Per tal d’analitzar si aquesta menor massa muscular presentava un 

efecte diferencial amb l’edat o es mantenia constant al llarg del temps en 

els ratolins transgènics, es va posar a punt la metodologia de la 

tomografia microcomputacional. Aquesta metodologia es basa en 

l’escaneig a patir d’una font de raigs X de les regions desitjades de 

l’animal. Una de les limitacions d’aquesta tecnologia és que tot i que es 

pot distingir clarament el teixit adipós i l’os, la resta de teixits tous no es 

poden diferenciar entre ells. Per això, en el nostre cas, per fer el 

seguiment de la massa muscular en el temps vam escollir la regió 

compresa per la fíbula de la pota posterior dreta dels ratolins (Figura 31). 

La raó rau en el fet que aquesta zona és rica en el múscul esquelètic, que 

és el nostre teixit d’interès, i no hi són pràcticament presents altres 

teixits que podrien interferir en les mesures.  

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera, es va analitzar el volum de teixit tou present en la 

regió esmentada en mascles i femelles de la soca SKM-Tg a mesura que 

anaven creixent. En el cas dels mascles, s’observà com hi ha una reducció 

Figura 31. Imatges que mostren la zona dels ratolins utilitzada per 
analitzar el volum de teixit tou. Imatges (a) longitudinal i (b) transversal 
de la regió compresa per la fíbula de la pota posterior dreta d’un ratolí. En 
(b) es poden distingir perfectament la fíbula i la tíbia respecte la resta de 
teixits tous. 
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del volum de teixit tou estadísticament significativa entre els 3 i els 12 

mesos d’edat, amb l’única excepció dels 8 mesos (Figura 32). Aquesta 

diferència fou màxima als 3 mesos d’edats i a continuació es mantingué 

constant al llarg del temps. A més, per tal de comprovar que aquest 

efecte no es devia a diferències en la mida dels animals, es va calcular 

també com a referència el volum de l’os present en aquesta mateixa regió. 

Així doncs, no s’observaren canvis significatius en cap de les edats 

analitzades (Figura 32), indicant que les diferències observades en el 

volum de teixit tou no eren degudes a diferències en la mida dels 

animals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Els mascles SKM-Tg presenten una reducció del volum de 
teixit tou independentment de l’edat. Evolució del volum de teixit tou i 
d’os present en la regió compresa per la fíbula de la pota posterior dreta de 
mascles SKM-Tg i WT. Cada punt representa la mitjana ± l’error estàndard 
(n=9). * p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de distribució 
realitzada en cadascuna de les edats analitzades (a excepció dels 8 mesos 
d’edat, on les diferències no són significatives). 
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Respecte les femelles, també s’observà una reducció del volum de teixit 

tou estadísticament significativa entre els 3 i els 12 mesos d’edat (Figura 

33), tot i que el perfil fou diferent al dels mascles. Concretament, la 

diferència més petita es trobà als 3 mesos d’edat i a partir d’aquest 

moment va romandre força constant fins els 12 mesos d’edat (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, també vam voler analitzar si aquesta observació es repetia en 

l’altre soca de ratolins transgènics emprats en aquesta tesi. Per això, es 

van utilitzar mascles de 4 mesos d’edat i s’observà com presentaven una 

reducció del volum de teixit tou sense que estigués alterat el volum d’os 

present en aquesta mateixa zona (Figura 34). 

Figura 33. La reducció del volum de teixit tou també és independent 
de l’edat en les femelles transgèniques. Evolució del volum de teixit tou i 
d’os present en la regió compresa per la fíbula de la pota posterior dreta de 
femelles SKM-Tg i WT. Cada punt representa la mitjana ± l’error estàndard 
(n=9-10). * p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de distribució 
realitzada en cadascuna de les edats analitzades. 
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Figura 34. La reducció de teixit tou també s’observa en l’altre soca 
de transgènics (SKM-Tg’). Valors obtingut del volum de teixit tou i d’os 
present en la regió compresa per la fíbula de la pota posterior dreta de 
mascles WT’ (☐) i SKM-Tg’ () de 4 mesos d’edat. Una línia horitzontal 
indica la mitjana dels valors (n=10). * p<0,05 en una prova t Student amb 
dues cues de distribució. 
  

2.4.3. L’atròfia muscular és deguda a una reducció de la mida 

de les fibres sense alterar-ne la seva morfologia 

 

La reducció de pes i volum muscular observades es poden explicar tant 

per una reducció en el nombre de fibres presents en el múscul com per 

una reducció en la mida de les fibres que el composen. Per això, com a 

índex groller de cel·lularitat del teixit, vam analitzar la quantitat total de 

DNA present en el quàdriceps de mascles i femelles SKM-Tg (Figura 35). 

No es van observar diferències significatives entre ratolins control i 

transgènics en cap dels dos sexes (Figura 35), indicant que probablement 

el nombre de fibres musculars no estava afectat. 

 Figura 35. El guany de funció de 
DOR no altera el contingut de DNA 
del múscul esquelètic. Mesura de la 
quantitat de DNA present en el 
quàdriceps de mascles i femelles WT i 
SKM-Tg en relació als grams de múscul. 
Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard (n=7-8). Es va realitzar una 
prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips i 
no s’observaren diferències significatives. 
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Així doncs, a continuació es va mesurar la “Cross-Sectional Area” (CSA), 

que és l’índex més utilitzat per avaluar canvis en la mida muscular i es 

basa en el càlcul de l’àrea que tenen les diferents fibres en talls 

transversals del múscul. D’aquesta manera, es va observar una reducció 

significativa en la CSA mitjana dels quàdriceps tant en mascles com en 

femelles transgènics respecte els seus control (Figura 36). Analitzant la 

distribució de les fibres en funció de la seva àrea, s’observà com en els 

animals transgènics hi ha un desplaçament en aquesta distribució de 

forma que augmenta el percentatge de fibres presents en els grups amb 

àrees més petites i disminueix la quantitat de fibres presents als grups 

amb àrees més grans (Figura 36). De fet, en el cas de les femelles SKM-

Tg la presència de fibres grans pràcticament desapareix (Figura 36). Això 

va demostrar que la reducció de la massa muscular observada en aquests 

models es deu a una reducció general en la mida de les fibres. 

Per tal d’analitzar si aquesta atròfia muscular estava associada amb 

alteracions en les fibres muscular, es van realitzar tincions 

d’hematoxilina-eosina en talls de quàdriceps prèviament inclosos en OCT 

obtinguts tant de mascles com de femelles de la colònia SKM-Tg de 4 

mesos d’edat. No es trobaren alteracions morfològiques rellevants en els 

músculs de ratolins transgènics comparats amb els control (Figura 37). 
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Figura 36. El guany de funció de DOR causa una reducció en la mida 
de les fibres. Mesura de la CSA mitjana i distribució per àrea de les fibres 
musculars de quàdriceps de ratolins WT (barres blanques) i SKM-Tg (barres 
negres). S’han analitzat tant (A) mascles com (B) femelles de 4 mesos d’edat i 
s’han comptabilitzat 500 fibres per cada quàdriceps. Les barres mostren la 
mitjana ± l’error estàndard (n=6). * p<0,05 en una prova t Student amb dues 
cues de distribució per comparar entre genotips. 
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Figura 37. La sobreexpressió de DOR no causa anormalitats 
histològiques en el múscul esquelètic. Imatges representatives de 
tincions hematoxilina-eosina en seccions transversals de 10 µm de gruix de 
quàdriceps de mascles i femelles WT i SKM-Tg. Barra d’escala: 100 µm. 

 

2.4.4. El guany de funció de DOR causa un augment en la taxa 

de degradació de proteïnes 

 

Les causes de l’atròfia muscular es poden agrupar en 3 categories 

diferents en funció de quina etapa de la vida del múscul estigui afectada: 

 

1. Defectes en la formació de la fibra muscular (Kuang et al., 2006; 

Seale et al., 2000). 

2. Alteracions en el funcionament de la fibra muscular adulta, que 

es redueixen a una alteració del balanç entre la síntesi i la 

degradació de proteïnes (Lecker et al., 1999). 
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3. Un augment en l’apoptosi mionuclear, cosa que s’ha associat a 

l’atròfia muscular induïda per l’edat o sarcopènia (Marzetti et al., 

2010). 

 

Un dels motius pels quals es va escollir el promotor de la MLC1 va ser 

perquè volíem estudiar la funció de DOR en la fibra adulta i aquest és un 

gen que s’expressa de forma tardana en el procés de diferenciació. Tot i 

això, donat que s’ha descrit com mioblasts C2C12 que expressen de forma 

estable un siRNA contra DOR (a través de transducció lentiviral) 

presenten un retard en la diferenciació miogènica (Baumgartner et al., 

2007), vam decidir analitzar si aquest procés estava afectat en el model 

transgènic de sobreexpressió de DOR. 

Per fer-ho vam quantificar, d’una banda, el nombre de cèl·lules satèl·lit 

presents en una secció transversal del tibial anterior i el quàdriceps dels 

ratolins transgènics respecte els control. Les cèl·lules satèl·lit són una 

població de cèl·lules presents en el múscul esquelètic que tenen la funció 

de proliferar i diferenciar-se en cas que hi ha hagi algun dany al teixit. 

Així doncs, s’ha descrit com alteracions en el nombre i la funció de 

cèl·lules satèl·lit presents en el múscul poden implicar alteracions en la 

massa muscular (Kuang et al., 2006; Seale et al., 2000). Per quantificar-

ho, es va realitzar immunohistoquímica de Pax7, un marcador específic 

de cèl·lules satèl·lit quiescents. No obstant, no es van observar 

diferències significatives entre els tibials anteriors i els quàdriceps de 

ratolins SKM-Tg i WT de 4 mesos d’edat (Figura 38). 
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Figura 38. Els ratolins SKM-Tg no tenen alterat el nombre de 
cèl·lules satèl·lit del múscul esquelètic. (A) Imatge d’una secció 
transversal del tibial anterior on es pot identificar una cèl·lula positiva per 
Pax7 (marcador de cèl·lules satèl·lit quiescents) després de realitzar una 
immunohistoquímica contra aquesta proteïna. Barra d’escala: 50 µm. (B) 
Quantificació del nombre de cèl·lules Pax7 positives en seccions transversals 
de tibials anteriors i quàdriceps de 10 µm de gruix en relació a l’àrea total. 
Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=12). Es va realitzar una 
prova t Student amb dues cues de distribució per comparar entre genotips i 
no s’observaren diferències significatives. NOTA: Aquest experiment es va 
realitzar en col·laboració amb el Dr. Antonio L. Serrano (PRBB, Barcelona). 

 

D’altra banda, per tal de tenir una visió més dinàmica del procés, es va 

induir una lesió en els tibials anteriors dels ratolins a través de la 

injecció de cardiotoxina. Aquesta toxina causa la mort de les fibres 

cel·lulars per necrosi i posa en marxa tot un procés d’inflamació i 

regeneració tissular que implica la formació de noves fibres. D’aquesta 

manera, com a índex per avaluar si el procés es donava de la mateixa 

manera en els ratolins control i transgènics, es va calcular la CSA de les 

fibres de noves formació (fàcilment identificables per la posició central 
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dels nuclis) 7 dies després de causar la lesió. L’experiment es va realitzar 

en mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat i no s’observaren diferències 

rellevants a nivell histològic entre genotips (Figura 39A). A més, tampoc 

s’observaren diferències significatives pel que fa a la CSA entre els dos 

grups (Figura 39B). Tot això indicà que el procés de formació de noves 

miofibres no està alterat pel guany de funció de DOR en el múscul 

esquelètic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’analitzar si hi havia un augment de la mort cel·lular en el 

múscul esquelètic dels ratolins SKM-Tg respecte els WT, es van realitzar 

assajos de TUNEL en seccions transversals de tibials anteriors i 

quàdriceps d’aquests ratolins. En quantificar el nombre de nuclis 

Figura 39. La sobreexpressió de DOR no altera el procés de 
regeneració del múscul esquelètic. (A) Imatges representatives de 
tincions hematoxilina-eosina de tibials anteriors de ratolins WT i SKM-Tg de 
4 mesos d’edat 7 dies després d’haver estat injectats amb cardiotoxina. Barra 
d’escala: 100 µm. (A) Quantificació de la CSA de tibials anteriors de ratolins 
WT i SKM-Tg 7 dies després de causar el dany. Les barres mostren la 
mitjana ± l’error estàndard (n=5-8). Es va realitzar una prova t Student amb 
dues cues de distribució per comparar entre genotips i no s’observaren 
diferències significatives. 
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apoptòtics presents en aquestes talls, no s’observaren diferències 

significatives entre els dos genotips (Figura 40). Això indicà que el guany 

de funció de DOR no altera els nivells d’apoptosi en el múscul esquelètic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donat que no es van observar canvis en el procés de formació de les fibres 

musculars dels ratolins transgènics, ni tampoc un augment en els nivells 

Figura 40. Els nivells d’apoptosi no estan alterats en els ratolins 
SKM-Tg. (A) Imatge d’immunofluorescència d’una secció transversal del 
tibial anterior on es pot identificar un nucli positiu per TUNEL. Els nuclis es 
mostren en blau (Hoestch 33342) i la fluorescència verda indica la presència 
de trencaments de doble cadena del DNA característics de la mort cel·lular 
per apoptosi. Barra d’escala: 25 µm (B) Percentatge relatiu al control del 
nombre de cèl·lules positives per TUNEL presents en seccions transversals 
de tibials anteriors i quàdriceps de 10 µm de gruix (corregit per l’àrea total) 
de ratolins WT i SKM-Tg. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard 
(n=12). Es va realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució per 
comparar entre genotips i no s’observaren diferències significatives. NOTA: 
Aquest experiment es va realitzar en col·laboració amb el Dr. Antonio L. 
Serrano (PRBB, Barcelona). 
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d’apoptosi, vam analitzar si hi havia alteracions en la taxa de degradació 

de proteïnes. Per fer-ho, es van incubar els músculs EDL ex vivo i es va 

analitzar la tirosina alliberada al medi en condicions d’inhibició de la 

síntesi de proteïnes. Es va utilitzar la tirosina perquè és un aminoàcid 

que no pot ésser metabolitzat pel múscul i com que degut a les condicions 

experimentals no es podia utilitzar tampoc per la síntesi de noves 

proteïnes, era un indicador de la taxa neta de degradació. En quantificar-

ho s’observà com la taxa de degradació de proteïnes era un 28% més alta 

en els músculs dels ratolins transgènics respecte els control (Figura 41). 

 

 

Figura 41. El guany de funció de DOR en 
el múscul esquelètic causa un augment 
en la degradació de proteïnes. 
Quantificació de la tirosina alliberada pels 
EDLs incubats ex vivo en presència de 
cicloheximida (0,5mM) de mascles i femelles 
transgènics i control de 4 mesos d’edat. Les 
barres mostren la mitjana ± l’error estàndard 
del percentatge de degradació total de 
proteïnes dels individus SKM-Tg respecte els 
WT (n=14-18). * p<0,05 en una prova t 
Student amb dues cues de distribució per 
comparar entre genotips.	  

 

 

2.4.5. L’augment de la degradació de proteïnes no està associat 

a un canvi en la composició de les fibres musculars 

 

S’ha descrit, d’una banda, com les fibres glicolítiques són més propenses 

a patir atròfia muscular donat que indueixen de forma més ràpida i amb 

més magnitud els sistemes de degradació de proteïnes (Frayn and 

Maycock, 1979; Li and Goldberg, 1976; Mizushima et al., 2004; Vary and 

Kimball, 1992); i de l’altre, s’ha observat com les fibres més oxidatives 
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són més petites per tal de permetre una difusió de l’oxigen més eficient 

(van Wessel et al., 2010). Per això, el tipus de fibres que composen els 

músculs són claus per determinar-ne la seva mida i la seva predisposició 

a atrofiar-se. 

Així doncs, per tal de verificar que el fenotip de reducció de la massa 

muscular observat es devia a una acció primària de la sobreexpressió de 

DOR i no a un efecte secundari per un canvi en la composició de les 

fibres, es va realitzar la tinció NADH diaforasa en seccions tranversals 

de tibials anteriors i quàdriceps prèviament inclosos en OCT de ratolins 

transgènics i control. Aquesta tinció és representativa de la capacitat 

oxidativa de la fibra i permet apreciar de forma qualitativa si hi ha 

canvis en la composició d’aquestes. Així doncs, es va analitzar 

qualitativament si la proporció de fibres oxidatives i glicolítiques era la 

mateixa en una regió externa, una intermitja i una interna del 

quàdriceps de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat (Figura 42). No 

s’observaren diferències entre els dos genotips (Figura 42). Els mateixos 

resultats s’obtingueren en el cas de les femelles control i transgèniques 

de 4 mesos d’edat (Figura 42). 
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Figura 42. El guany de funció de DOR no causa un canvi en el tipus 
de fibres musculars. Imatges representatives de tincions NADH diaforasa 
de seccions transversals de 10 µm de gruix de diferents regions de 
quàdriceps de mascles i femelles WT i SKM-Tg. Barra d’escala: 300 µm. 
NOTA: Aquest experiment es va realitzar en col·laboració amb el Dr. 
Antonio L. Serrano (PRBB, Barcelona). 
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2.4.6. La reducció de la massa muscular en els ratolins 

transgènics no està associada a alteracions mitocondrials 

 

Diverses situacions patològiques on té lloc la pèrdua de massa muscular 

estan associades a la pèrdua del contingut i la qualitat mitocondrial 

(Bing et al., 2000; Miller et al., 2012). Per tal d’analitzar si això tenia lloc 

en el nostre model vam realitzar assajos de diferent naturalesa. D’una 

banda, vam quantificar la relació entre el nombre de còpies de DNA 

mitocondrial i de DNA nuclear. Per fer-ho, es va aïllar DNA del 

quàdriceps dels ratolins i es va realitzar PCR a temps real amplificant 

dos gens diferents: Cox2 (subunitat II del complex IV de la cadena 

respiratòria) i SdhA (subunitat A del complex II de la cadena 

respiratòria). Ambdós gens codifiquen per proteïnes mitocondrials, però 

el primer es troba al genoma mitocondrial i el segon al nuclear. Així 

doncs, en analitzar la relació mtDNA/nDNA no s’observaren diferències 

significatives entre ratolins transgènics i control ni en mascles ni en 

femelles (Figura 43). 

Figura 43. La sobreexpressió 
de DOR en múscul esquelètic 
no altera la relació entre el 
DNA mitocondrial i el 
nuclear. Anàlisi del contingut 
mitocondrial en el quàdriceps de 
mascles i femelles WT i SKM-Tg 
de 4 mesos d’edat. Es realitzà 
una PCR a temps real amb 
encebadors dissenyats per Sybr 
green per Cox2 (com a marcador 
de DNA mitocondrial) i SdhA 
(com a marcador de DNA 

nuclear). Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard de la relació 
entre el DNA mitocondrial (mtDNA) i el nuclear (nDNA) (n=7-8). Es va 
realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips i no s’observaren diferències significatives.	  
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Tot i això, per tenir també una mesura més directa vam realitzar assajos 

Western blot per tal d’avaluar la quantitat de porina present en 

homogenats totals de quàdriceps de mascles de 4 mesos d’edat. Porina és 

el marcador utilitzat per excel·lència per avaluar la massa mitocondrial. 

No s’observaren diferències significatives en el contingut de porina en el 

múscul de ratolins control i transgènics alimentats (Figura 44A) ni 

dejunats (Figura 44B). Això indica que tot i presentar un fenotip de 

reducció de la massa muscular hi ha una conservació del contingut 

mitocondrial. 

	  
Figura 44. El guany de funció 
de DOR no altera el contingut 
de porina en el múscul 
esquelètic. Anàlisi per Western 
blot dels nivells d’expressió de 
porina en 40 µg de proteïna 
d’homogenats totals provinents de 
quàdriceps de mascles WT i SKM-
Tg (A) alimentats o (B) després de 
16 hores de dejuni. S’empraren 
anticossos contra porina i contra α–
Tubulina (com a control de 
càrrega). 

 

A més a més, també es va realitzar en seccions tranvsersals de 

quàdriceps la tinció de la succinat deshidrogenasa. Donat que aquest 

enzim forma part de la cadena respiratòria i es troba al mitocondri, 

permet avaluar de forma qualitativa si hi ha alteracions majors en la 

distribució d’aquests orgànuls dins la fibra muscular. En comparar les 

tincions realitzades en músculs de ratolins control i transgènics no 

s’apreciaren diferències ni en mascles ni  en femelles (Figura 45). 

 



                                                                                                     Resultats	  
	  

	   87	  

 

 
Figura 45. La sobrexpressió de DOR no altera la distribució 
mitocondrial en les fibres musculars. Imatges representatives de 
tincions de la succinat deshidrogenasa en seccions transversals de 10 µm de 
gruix de quàdriceps de mascles i femelles WT i SKM-Tg. Barra d’escala: 200 
µm.	  
 

2.5. La reducció de la massa muscular dels ratolins 

transgènics no implica alteracions en la funcionalitat del 

múscul esquelètic 

 

Està comprovat com la pèrdua de massa muscular és un dels factors que 

pot comportar un empitjorament la funció del múscul esquelètic i que, en 

casos extrems, pot arribar a comprometre la qualitat de vida de les 

persones afectades (Seguin and Nelson, 2003). 

Per tal d’avaluar si la disminució en la massa muscular que presentaven 

els ratolins transgènics era suficient com per alterar el funcionament del 

múscul, vam decidir realitzar un anàlisi de respirometria amb aquests 
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animals. Tal i com ja s’ha comentat, el múscul esquelètic és el teixit que 

té un impacte més important en el metabolisme de tot l’organisme 

(representant més del 30% de la despesa energètica) i és clau per la 

locomoció, cosa que fa que alteracions en la seva funció quedin reflectides 

en canvis en els paràmetres respiratoris. 

Així doncs, es van posar els animals en un aparell anomenat OXYMAX. 

Aquest aparell consisteix en un conjunt de gàbies individuals que, a 

través de calorimetria indirecta, permet avaluar quin és el consum 

d’oxigen, la producció de diòxid de carboni i el càlcul d’altres paràmetres 

relacionats. 

Aquest estudi es realitzà inicialment amb mascles control i transgènics 

de 4 mesos d’edat i es va analitzar quines eren les corbes de consum 

d’oxigen i de producció de CO2 al llarg del dia (Figura 46). No 

s’observaren diferències significatives entre els ratolins WT i SKM-Tg en 

cap dels dos paràmetres, tot i la tendència dels mascles transgènics a 

tenir menys consum d’oxigen i a produir menys CO2 (Figura 46). 
 

Figura 46. Corbes de 
consum d’oxigen i 
producció de diòxid de 
carboni de mascles de la 
soca SKM-Tg. Evolució del 
consum d’oxigen i producció de 
CO2 al llarg del dia de mascles 
WT (☐ ) i SKM-Tg () de 4 
mesos d’edat. Cada punt 
representa la mitjana ± l’error 
estàndard (n=9-10). Es va 
realitzar un test ANOVA de 2 
factors per comparar les dues 
corbes i no es van trobar 
diferències significatives. 
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El que sí s’observà és l’augment de l’intercanvi de gasos característic del 

període de foscor, ja que és quan els ratolins són més actius (Figura 46). 

Aquest fet fa que per calcular les mitjanes dels paràmetres obtinguts a 

partir de la calorimetria indirecta es solin separar els valors obtinguts 

durant el període de llum i el període de foscor, tal i com es pot observar a 

la Figura 47. D’aquesta manera, tampoc es detectaren diferències 

significatives en les mitjanes del consum d’oxigen (Figura 47A) ni la 

producció de CO2 (Figura 47B). En concordança amb aquests resultats, 

tampoc es van observar diferències en les estimacions del coeficient 

respiratori (RQ) (Figura 47C) ni en la producció de calor (Figura 47D). 

El mateix anàlisi es realitzà amb femelles de la soca SKM-Tg de 4 mesos 

d’edat. En aquest cas, tampoc s’observaren diferències en les corbes 

diàries de consum d’oxigen i producció de CO2 entre genotips (Figura 48). 

A més, la tendència no significativa observada en els mascles on els 

transgènics semblava que tenien uns nivells més baixos d’intercanvi de 

gasos (Figura 46), en aquest cas resulta ser invertida tot i que tampoc és 

significativa (Figura 48). 
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Figura 47. No hi ha diferències en els paràmetres respiratoris de 
mascles control i transgènics. Anàlisi de calorimetria indirecta realitzada 
en mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat. S’ha analitzat (A) el consum 
d’oxigen (VO2), (B) la producció de diòxid de carboni (VCO2), (C) el coeficient 
respiratori (RQ), i la producció de calor durant el període de llum i el període 
de foscor. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=9-10). Es va 
realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips i no s’observaren diferències significatives. 
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Figura 48. Corbes de 
consum d’oxigen i 
producció de diòxid de 
carboni de femelles de la 
soca SKM-Tg. Evolució del 
consum d’oxigen i producció de 
CO2 al llarg del dia de femelles 
WT (o) i SKM-Tg () de 4 mesos 
d’edat. Cada punt representa la 
mitjana ± l’error estàndard 
(n=6-7). Es va realitzar un test 
ANOVA de 2 factors per 
comparar les dues corbes i no 
es van trobar diferències 
significatives.	  
 

 

 

 

 

 

Conseqüentment, tampoc s’observaren diferències significatives entre 

genotips quan es van analitzar les mitjanes del consum d’oxigen, la 

producció de CO2, el coeficient respiratori o la calor produïda ni durant el 

període de llum ni en el de foscor (Figura 49). 
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Figura 49. No hi ha diferències en els paràmetres respiratoris de 
femelles control i transgèniques. Anàlisi de calorimetria indirecta 
realitzada en femelles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat. S’ha analitzat (A) el 
consum d’oxigen (VO2), (B) la producció de diòxid de carboni (VCO2), (C) el 
coeficient respiratori (RQ), i la producció de calor durant el període de llum i 
el període de foscor. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=6-
7). Es va realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució per 
comparar entre genotips i no s’observaren diferències significatives. 

 

En conjunt, les dades obtingudes en mascles i femelles indiquen que la 

sobreexpressió de DOR en múscul esquelètic no altera els paràmetres 

respiratoris globals dels ratolins. 

A més, l’OXYMAX també permet mesurar un altre paràmetre 

íntimament lligat a la funció del múscul esquelètic, com és el moviment 
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dels animals. En el cas dels mascles, no s’observaren diferències 

significatives entre ratolins control i transgènics ni en el moviment total 

ni en l’ambulació dels ratolins (Figura 50A). Respecte les femelles, els 

resultats que s’obtingueren foren molt similars als obtinguts amb els 

mascles (Figura 50B). 

 

Finalment, es va realitzar una prova de força en aquests animals per 

veure si s’observava alguna alteració en aquest paràmetre. Per fer-ho es 

va utilitzar un aparell anomenat “Grip Strenght”, el qual permet la 

mesura de la força que fan els ratolins al subjectar-se amb les quatre 

potes a una malla metàl·lica quan són estirats. Aquest assaig es va 

realitzar tant amb mascles com amb femelles de la soca SKM-Tg i no 

s’observaren diferències significatives entre genotips (Figura 51). 

En conjunt, les dades obtingudes en aquest apartat indiquen que la 

reducció de la massa muscular present en els ratolins transgènics no és 

suficient com per detectar alteracions en la funció muscular amb la 

metodologia emprada. 

Figura 50. El guany de funció de DOR en el múscul esquelètic no 
altera el moviment dels animals. Mesura del nombre de comptes totals i 
el nombre de comptes implicades en l’ambulació de ratolins WT i SKM-Tg. 
En el panell (A) es mostren els resultats dels mascles i en el panell (B) el de 
les femelles. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=6-10). Es 
va realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips i no s’observaren diferències significatives. 
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Figura 51. La sobreexpressió de 
DOR no altera la força muscular 
que poden realitzar els animals 
en assajos amb el “Grip Strenght”. 
Mesura de la força que van realitzar 
els ratolins amb les 4 potes a l’ésser 
estirats d’una malla metàl·lica 
després de deixar que es subjectessin 
bé. Les barres mostren la mitjana ± 
l’error estàndard dels grams de força 
realitzats pels ratolins a l’estirar-los 
(n=3). Es va realitzar una prova t 

Student amb dues cues de distribució per comparar entre genotips i no 
s’observaren diferències significatives. 
 

2.6. Metabolisme del nitrogen 

 

2.6.1. El guany de funció de DOR causa una reducció del 

contingut d’aminoàcids lliures en el múscul esquelètic 

 

Donat que es trobà una taxa de degradació de proteïnes augmentada en 

els músculs dels animals transgènics respecte els control, es va analitzar 

si això causava un augment en el contingut d’aminoàcids lliures dins el 

múscul esquelètic. Les mesures d’aminoàcids es van realitzar en la 

Unitat de Tècniques Separatives d’Anàlisi dels Centres Científics i 

Tècnics de la Universitat de Barcelona. 

Per tal de presentar aquests resultats, l’ordre dels aminoàcids es va 

establir en funció de la seva essencialitat i de les seves característiques 

químiques (Taula 2). 

 



                                                                                                     Resultats	  
	  

	   95	  

	  
Taula 2. Classificació dels aminoàcids utilitzada en aquesta 
tesi doctoral com a base per presentar els resultats d’aquest 
apartat. Els aminoàcids es van dividir inicialment en funció de la 
seva essencialitat i, dins aquesta, en funció de les seves 
característiques químiques. 

 

Així doncs, inicialment s’analitzà el contingut d’aminoàcids lliures en 

quàdriceps de ratolins SKM-Tg i WT després de 16 hores de dejuni. 

Contràriament al que esperàvem, tant en mascles com en femelles 

s’observà una reducció en el contingut d’aminoàcids lliures en els 

quàdriceps dels ratolins transgènics respecte els control que fou 

generalitzada i independent del tipus d’aminoàcid (Taula 3). 
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Taula 3. Contingut d’aminoàcids en quàdriceps de ratolins SKM-Tg i 
WT després de 16 hores de dejuni. Anàlisi del contingut d’aminoàcids 
lliures en el quàdriceps de mascles i femelles WT i SKM-Tg de 4 mesos 
d’edat després de 16 hores de dejuni. La taula mostra la mitjana ± l’error 
estàndard del contingut dels diferents aminoàcids indicats en µmols/g teixit. 
* p<0,05, ** p<0,01 i *** p<0,001 en una prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips. 

 

En analitzar-ho en situació d’alimentació s’observà com les diferències 

entre genotips eren molt més reduïdes iel comportament entre els 

aminoàcids que canviaven no era uniforme com en el cas de dejuni, ja que 

alguns augmentaven i altres disminuïen (Taula 4).  
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Taula 4. Contingut d’aminoàcids en quàdriceps de ratolins SKM-Tg i 
WT alimentats. Anàlisi del contingut d’aminoàcids lliures en el quàdriceps 
de mascles i femelles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat en alimentació. La 
taula mostra la mitjana ± l’error estàndard del contingut dels diferents 
aminoàcids indicats en µmols/g teixit. * p<0,05, ** p<0,01 i *** p<0,001 en 
una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar entre 
genotips. 

 

En conjunt, les dades suggereixen que el contingut d’aminoàcids lliures 

en el múscul esquelètic de ratolins transgènics està sobretot alterat en 

situació de dejuni i que es tracta d’una disminució generalitzada respecte 

el contingut d’aminoàcids en els músculs de ratolins control. 

El múscul esquelètic és el reservori proteic de l’organisme i en una 

situació de dejuni és l’encarregat d’alliberar aminoàcids per mantenir la 

síntesi de proteïnes en altres teixits i per permetre la realització d’altres 
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processos com seria la gluconeogènesi hepàtica. La concentració 

d’aminoàcids lliures a l’interior de la cèl·lula està regulat de forma 

positiva per un augment en l’entrada d’aquests provinents de la 

circulació i per un augment en la proteòlisi. Així doncs, tot i descartar 

una major entrada d’aminoàcids (en situació de dejuni es promou la 

sortida d’aminoàcids del múscul), esperàvem un augment en la 

concentració d’aminoàcids pel guany de funció de DOR degut a l’augment 

observat en la proteòlisi. Això indicà que alguns dels processos que 

redueixen la concentració d’aminoàcids a l’interior del múscul també 

havia d’ésser més actiu. Aquests són: la síntesi de proteïnes, la sortida 

d’aminoàcids a plasma i el catabolisme d’aminoàcids. En aquesta tesi 

doctoral no s’ha avaluat de forma directa la síntesi de proteïnes. Tot i 

això, donat que els canvis s’observen en dejuni i que en aquestes 

condicions la síntesi de proteïnes està inhibida, fa poc probable que 

aquesta sigui la responsable d’aquest efecte. 

 

2.6.2. El guany de funció de DOR no altera pràcticament el 

contingut d’aminoàcids lliures en plasma 

 

Per tal d’avaluar de forma indirecta si hi havia una sortida més gran 

d’aminoàcids del múscul esquelètic en els ratolins transgènics que en els 

control, es va analitzar el contingut d’aquests en el plasma tant de 

mascles com femelles dejunats. Així doncs, tot i que s’observaren algunes 

disminucions puntuals d’alguns aminoàcids en mascles transgènics 

respecte els control, en femelles dels canvis puntuals dos aminoàcids van 

augmentar i els altres dos van disminuir (Taula 5). 
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Taula 5. Contingut d’aminoàcids en plasma de ratolins SKM-Tg i WT 
després de 16 hores de dejuni. Anàlisi del contingut d’aminoàcids lliures 
en plasma de mascles i femelles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat després de 
16 hores de dejuni. La taula mostra la mitjana ± l’error estàndard del 
contingut dels diferents aminoàcids indicats en µM. * p<0,05 en una prova t 
Student amb dues cues de distribució per comparar entre genotips. 

 

En analitzar el que succeïa en alimentació, no es trobaren diferències 

significatives entre genotips ni en mascles ni femelles, amb l’única 

excepció de l’augment de Taurina en els mascles SKM-Tg respecte els 

WT (Taula 6). 

En conjunt, les dades indiquen que no hi ha diferències en la 

concentració d’aminoàcids lliures a plasma per efecte del guany de funció 

de DOR en el múscul esquelètic. Això suggereix que tampoc hi ha canvis 

en la sortida d’aminoàcids del múscul cap a la circulació.  
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Taula 6. Contingut d’aminoàcids en plasma de ratolins SKM-Tg i WT 
alimentats. Anàlisi del contingut d’aminoàcids lliures en plasma de mascles 
i femelles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat en alimentació. La taula mostra la 
mitjana ± l’error estàndard del contingut dels diferents aminoàcids indicats 
en µM. * p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de distribució per 
comparar entre genotips. 

 

2.6.3. Anàlisi preliminar del catabolisme d’aminoàcids en els 

músculs de ratolins transgènics i control 

 

Per tal d’analitzar si el múscul esquelètic dels ratolins transgènics 

presentava un catabolisme d’aminoàcids augmentat, es van mesura els 

nivells d’mRNA dels gens Bckdha i Dbt com a subunitats del complex de 

la deshidrogenasa dels α-cetoàcids ramificats, i de la Bckdk, com a 
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quinasa reguladora d’aquest complex (Harris et al., 2005). De fet, 

aquesta quinasa és el principal inhibidor de la deshidrogenasa a través 

de la seva fosforilació. 

Així doncs, en alimentació no s’observaren diferències significatives en 

l’expressió d’aquests tres gens en mascles (Figura 52). En canvi, sí 

s’observà un augment de l’expressió en la subunitat Bckdha en femelles 

transgèniques respecte les control (Figura 52). En canvi, en situació de 

dejuni, tot i no observar-se diferències entre genotips pel que fa a les 

femelles, sí s’observaren diferències en els mascles (Figura 52). 

Concretament, es detectà un augment de l’expressió tant de la Bckdha 

com de la Bckdk (Figura 52). 

En conjunt, les dades no permeten trobar una resposta concloent a si hi 

ha una inducció del catabolisme dels aminoàcids ramificats. En el cas 

dels mascles, tot i induir-se més Bckdha per efecte del dejuni degut a la 

sobreexpressió de DOR, també s’indueix la quinasa inhibidora. En les 

femelles sí que hi ha més expressió de Bckdha ja a nivell basal que 

suggeriria un augment del catabolisme dels aminoàcids ramificats. 
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Figura 52. Anàlisi de l’expressió dels gens clau en el catabolisme 
d’aminoàcids ramificats. PCR a temps real amb sondes Taqman per 
Bckdha, Bckdk i Dbt, i encebadors dissenyats per Sybr green per β-actina 
(emprada com a gen housekeeping). Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard del grau d’expressió dels gens esmentats en quàdriceps de mascles 
i femelles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat en alimentació i després de 16 
hores de dejuni (n=7-8). * p<0,05 i ** p<0,01 respecte ratolins WT 
alimentats, # p<0,05 respecte ratolins SKM-Tg alimentats i & p<0,05 
respecte ratolins WT dejunats en una prova t Student amb dues cues de 
distribució.	  
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2.6.4. La sobreexpressió de DOR en el múscul esquelètic no 

altera el balanç de nitrogen dels ratolins 

 

Donat que el guany de funció de DOR provocava un augment de la 

proteòlisi i una disminució del contingut d’aminoàcids lliures en el 

múscul esquelètic en dejuni, ens vam preguntar si això podria estar 

afectant el balanç de nitrogen d’aquests animals. 

Així doncs, per analitzar-ho es va mesurar el nitrogen total ingerit, 

l’excretat per la femta i la orina i, a partir d’aquests, es va calcular el 

nitrogen retingut. El nitrogen ingerit es va calcular fent la relació entre 

el menjar ingerit i la proporció de nitrogen de aquest contenia. Per 

mesurar el nitrogen contingut en la femta i la orina es va realitzar un 

anàlisi elemental a la Unitat de Tècniques Separatives d’Anàlisi dels 

Centres Científics i Tècnics de la Universitat de Barcelona.  

Per realitzar aquest experiment, les mostres s’obtingueren de mascles i 

femelles WT i SKM-Tg de 12 mesos d’edat. No es van utilitzar ratolins de 

4 mesos d’edat perquè en aquell moment no n’hi havia un nombre prou 

elevat per poder portar a terme aquest experiment i sí que hi havia un 

bon grup d’aquesta edat. 

Per tal de recollir les mostres on es va mesurar el contingut de nitrogen, 

els ratolins es van posar en gàbies metabòliques i es va seguir el mateix 

procediment ja descrit a l’apartat 2.2. de Resultats. No s’observaren 

diferències significatives en el pes corporal, la ingesta, l’aigua beguda i 

els excrements i orina produïts en cap dels dos sexes al comparar entre 

genotips (dades no mostrades). 

En analitzar el contingut de nitrogen no es detectaren diferències 

significatives en el nitrogen ingerit, el nitrogen present a la femta, el 

nitrogen present a la orina i el nitrogen retingut quan es comparava 

entre genotips (Figura 53). 
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Figura 53. No hi ha diferències en el balanç de nitrogen entre 
ratolins WT i SKM-Tg. Valors obtinguts de (A) el nitrogen ingerit, (B) el 
nitrogen present a la femta, (C) el nitrogen present a la orina i (D) el 
nitrogen retingut. Hi ha dades de mascles WT (☐), mascles SKM-Tg (), 
femelles WT (o) i femelles SKM-Tg(). Una línia horitzontal indica la mitjana 
dels valors (n=6-8). Es va realitzar una prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips en cadascuna de les condicions 
representades i no s’observaren diferències significatives. 
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3. CARACTERITZACIÓ DEL RATOLÍ GENOANUL·LAT DE 

DOR EN EL MÚSCUL ESQUELÈTIC 

 

3.1. Genotipació i validació del model 

 

Per tal de complementar la informació obtinguda amb els models 

transgènics vam generar en el nostre laboratori el ratolí genoanul·lat de 

DOR específic de múscul esquelètic (SKM-KO). Per fer-ho, es van creuar 

ratolins homozigots floxejats DORloxP/loxP amb una altra soca de ratolins 

que expressaven la recombinasa Cre sota el promotor de la cadena 

lleugera de la miosina 1 (MLC1) (Bothe et al., 2000). Ambdós soques es 

trobaven en un fons genètic pur C57BL/6J. Es va seleccionar aquest 

promotor perquè és el mateix que es va utilitzar per generar els ratolins 

transgènics i volíem que tots els models utilitzats en aquesta tesi 

doctoral fossin el més comparables possible. Tal i com es pot observar a la 

Figura 54, l’acció de la recombinasa Cre provoca l’excisió dels exons 3 i 4 

del gen de DOR, eliminant alhora el codó d’iniciació i causant l’absència 

de l’expressió de DOR. 

 

Figura 54. Estructura genòmica 
del gen DOR. El gen DOR està 
format per 5 exons i els 
corresponents 4 introns. Les 
seqüències loxP van ésser insertades 
en els introns 2 i 4 de manera que 
l’acció de la recombinasa Cre elimina 
els exons 3 i 4. Això comporta 
l’eliminació del codó d’iniciació de la 
traducció. 

 

A l’hora de realitzar els experiments, tots els individus utilitzats eren 

homozigots pel loxP. D’aquests, els que expressaven la recombinasa Cre 

eren els genoanul·lats, i els que no l’expressaven eren els germans que 
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s’utilitzaven com a control. Per tal d’identificar el genotip dels diferents 

ratolins, s’extreia DNA d’un tros de cua dels ratolins i es realitzava una 

PCR utilitzant dos parelles d’encebadors diferents: uns anomenats CRE i 

uns altres anomenats LOXP. Els primers amplificaven una regió de 

l’interior del gen de la recombinasa Cre, permeten identificar si aquesta 

estava present en l’animal o no per la presència o no d’una banda 

d’aproximadament 100 parells de bases (Figura 55). Els altres (LOXP) 

s’unien de forma adjacent a les seqüències loxP insertades al gen de DOR 

i donaven com a productes d’amplificació una banda d’aproximadament 

300 parells de bases si l’al·lel era salvatge o d’aproximadament 400 

parells de bases si l’al·lel estava floxejat (Figura 55). Això permetia 

identificar si els individus eren floxejats o no i, en cas que ho fossin, si es 

trobava en heterozigosi o homozigosi. 

Com ja s’ha comentat, en aqueta tesi s’ha treballat amb individus 

floxejats en homozigosi, de forma que el producte d’amplificació que 

s’observava per part dels encebadors LOXP era una banda de 400 parells 

de bases, i no la de 300 parells de bases (Figura 55B). La diferència la 

marcava la presència o no de la banda de 100 parells de bases provinent 

de l’amplificació de la Cre, de forma que si aquesta banda estava present 

es tractava d’un ratolí genoanul·lat (SKM-KO) i si esta absent es 

tractava d’un ratolí control (C) (Figura 55B). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Resultats	  
	  

	   107	  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Un cop generat el ratolí genoanul·lat, vam voler comprovar que 

efectivament era el model que esperàvem. Per això, es van analitzar els 

nivells d’mRNA de DOR en el múscul esquelètic d’aquest ratolí. S’observà 

una caiguda del 90% dels nivells de missatger (Figura 56), cosa esperable 

ja que DOR està específicament anul·lat a les fibres musculars i no als 

altres tipus cel·lulars presents en el múscul (cèl·lules satèl·lit, macròfags, 

neurones, etc.). 

	  

Figura 55. Genotipacó dels ratolins genoanul·lats (SKM-KO) i els 
respectius control (C). (A) Esquemes parcials del gen de DOR d’un al·lel 
salvatge i d’un al·lel floxejat. Es destaquen les zones on s’uneixen els 
encebadors LOXP. (B) Imatge representativa del resultat d’una PCR de 
genotipació on s’observen ratolins genoanul·lats, ratolins control i un control 
positiu que mostra totes les bandes possible que poden aparèixer a partir de 
l’amplificació amb les dues parelles d’encebadors CRE i LOXP. Tots els 
individus utilitzats presentaven la banda de 400 pb i no la de 300 pb, 
indicant que els dos al·lels presents del gen DOR eren floxejats. La presència 
de la banda de 100 pb indicava que eren ratolins genoanul·lats i la seva 
absència que eren ratolins control. 
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Figura 56. L’expressió de DOR està 
pràcticament abolida en el múscul 
esquelètic dels ratolins SKM-KO. PCR a 
temps real amb encebadors dissenyats per Sybr 
green per DOR (la parella DOR) i per β-actina 
(emprada com a gen housekeeping). Les barres 
mostren la mitjana ± l’error estàndard del grau 
d’expressió de DOR en el quàdriceps de ratolins 
SKM-KO respecte ratolins C (n=3). *** p<0,001 
en una prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips. 

 

Respecte els nivells de proteïna, la banda de 37 kDa de DOR (o banda a) 

va resultar indetectable en els quàdriceps dels ratolins genoanul·lats 

però mantingué el mateix nivell d’expressió en altres teixits com són cor, 

cervell, pulmó, teixit adipós epididimal, fetge i ronyó (Figura 57). 

 

	  
Figura 57. L’ablació de DOR en ratolins SKM-KO és específica del 
múscul esquelètic. Anàlisi per Western blot dels nivells d’expressió de 
DOR (banda de 37 kDa) en 40 µg de proteïna d’homogenats totals provinents 
de diferents teixits de ratolins SKM-KO i C. S’empraren anticossos contra 
DOR i contra α-Tubulina (com a control de càrrega). 
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De la mateixa manera com es va realitzar amb els ratolins transgènics, 

vam voler analitzar quin era l’efecte de l’ablació de DOR en funció del 

compartiment subcel·lular. Així doncs, es va realitzar fraccionament 

subcel·lular de músculs de ratolins control i genoanul·lats (Figura 58). 

S’observà com en totes les fraccions hi ha la reducció de les dues bandes 

que conformen el doblet de més baix pes molecular (bandes a i b) (Figura 

58). A més, també hi ha una reducció més subtil de la banda d (la de pes 

molecular més elevat) (Figura 58). 

En aquesta tesi doctoral s’ha treballat amb ratolins genoanul·lats 

mascles de 4 mesos d’edat i ens vam centrar en complementar les dades 

clau obtingudes amb els models transgènics de sobreexpressió de DOR. 

 

3.2. Fenotipació bàsica 

 

Tal i com ja s’ha comentat, la inducció de l’autofàgia és especialment 

crítica per la supervivència just en el moment posterior al part (Kuma et 

al., 2004). Així doncs, considerant que la reducció de l’expressió de DOR 

en models cel·lulars comporta una dràstica reducció de l’autofàgia 

(Mauvezin et al., 2010), vam voler analitzar si les cries que naixien dels 

Figura 58. Nivells d’expressió de la proteïna DOR en diferents 
fraccions subcel·lulars de músculs de ratolins SKM-KO i C. Anàlisi 
per Western blot de l’expressió de DOR en 40 µg de proteïna de diferents 
fraccions subcel·lulars de quàdriceps de ratolins (1) C i (2) SKM-KO. Es va 
utilitzar l’anticòs contra DOR. 
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creuaments tenien un patró d’herència mendeliana. Donat que en els 

creuaments que utilitzàvem per generar els animals els dos progenitors 

eren floxejats de forma homozigòtica però només un era portador de la 

Cre, la freqüència que esperàvem era 50% d’individus genoanul·lats i 

50% d’individus control. En analitzar la distribució de genotips per 

l’anàlisi de la χ2 (Taula 7) no s’observaren diferències significatives entre 

els resultats esperats i observats, essent els ratolins SKM-KO viables i 

indistingibles dels seus germans control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte el pes corporal, es van pesar ratolins de la soca SKM-KO de 4 

mesos d’edat en alimentació i després de 16 hores de dejuni. No 

s’observaren diferències significatives en cap de les condicions (Figura 

59). 

Figura 59. No hi ha diferències de pes 
corporal entre ratolins control i 
genoanul·lats. Pes corporal de mascles de 
4 mesos d’edat de la soca SKM-KO en 
alimentació i després de 16 hores de dejuni. 
Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard (n=14-18). No s’observaren 
diferències significatives en realitzar una 
prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips.	  

 

Taula 7. Anàlisi de l’herència mendeliana. 
S’analitzaren 169 cries provinents de 4 creuaments 
diferents. Es mostren els valors observats, els esperats i 
el càlcul de la χ2  obtingut. El p valor amb dues cues de 
distribució és 0.8175. 
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Per tal de finalitzar la caracterització bàsica del model i com a indicatiu 

de si aquests ratolins genoanul·lats de DOR patien alguna alteració 

metabòlica, també es va mesura la ingesta, l’aigua beguda i l’orina i 

excrements produïts durant 24 hores. Els animals es posaren en gàbies 

metabòliques i es va seguir el mateix procediment descrit pels ratolins de 

la soca SKM-Tg (apartat 2.2 de Resultats). En analitzar les dades 

obtingudes, no s’observaren diferències significatives en els paràmetres 

mesurats entre ratolins control i genoanul·lats (Figura 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Dades metabòliques dels ratolins de la soca SKM-KO. 
Valors obtinguts de (A) la ingesta, (B) la beguda, (C) la femta excretada i (D) 
l’orina generada per dia. Hi ha dades de mascles C (☐) i mascles SKM-KO 
(). Una línia horitzontal indica la mitjana dels valors (n=12). Es va 
realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips i no s’observaren diferències significatives. 
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3.3. L’ablació de DOR en el múscul esquelètic tampoc causa 

alteracions en l’homeòstasi de la glucosa 

 

Tal i com ja s’ha esmentat, l’mRNA de DOR es troba reprimit en pacients 

diabètics de tipus 2 i altres situacions de resistència a la insulina. Donat 

que aquest model d’ablació de DOR en el múscul esquelètic seria el més 

similar a aquestes situacions patològiques, vam realitzar anàlisis 

preliminars per veure si l’homeòstasi de la glucosa estava alterada en 

aquests ratolins. 

Per fer-ho, el primer que vam mesurar va ser els nivells de glucosa 

circulants en mascles control i genoanul·lats tant en situació 

d’alimentació com de dejuni. No s’observaren diferències significatives 

(Figura 61). 

 

Figura 61. L’ablació de DOR en 
el múscul esquelètic no altera 
els nivells de glucosa 
circulants. Mesura de la glicèmia 
(mg/dL) en alimentació o després de 
16 hores de dejuni de mascles C i 
SKM-KO. Les barres mostren la 
mitjana ± l’error estàndard de la 
concentració de glucosa en sang 
(n=15-21). Es va realitzar una 
prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre 

genotips i no s’observaren diferències significatives. 

A més a més, també es va realitzar un test intraperitoneal de tolerància 

a la glucosa avaluant-ne el perfil d’absorció en mascles control i 

genoanul·lats després de la injecció de glucosa a una dosi de 2g/kg pes 

corporal. No s’observaren diferències significatives en aquests perfils 

entre els dos genotips testats (Figura 62). 
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3.4. L’ablació de DOR causa hipertròfia muscular 

 

3.4.1. La hipertròfia muscular deguda a l’ablació de DOR es 

deu a un augment de la mida de les fibres  

 

Donat que el guany de funció de DOR causa una reducció de la massa 

muscular, vam voler analitzar si en el model oposat s’observava també el 

fenotip oposat. Per això, es van extreure diferents músculs i teixits de 

mascles genoanul·lats i control de 4 mesos d’edat i es van pesar per veure 

si hi havia algun canvi. Tal i com es pot observar a la Figura 63, hi ha un 

augment del pes relatiu en el tibial anterior, el gastrocnemi i l’EDL dels 

ratolins SKM-KO respecte els C. En els altres músculs analitzats 

(quàdriceps i soleus) no s’observaren diferències significatives, com 

tampoc en altres teixits on no hi ha una reducció de l’expressió de DOR 

com són el fetge, el teixit adipós epididimal, el ronyó i el cor (Figura 63). 

Figura 62. L’ablació de DOR en el múscul esquelètic no altera el 
perfil d’absorció de la glucosa. Després de deixar els animals en dejuni 
durant 16 hores, se’ls va realitzar un IPGTT amb la injecció intraperitonial 
d’un bolus de glucosa (2g/kg) i amb la mesura de la glicèmia als 5, 15, 30, 60, 
90 i 120 minuts després de l’administració. El test es va realitzar en mascles 
C (☐) i SKM-KO (). Cada punt representa la mitjana ± l’error estàndard 
(n=6-8). Es va realitzar un test ANOVA de 2 factors per comparar les dues 
corbes i una prova t Student amb dues cues de distribució en cada temps i no 
es van trobar diferències significatives en cap cas. 
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Figura 63. L’ablació de DOR en el múscul esquelètic causa un 
augment del pes d’aquest teixit. Pesos de diversos teixits en relació al pes 
corporal de mascles SKM-KO i C en alimentació i de 4 mesos d’edat. Les 
barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=9-11). * p<0,05 i *** 
p<0,001 en una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips. 
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De la mateixa manera com es va fer amb els ratolins transgènics, també 

es van realitzar aquestes mesures en mascles després de 16 hores de 

dejuni per veure si es podien apreciar millor les diferències. En aquest 

cas s’observà un augment significatiu dels pesos del tibial anterior, el 

gastrocnemi i el quàdriceps en els ratolins genoanul·lats respecte els seus 

control (Figura 64). En la resta de teixits analitzats no s’observaren 

diferències significatives (Figura 64). 

Per tal d’analitzar si aquest augment de la massa es corresponia amb un 

augment del volum es va utilitzar de nou la tecnologia de la tomografia 

microcomputacional. D’aquesta manera es va quantificar el volum de 

teixit tou present en la regió compresa per la fíbula de la pota posterior 

dreta d’aquests ratolins. S’observà com els mascles genoanul·lats 

presentaven un augment d’aquest volum respecte els control sense que hi 

hagués diferències significatives en el volum d’os de la regió analitzada 

(Figura 65). 
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Figura 64. L’augment del pes del múscul esquelètic es manté amb el 
dejuni. Pesos de diversos teixits en relació al pes corporal de mascles SKM-
KO i C després de 16 hores de dejuni i de 4 mesos d’edat. Les barres mostren 
la mitjana ± l’error estàndard (n=6-10). * p<0,05 en una prova t Student amb 
dues cues de distribució per comparar entre genotips. 

 

 



                                                                                                     Resultats	  
	  

	   117	  

 

	  
Figura 65. L’ablació de DOR causa un augment del volum de teixit 
tou en els ratolins SKM-KO. Valors obtinguts del volum de teixit tou i d’os 
present en la regió compresa per la fíbula de la pota posterior dreta de 
mascles C (☐) i SKM-KO () de 4 mesos d’edat. Una línia horitzontal indica 
la mitjana dels valors (n=8-9). * p<0,05 en una prova t Student amb dues 
cues de distribució. 

 

Finalment, amb l’objectiu d’analitzar si la causa d’aquest augment en el 

pes i volum dels músculs era un canvi en la mida de les fibres, es va 

analitzar la “Cross-Sectional Area” (CSA) d’aquestes en seccions 

tranversals de tibials anteriors de ratolins de la soca SKM-KO. D’aquesta 

manera, s’observà un augment estadísticament significatiu de la CSA 

mitjana de les fibres del múscul dels animals genoanul·lats respecte els 

seus control (Figura 66). En consonància, s’observà com l’ablació de DOR 

altera la distribució de les fibres de forma que augmenta el percentatge 

de fibres presents als grups amb àrees més grans (Figura 66). Això 

demostra que la hipertròfia observada en aquest model es deu a un 

augment en la mida de les fibres musculars. 
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Figura 66. L’ablació de DOR causa una augment en la mida de les 
fibres. Mesura de la CSA mitjana i distribució per àrea de les fibres 
musculars de tibials anteriors de ratolins C (barres blanques) i SKM-KO 
(barres negres). S’han analitzat mascles de 4 mesos d’edat i s’han 
comptabilitzat 150 fibres per cada tibial anterior. Les barres mostren la 
mitjana ± l’error estàndard (n=5). ** p<0,01 en una prova t Student amb 
dues cues de distribució per comparar entre genotips. 
	  
A més, igual com es va observar en el model transgènic de sobreexpressió 

de DOR, no es van detectar anormalitats histològiques rellevants 

degudes a l’ablació de DOR en tincions hematoxilina-eosina realitzades a 

partir de seccions de tibials anteriors prèviament inclosos en OCT 

(Figura 67). 

 

Figura 67. L’ablació de DOR no causa alteracions morfològiques 
majors en el múscul esquelètic. Imatges representatives de tincions 
hematoxilina-eosina de seccions transversals de 10 µm de gruix de tibials 
anteriors de mascles C i SKM-KO. Barra d’escala: 100 µm. 
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3.4.2. L’ablació de DOR tampoc altera la formació de les fibres 

musculars ni el grau d’apoptosi a múscul 

 

Tal i com ja s’ha comentat, alteracions en la massa muscular poden ser 

degudes a alteracions en el procés de formació de les fibres musculars 

(Kuang et al., 2006). A més, donat que en el nostre laboratori es va 

descriure com la repressió de DOR en mioblasts C2C12 causa un retard 

en el procés de diferenciació miogènica (Baumgartner et al., 2007), vam 

voler analitzar també en el model d’ablació de DOR en el múscul si la 

formació de les fibres estava alterada. Per això, de nou s’induí un dany en 

els tibials anteriors de mascles de la soca SKM-KO a través de la injecció 

de cardiotoxina i s’avaluà la CSA de les fibres de nova formació 7 dies 

després de causar la lesió. No s’observaren diferències a nivell histològic 

(Figura 68A) ni tampoc pel que fa a la CSA entre ratolins control i 

genoanul·lats (Figura 68B). 

A més, par tal d’analitzar si hi havia canvis en la taxa de mort cel·lular 

en el múscul esquelètic dels ratolins SKM-KO respecte els control, es va 

realitzar també un assaig TUNEL en seccions transversals de tibial 

anterior i quàdriceps d’aquests ratolins. Es va quantificar el nombre de 

nuclis apoptòtics presents en aquestes seccions i no es trobaren 

diferències significatives entre els dos genotips (Figura 69). 
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Figura 68. L’ablació de DOR no altera el procés de regeneració del 
múscul esquelètic. (A) Imatges representatives de tincions hematoxilina-
eosina de tibials anteriors de ratolins C i SKM-KO 7 dies després d’haver 
estat injectats amb cardiotoxina. Barra d’escala: 100 µm. (B) Quantificació de 
la CSA de tibials anteriors de ratolins C i SKM-KO 7 dies després de causar 
el dany. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=6-8). Es va 
realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips i no s’observaren diferències significatives. 

Figura 69. Els nivells d’apoptosi no estan alterats en els ratolins 
SKM-KO. Percentatge relatiu al control del nombre de cèl·lules positives per 
TUNEL presents en seccions transversals de tibials anteriors i quàdriceps de 
10 µm de gruix (corregit per l’àrea total) de mascles SKM-KO i C de 4 mesos 
d’edat. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=10). Es va 
realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips i no s’observaren diferències significatives. 
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3.4.3. La hipertròfia muscular no està associada a canvis en la 

composició de les fibres 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el tipus de fibres que composen els 

músculs és un dels factors més importants a l’hora de determinar la mida 

d’aquest teixit. Per això, també vam voler comprovar si en el model SKM-

KO hi havia un canvi en la composició de les fibres musculars. Per fer-ho 

vam realitzar de nou la tinció NADH diaforasa en seccions transversals 

de tibials anteriors i quàdriceps prèviament inclosos en OCT de ratolins 

control i genoanul·lats de 4 mesos d’edat. En analitzar qualitativament si 

la proporció de fibres oxidatives i glicolítiques era la mateixa en una 

regió externa, una intermitja i una interna del quàdriceps no 

s’observaren diferències entre genotips (Figura 70). Tampoc s’observaren 

diferències en avaluar els tibials anteriors (Figura 70). 

 

3.4.4. La hipertròfia muscular no està associada a canvis en els 

nivells mitocondrials 

 

Per tal d’analitzar si la hipertròfia muscular podria afavorir un augment 

de la massa mitocondrial en el múscul esquelètic dels ratolins 

genoanul·lats, vam analitzar per Western blot la quantitat de porina 

present en homogenats totals de quàdriceps de mascles de 4 mesos 

d’edat. No s’observaren diferències significatives en el contingut de 

porina en el múscul de ratolins control i genoanul·lats alimentats (Figura 

71A) ni dejunats (Figura 71B), indicant que no hi havia canvis en el 

contingut mitocondrial. 
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Figura 70. L’ablació de DOR no causa un canvi en el tipus de fibres 
musculars. Imatges representatives de tincions NADH diaforasa de 
seccions transversals de 10 µm de gruix de diferents regions de quàdriceps i 
del tibial anterior de mascles C i SKM-KO. Barra d’escala: 200 µm. 

Figura 71. L’ablació de DOR no 
altera el contingut de porina en 
el múscul esquelètic. Anàlisi per 
Western blot dels nivells 
d’expressió de porina en 40 µg de 
proteïna d’homogenats totals 
provinents de quàdriceps de 
mascles C i SKM-KO (A) 
alimentats o (B) després de 16 
hores de dejuni. S’empraren 
anticossos contra porina i contra α–
Tubulina (com a control de 
càrrega). 
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A més, per tal d’avaluar si la distribució dels mitocondris a la fibra 

muscular estava alterada, es va realitzar la tinció de la succinat 

deshidrogenasa en seccions tranversals de quàdriceps de ratolins SKM-

KO i C de 4 mesos d’edat. En comparar regions equivalents del mateix 

múscul de forma qualitativa, no s’observaren diferències significatives 

entre genotips (Figura 72). 

	  

 

 

 

 

 

 

3.5. La hipertròfia muscular dels ratolins genoanul·lats no 

implica canvis en la funcionalitat del múscul esquelètic 

 

Per tal d’avaluar si l’augment de massa muscular observat en els ratolins 

genoanul·lats podia comportar algun canvi de la funció muscular, es va 

realitzar un anàlisi de respirometria de la mateixa manera com ja s’ha 

descrit amb els animals transgènics. Així doncs, es van posar mascles de 

4 mesos d’edat a l’OXYMAX i es va analitzar quines eren les corbes de 

consum d’oxigen i de producció de CO2 al llarg del dia (Figura 73). No 

s’observaren diferències significatives entre els ratolins C i SKM-KO en 

cap dels dos paràmetres (Figura 73). 

 

Figura 72. L’ablació de DOR no altera la distribució mitocondrial en 
les fibres musculars. Imatges representatives de tincions de la succinat 
deshidrogenasa en seccions transversals de 10 µm de gruix de quàdriceps de 
mascles C i SKM-KO. Barra d’escala: 200 µm. 
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Figura 73. Corbes de 
consum d’oxigen i 
producció de diòxid de 
carboni de mascles de la 
soca SKM-KO. Evolució del 
consum d’oxigen i producció de 
CO2 al llarg del dia de mascels 
C (☐ ) i SKM-KO () de 4 
mesos d’edat. Cada punt 
representa la mitjana ± l’error 
estàndard (n=4). Es va 
realitzar un test ANOVA de 2 
factors per comparar les dues 
corbes i no es van trobar 
diferències significatives.	  
 

 

 

 

 

 

En consonància amb els resultats anteriors, tampoc es detectaren 

diferències significatives en les mitjanes del consum d’oxigen (Figura 

74A), en la producció de CO2 (Figura 74B), en el coeficient respiratori 

(RQ) (Figura 74C) i en la producció de calor (Figura 74D) 

independentment de quin període del dia es consideri. 
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Figura 74. No hi ha diferències en els paràmetres respiratoris de 
mascles control i genoanul·lats. Anàlisi de calorimetria indirecta 
realitzada en mascles C i SKM-KO de 4 mesos d’edat. S’ha analitzat (A) el 
consum d’oxigen (VO2), (B) la producció de diòxid de carboni (VCO2), (C) el 
coeficient respiratori (RQ), i la producció de calor durant el període de llum i 
el període de foscor. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=4). 
Es va realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució per 
comparar entre genotips i no s’observaren diferències significatives. 

 

De la mateixa manera com es va fer amb els ratolins transgènics, també 

es va avaluar si els ratolins genoanul·lats i els respectius control 

presentaven el mateix moviment. No s’observaren diferències 

significatives entre ratolins C i SKM-KO ni en el moviment total ni en 

l’ambulació (Figura 75). 
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Figura 75. L’ablació de DOR en el 
múscul esquelètic no altera el 
moviment dels ratolins. Mesura del 
nombre de comptes totals i el nombre 
de comptes implicades en l’ambulació 
de ratolins C i SKM-KO. Les barres 
mostren la mitjana ± l’error estàndard 
(n=4). Es va realitzar una prova t 
Student amb dues cues de distribució 
per comparar entre genotips i no 
s’observaren diferències significatives. 
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4. ANÀLISI DE L’EFECTE DE DOR SOBRE L’AUTOFÀGIA EN 

EL MÚSCUL ESQUELÈTIC 

 

4.1. El guany de funció de DOR augmenta l’autofàgia basal en 

el múscul esquelètic 

 

S’ha descrit en models cel·lulars i en Drosophila melanogaster que DOR 

és un regulador de l’autofàgia (Mauvezin et al., 2010; Mauvezin et al., 

2012; Nowak et al., 2009). Per això, vam voler analitzar si els canvis en 

la massa muscular deguts a canvis en l’expressió de DOR podrien estar 

relacionats amb alteracions en aquest procés catabòlic. 

Inicialment es van analitzar van ser els nivells d’LC3I i LC3II presents 

en el múscul gastrocnemi dels ratolins en situació d’alimentació, és a dir, 

situació en la qual a nivell muscular l’autofàgia induïda està inhibida i 

només funciona l’autofàgia basal. En el cas dels mascles SKM-Tg de 4 

mesos, s’observà una reducció molt important en el contingut de LC3I del 

múscul esquelètic que provocà un augment de la relació LC3II/LC3I 

(Figura 76A). El mateix efecte en va trobar tant en femelles de la 

mateixa colònia (SKM-Tg) (Figura 76B) com en mascles de l’altre model 

transgènic (SKM-Tg’) (Figura 76C) (en ambdós casos, també en ratolins 

de 4 mesos d’edat). 
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Figura 76. El guany de funció de DOR causa una reducció del 
contingut d’LC3I en el múscul esquelètic. Anàlisi per Western blot del 
contingut de LC3I i LC3II en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de 
gastrocnemis de ratolins transgènics i control. Les mostres es corresponen a 
(A) mascles WT i SKM-Tg, (B) femelles WT i SKM-Tg i (C) mascles WT’ i 
SKM-Tg’. Els panells superiors mostren imatges representatives dels 
diferents Western blots. S’empraren anticossos contra LC3 i α-Tubulina (com 
a control de càrrega). Els panells inferiors són les corresponents 
quantificacions. Les barres blanques es corresponen a ratolins control i les 
barres negres a ratolins transgènics en cada grup experimental. Les barres 
mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=3-5). ** p<0,01 i *** p<0,001 en 
una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar entre 
genotips. 
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Tal i com ja s’ha comentat, LC3 és una proteïna que acaba sent 

degradada per l’autofàgia (concretament, l’LC3II que queda inclòs a 

l’interior dels autofagosomes). Per això, una possible explicació a la 

disminució en el seu contingut és un augment en el flux de l’autofàgia. 

Per tal d’analitzar aquest flux, es va injectar de forma intraperitoneal 

cloroquina a ratolins mascles SKM-Tg a una dosi de 150 mg/kg dos cops 

al dia durant 4 dies i un últim cop el dia del sacrifici. La cloroquina és un 

inhibidor de l’autofàgia a través de la inhibició de la fusió dels lisosomes 

amb els autofagosomes. Concretament, compromet la funció lisosomal ja 

que augmenta el pH del lumen d’aquests orgànuls. D’aquesta manera, el 

tractament amb cloroquina provoca una acumulació dels autofagosomes 

i, conseqüentment, de tots els components que haurien de ser degradats a 

través d l’autofàgia (cosa que inclou LC3). Així doncs, una major 

acumulació d’aquests substrats indica un flux més elevat d’aquest procés 

catabòlic. 

A l’analitzar el contingut de LC3I i LC3II els gastrocnemis dels ratolins 

tractats amb cloroquina es va observar, d’una banda, com el tractament 

amb cloroquina causa una acumulació molt important d’LC3II, mentre 

que LC3I és pràctiment indetectable (Figura 77A). A més, s’observà com 

l’acumulació de LC3II era major en els ratolins transgènics que en els 

control (Figura 77). Afegit al fet que en situació basal ja hi ha una 

disminució total del contingut de LC3 (Figura 76), això indica que el 

guany de funció de DOR augmenta l’autofàgia basal en el múscul 

esquelètic. 
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Les diferències en el contingut d’LC3 observat entre ratolins WT i SKM-

Tg en alimentació es redueix per efecte d’un dejuni de 16h (Figura 78). 

Això succeix tant en mascles (Figura 78A) com en femelles (Figura 78B) i, 

de fet, també en ambdós sexes la quantificació del Western blot deixa de 

ser estadísticament significativa entre genotips (Figura 78). Aquesta 

observació reforça la idea que DOR té un paper fonamental en la 

regulació de l’autofàgia basal en el múscul esquelètic. 

 

	  
 

 

 

 

 

Figura	   77.	   El guany de funció de DOR augmenta l’acumulació de 
LC3II amb la prèvia inhibició de l’autofàgia. Anàlisi per Western blot 
del contingut de LC3I i LC3II en 40 μg de proteïna d’homogenats totals de 
gastrocnemis de ratolins mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat tractats 
amb cloroquina i dejunats 16 hores. (A) Imatges representatives. S’empraren 
anticossos contra LC3 i α-Tubulina (com a control de càrrega). (B) 
Quantificació del contingut de LC3II en aquestes mostres. Les barres 
mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=4). * p<0,05 en una prova t 
Student amb dues cues de distribució per comparar entre genotips. 
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Figura 78. El contingut de LC3 de ratolins transgènics i control 
tendeix a igualar-se amb el dejuni. Anàlisi per Western blot del 
contingut de LC3I i LC3II en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de 
gastrocnemis de ratolins (A) mascles WT i SKM-Tg i (B) femelles WT i SKM-
Tg dejunats durant 16 hores. Els panells superiors mostren imatges 
representatives dels diferents Western blots. S’empraren anticossos contra 
LC3 i α-Tubulina (com a control de càrrega). Els panells inferiors són les 
corresponents quantificacions. Les barres blanques es corresponen a ratolins 
control i les barres negres a ratolins transgènics en cada grup experimental. 
Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=4). Es va realitzar una 
prova t Student amb dues cues de distribució per comparar entre genotips i 
no s’observaren diferències significatives. 

 

4.2. L’ablació de DOR disminueix l’autofàgia basal en el 

múscul esquelètic 

 

En el cas dels ratolins genoanul·lats de DOR també vam voler analitzar 

si l’autofàgia estava alterada. Per això, igual com es va fer amb els 

ratolins transgènics, el primer que es va realitzar va ser assajos Western 

blot per comprovar quin era el contingut de LC3I i LC3II en els músculs 

d’aquests animals en estat basal (alimentats). Contràriament al que 

s’observà en els ratolins transgènics, en aquest cas hi havia un augment 
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en el contingut d’ambdues formes, tant d’LC3I com d’LC3II, en els 

gastrocnemis dels ratolins genoanul·lats respecte els contol (Figura 79). 

 

Figura 79. L’ablació de DOR 
causa un augment del 
contingut d’LC3I i LC3II en el 
múscul esquelètic. Anàlisi per 
Western blot del contingut de LC3I 
i LC3II en 40 µg de proteïna 
d’homogenats totals de 
gastrocnemis de ratolins mascles C 
i SKM-KO de 4 mesos d’edat. (A) 
Imatges representatives. 
S’empraren anticossos contra LC3 i 
α-Tubulina (com a control de 
càrrega). (B) Quantificació. Les 
barres blanques es corresponen a 
ratolins control i les barres negres 
a ratolins genoanul·lats. Les barres 
mostren la mitjana ± l’error 

estàndard (n=4-5). * p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips. 
 

En aquest cas, una possible explicació a aquest fenomen és que hi hagi 

més LC3 perquè hi ha menys autofàgia i no es degradada. Per això també 

es van tractar en ratolins genoanul·lats amb cloroquina a una dosi 150 

mg/kg dos cops al dia durant 10 dies i un últim cop el mateix dia del 

sacrifici. Al realitzar el Western blot dels gastrocnemius dels animals 

tractats s’observà com es va acumular menys LC3II en el cas dels 

ratolins genoanul·lats que en els control, indicant que l’ablació de DOR 

causa una disminució del flux autofàgic en el múscul esquelètic (Figura 

80). 
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4.3. DOR afavoreix la formació d’autofagosomes en el múscul 

esquelètic 

 

Donat que els canvis eren de més magnitud en els ratolins transgènics 

que en els genoanul·lats, vam decidir continuar analitzant com DOR 

modula l’autofàgia en el múscul esquelètic utilitzant la soca SKM-Tg. 

Per tal d’avaluar si, tal i com està descrit en cèl·lules (Mauvezin et al., 

2010), DOR afavoreix la formació d’autofagosomes, es van 

electrotransferir els tibials anteriors de ratolins transgènics i control amb 

un constructe que codificava per la proteïna LC3 unida a la proteïna 

fluorescent EGFP (EGFP-LC3). S’ha demostrat com aquest constructe és 

un marcador específic de les membranes autofàgiques (Kabeya et al., 

2000; Mizushima et al., 2004) i, per tant, permet identificar el nombre 

d’autofagosomes presents en una fibra ja que es corresponen als punts 

Figura 80. L’ablació de DOR redueix l’acumulació de LC3II amb la 
prèvia inhibició de l’autofàgia. Anàlisi per Western blot del contingut de 
LC3I i LC3II en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de gastrocnemis de 
ratolins mascles C i SKM-KO de 4 mesos d’edat tractats amb cloroquina i 
dejunats 16 hores. (A) Imatges representatives. S’empraren anticossos 
contra LC3 i α-Tubulina (com a control de càrrega). (B) Quantificació del 
contingut de LC3II en aquestes mostres. Les barres mostren la mitjana ± 
l’error estàndard (n=4-6). * p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips. 
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fluorescents observats en aquesta. D’aquesta manera, es va quantificar el 

nombre de punts EGFP-LC3 positius presents en seccions transversals 

de les fibres electroporades dels tibials anteriors de ratolins transgènics i 

control. S’observà un increment en el nombre de punts EGFP-LC3 

positius en els músculs dels ratolins SKM-Tg comparat amb els WT 

(Figura 81). Això indica que DOR potencia l’autofàgia perquè promou la 

formació dels autofagosomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a estudis realitzat en cèl·lules en cultiu, s’ha descrit que DOR 

afavoreix la formació d’autofagosomes a través de la interacció directa 

amb diversos components de la maquinària que participa en la formació 

Figura 81. La sobreexpressió de DOR augmenta el nombre 
d’autofagosomes en el múscul esquelètic. (A) Imatges representatives 
obtingudes per microscòpia confocal de seccions transversals de 10 µm de 
tibials anteriors de ratolins WT i SKM-Tg dejunats 16 hores. Els tibials 
anteriors van ésser electrotransferits amb EGFP-LC3 (60 µg). Barra d’escala: 
15 µm. (B) Els autofagosomes es van quantificar comptant el nombre de 
punts EGFP-LC3 positius i normalitzant-lo pel la CSA. Les barres mostren 
la mitjana ± l’error estàndard (n=5-7). ** p<0,01 en una prova t Student amb 
dues cues de distribució per comparar entre genotips. 
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de l’autofagosoma (Mauvezin et al., 2010; Nowak et al., 2009; Sancho et 

al., 2012). D’entre aquests destaca LC3. 

D’aquesta manera, per comprovar si el model descrit en cèl·lules es 

conservava en el múscul esquelètic es van electrotransferir tibials 

anteriors de ratolins C56BL/6J de 4 mesos amb dos constructes diferents: 

un que codificava per EGFP-LC3 i l’altre per DOR-RFP. Després 

d’analitzar les seccions transversals d’aquests músculs electroporats, es 

va observar com existeix una colocalització parcial entre EGFP-LC3 i 

DOR-RFP en les fibres musculars (Figura 82), resultat similar als 

obtinguts en models cel·lulars (Mauvezin et al., 2010). Això suggereix que 

la interacció entre DOR i LC3 també es dóna en el múscul esquelètic. 

 

	  
Figura 82. DOR colocalitza amb LC3 en el múscul esquelètic. Imatges 
obtingudes per microscòpia confocal de seccions transversals de 10 µm de 
tibials anteriors. Els tibials anteriors van ésser electrotransferits amb 
EGFP-LC3 (60 µg) i DOR-RFP (60 µg). DOR es mostra en vermell, LC3 en 
verd i els nuclis en blau (Hoestch 33342). Barra d’escala: 30 µm. 
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S’ha descrit que l’alteració de l’autofàgia en el múscul esquelètic altera la 

seva organització a nivell ultraestructural (Dobrowolny et al., 2008; 

Mammucari et al., 2007; Masiero et al., 2009; Vergne et al., 2009). Per 

això, vam decidir analitzar a través de microscòpia electrònica si això 

també succeïa en els ratolins transgènics. Tot i l’augment en la formació 

d’autofagosomes descrit, no s’observaren alteracions rellevants a nivell 

ultrastructural comparant quàdriceps de ratolins WT i SKM-Tg (Figura 

83A). En aquestes condicions, l’abundància d’estructures relacionades 

amb els autofagosomes va ésser més gran en els músculs dels ratolins 

transgènics que en els control (Figura 83B). 
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Figura 83. La sobreexpressió de DOR no altera el múscul esquelètic 
a nivell ultraestructural. (A) Imatges representatives obtingudes amb 
microscòpia electrònica de quàdriceps de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos 
d’edat. Les fletxes indiquen estructures relacionades amb els autofagosomes. 
Barra d’escala: 1 µm. (B) Imatges de microscòpia electrònica mostrant en 
detall estructures relacionades amb els autofagosomes observades en els 
quàdriceps de mascles SKM-Tg. Barra d’escala: 500 nm (a i b) i 200 nm (c). 

 

4.4. Els efectes de DOR sobre l’autofàgia basal en el múscul 

esquelètic són independents de mTOR 

 

La quinasa mTOR, a través del complex mTORC1, és un dels inhibidors 

més potents de l’autofàgia en situació basal on no hi ha limitacions en la 
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disponibilitat de nutrients (Hosokawa et al., 2009). Donat que l’efecte de 

DOR sobre autofàgia en el múscul esquelètic es dóna ja a nivell basal, 

vam voler analitzar si els canvis d’expressió de DOR alteraven la via de 

senyalització d’AKT i mTORC1. 

Així doncs, s’analitzà el perfil de fosforilació de diversos components 

d’aquesta via de senyalització en homogenats totals de quàdriceps 

d’animals transgènics i els respectius control per veure si hi havia una 

inhibició d’aquesta via que pogués explicar l’augment en l’autofàgia 

basal. En estat alimentat, no s’observaren diferències significatives en els 

nivells de fosforilació d’AKT, mTOR i 4EBP1 (Figura 84). Tot i això, sí 

que fou significatiu l’augment de la fosforilació de la S6K1 en els ratolins 

transgènics (Figura 84). En aquest sentit, s’ha descrit com la fosforilació 

de S6K1 no depèn tant d’AKT com la de 4EBP1 (Peng et al., 2003) i, de 

fet, s’ha vist com la fosforilació del residu T389 de la S6K1 pot estar 

regulada per altres quinases i factors com serien PDK1, PKCζ i l’àcid 

fosfatídic derivat de la fosfolipasa D2 (Lehman et al., 2007; Romanelli et 

al., 2002). En conjunt, les dades obtingudes suggereixen que en 

alimentació no hi ha alteracions en l’activitat d’mTORC1 en els ratolins 

transgènics.  

Alhora, també vam analitzar què passava amb la via de senyalització 

d’AKT i mTOR en una situació de dejuni on degut a l’absència de 

nutrients es troba fortament inhibida. En aquestes condicions, no 

s’observaren diferències significatives en els nivells de fosforilació d’AKT 

i mTOR en els quàdriceps de ratolins SKM-Tg i WT (Figura 84). Cal 

destacar l’alta variabilitat trobada en la fosforilació d’AKT, la qual va 

dificultar l’obtenció de dades robustes en la quantificació. Respecte la 

fosforilació de 4EBP1 i S6K va ésser impossible detectar-la (Figura 84), 

cosa que està en consonància amb el fet que en situació de dejuni 

l’activitat d’aquesta via de senyalització és molt reduïda. 
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Figura 84. El guany de funció de DOR no altera la via de 
senyalització d’AKT i mTORC1. Anàlisi per Western blot dels nivells de 
fosforilació d’AKT, mTOR, 4EBP1 i S6K en 40 µg de proteïna d’homogenats 
totals de quàdriceps de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat alimentats i 
després de 16 hores de dejuni. (A) Imatges representatives. S’empraren 
anticossos contra pAKT (S473), AKT, pmTOR (S2448), mTOR, p4EBP1 
(S65), 4EBP1, pS6K (T389), S6K i α-Tubulina (com a control de càrrega) (B) 
Quantificació. Les barres blanques es corresponen a ratolins control i les 
barres negres a ratolins transgènics. Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard de les relacions entre proteïna fosforilada i total (n=4). * p<0,05 en 
una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar entre 
genotips. 
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Donat que en la soca SKM-KO s’observà una reducció en l’autofàgia, 

també vam creure rellevant analitzar la via de senyalització d’AKT i 

mTOR també en aquest model. En aquest cas, no s’observà cap tipus de 

diferència en el perfil de fosforilació (Figura 85). És a dir, en situació 

d’alimentació els nivells de fosforilació d’AKT, mTOR, 4EBP1 i S6K1 van 

ésser els mateixos entre ratolins control i genoanul·lats (Figura 85). En 

dejuni, no s’observaren diferències en els nivells de fosforilació d’AKT i 

mTOR (Figura 84). Igual que succeí amb els ratolins transgènics, els 

nivells de fosforilació de 4EBP1 i S6K1 resultaren indetectables després 

d’un dejuni de 16 hores (Figura 85). 
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Figura 85. L’ablació de DOR tampoc altera la via de senyalització 
d’AKT i mTORC1. Anàlisi per Western blot dels nivells de fosforilació 
d’AKT, mTOR, 4EBP1 i S6K en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de 
quàdriceps de mascles C i SKM-KO de 4 mesos d’edat alimentats i després 
de 16 hores de dejuni. (A) Imatges representatives. S’empraren anticossos 
contra pAKT (S473), AKT, pmTOR (S2448), mTOR, p4EBP1 (S65), 4EBP1, 
pS6K (T389), S6K i α-Tubulina (com a control de càrrega) (B) Quantificació. 
Les barres blanques es corresponen a ratolins control i les barres negres a 
ratolins genoanul·lats. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard de 
les relacions entre proteïna fosforilada i total (n=6-7). Es va realitzar una 
prova t Student amb dues cues de distribució per comparar entre genotips i 
no s’observaren diferències significatives.  
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5. EFECTES DE DOR SOBRE L’EXPRESSIÓ GÈNICA EN 

MÚSCUL ESQUELÈTIC 

 

5.1. DOR augmenta l’expressió de gens relacionats amb la 

degradació de proteïnes en el múscul esquelètic 

 

S’ha descrit com en diversos estats o condicions patològiques que causen 

atròfia muscular hi ha uns canvis transcripcionals comuns de forma que 

hi ha uns gens que sempre augmenta el seu nivell d’expressió i d’altres 

que disminueix. Aquestes gens s’anomenen en conjunt atrogens i 

codifiquen per proteïnes implicades en diferents funcions: degradació de 

proteïnes, producció d’ATP, metabolisme del nitrogen, factors de 

transcripció, regulació de la traducció, etc. D’aquests, cal destacar el fet 

que els gens que més augmenta la seva expressió són els implicats en la 

degradació de proteïnes (Lecker et al., 2004). 

Així doncs, donat que la sobreexpressió de DOR causa una reducció de la 

massa muscular, vam decidir analitzar si també hi havia un augment en 

l’expressió de gens implicats en la degradació de proteïnes en els ratolins 

transgènics. Concretament, s’analitzà l’expressió d’E3 ubiqüitin lligases 

(Atrogin 1 i MuRF1), de gens implicats en l’autofàgia (LC3b, Bnip3, 

Bnip3l, Atg12, Beclin1, Vps34, Atg4b, GABARAPl1, UVRAG, LC3a, 

GATE16, Catepsina L) i de factors de transcripció implicats en la 

regulació d’aquests gens (FoxO1 i FoxO3). En mascles alimentats de 4 

mesos d’edat no s’observaren diferències significatives entre ratolins WT 

i SKM-Tg en cap dels gens esmentats (Figura 86). 
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Figura 86. El guany de funció de DOR en el múscul esquelètic no 
altera l’expressió de diversos atrogens en alimentació. PCR a temps 
real amb encebadors dissenyats per Sybr green per Atrogin 1, MuRF1, LC3b, 
Bnip3, Bnip3l, Atg12, Beclin1, Vps34, Atg4b, GABARAPL1, Catepsina L i β-
actina (emprada com a gen housekeeping); i sondes Taqman per UVRAG, 
LC3a, GATE16, FoxO1 i FoxO3. Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard del grau d’expressió dels gens esmentats en quàdriceps de mascles 
SKM-Tg (barres negres) respecte ratolins WT (barres blanques) de 4 mesos 
d’edat en alimentació (n=7-9). Es va realitzar una prova t Student amb dues 
cues de distribució per comparar entre genotips i no s’observaren diferències 
significatives. 

 

Tot i això, en mesurar els nivells d’mRNA d’aquests gens després d’un 

dejuni de 16 hores s’observà com en els mascles transgènics hi ha un 

augment significatiu de l’expressió per Atrogin 1, MuRF1, LC3b, Bnip3, 

Bnip3l i FoxO1 (Figura 87). 
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Figura 87. El guany de funció de DOR en el múscul esquelètic 
augmenta l’expressió de diversos atrogens en dejuni. PCR a temps 
real amb encebadors dissenyats per Sybr green per Atrogin 1, MuRF1, LC3b, 
Bnip3, Bnip3l, Atg12, Beclin1, Vps34, Atg4b, GABARAPL1, Catepsina L i β-
actina (emprada com a gen housekeeping); i sondes Taqman per UVRAG, 
LC3a, GATE16, FoxO1 i FoxO3. Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard del grau d’expressió dels gens esmentats en quàdriceps de mascles 
SKM-Tg (barres negres) respecte ratolins WT (barres blanques) de 4 mesos 
d’edat després de 16 hores de dejuni (n=7-8). * p<0,05 en una prova t Student 
amb dues cues de distribució per comparar entre genotips. 

 

Per tal de veure si aquest fenomen era independent del gènere, el mateix 

anàlisi es va portar a terme en femelles SKM-Tg de 4 mesos d’edat. En el 

cas de les femelles alimentades la major part dels gens tampoc 

presentaren canvis en el seu nivell d’expressió, exceptuant Atg12 i 

UVRAG (Figura 88). 
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Figura 88. El guany de funció de DOR en el múscul esquelètic 
pràcticament no altera lleugerament l’expressió dels atrogens en 
femelles alimentades. PCR a temps real amb encebadors dissenyats per 
Sybr green per Atrogin 1, MuRF1, LC3b, Bnip3, Bnip3l, Atg12, Beclin1, 
Vps34, GABARAPL1, Catepsina L i β-actina (emprada com a gen 
housekeeping); i sondes Taqman per UVRAG, GATE16, FoxO1 i FoxO3. Les 
barres mostren la mitjana ± l’error estàndard del grau d’expressió dels gens 
esmentats en quàdriceps de femelles SKM-Tg (barres negres) respecte 
ratolins WT (barres blanques) de 4 mesos d’edat en alimentació (n=6-7). * 
p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips. 

	  
Tot i això, a diferència dels canvis clars observats en mascles dejunats 

(Figura 87), en el cas de les femelles dejunades només s’observà un 

augment significatiu dels nivells de missatges per LC3b i per FoxO1 

després d’un dejuni de 16 hores (Figura 89). 

 



Resultats                                       	   	   	  
	  

	  146	  

	  
Figura 89. El guany de funció de DOR en el múscul esquelètic 
pràcticament no altera l’expressió de dels atrogens en femelles en 
dejuni. PCR a temps real amb encebadors dissenyats per Sybr green per 
Atrogin 1, MuRF1, LC3b, Bnip3, Bnip3l, Atg12, Beclin1, Vps34, 
GABARAPL1, Catepsina L i β-actina (emprada com a gen housekeeping); i 
sondes Taqman per UVRAG, GATE16, FoxO1 i FoxO3. Les barres mostren 
la mitjana ± l’error estàndard del grau d’expressió dels gens esmentats en 
quàdriceps de femelles SKM-Tg (barres negres) respecte ratolins WT (barres 
blanques) de 4 mesos d’edat després de 16 hores de dejuni (n=8). * p<0,05 en 
una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar entre 
genotips. 

 

Alhora, per corroborar que l’efecte observat en mascles era degut a la 

sobreexpressió de DOR, es va analitzar què succeïa en mascles de 4 

mesos d’edat de l’altra soca de transgènics (SKM-Tg’). Per això, es va 

mesurar el nivell d’expressió dels gens en els que prèviament ja s’havien 

observat canvis. En el cas dels animals alimentats no s’observaren 

diferències significatives (Figura 90A). En canvi, després de 16 hores de 
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dejuni s’observà de nou una major expressió d’Atrogin 1, MuRF1, LC3b, 

Bnip3 i Atg12 (Figura 90B). 

 

	  
Figura 90. El guany de funció de DOR en el múscul esquelètic també 
augmenta l’expressió de diversos atrogens en mascles SKM-Tg’ 
dejunats. PCR a temps real amb encebadors dissenyats per Sybr green per 
Atrogin 1, MuRF1, LC3b, Bnip3, Bnip3l, Atg12 i β-actina (emprada com a 
gen housekeeping); i sondes Taqman per FoxO1 i FoxO3. Les barres mostren 
la mitjana ± l’error estàndard del grau d’expressió dels gens esmentats en 
quàdriceps de mascles SKM-Tg’ (barres negres) respecte ratolins WT’ (barres 
blanques) de 4 mesos (A) d’edat (A) en alimentació o (B) després de 16 hores 
de dejuni (n=7-8). * p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips. 

 

En conjunt, les dades indiquen que el guany de funció de DOR en el 

múscul esquelètic provoca un augment de l’expressió de gens implicats en 
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la degradació de proteïnes en resposta al dejuni específicament en 

mascles i no en femelles, on els canvis són puntuals. 

Per tal de completar aquest estudi, vam creure rellevant analitzar si en 

el ratolí genoanul·lat de DOR s’observava l’efecte oposat. Per això, es van 

utilitzar mascles de 4 mesos d’edat i, igual que en els casos anteriors, es 

va analitzar l’expressió de Atrogin 1 MuRF1, LC3b i Bnip3 tant en 

alimentació com després de 16 hores de dejuni (Figura 91). Es van 

escollir aquests 4 gens perquè són els que més havien augmentat tant en 

mascles SKM-Tg com SKM-Tg’. En cap de les dues situacions 

nutricionals s’observaren diferències significatives entre ratolins control i 

genoanul·lats (Figura 91). Això indica que l’ablació de DOR no altera 

l’expressió de gens relacionats amb la degradació de proteïnes en el 

múscul esquelètic. 

 

Figura 91. La supressió de DOR 
en el múscul esquelètic no 
altera l’expressió de diversos 
atrogens. PCR a temps real amb 
encebadors dissenyats per Sybr 
green per Atrogin 1, MuRF1, LC3b, 
Bnip3 i β-actina (emprada com a 
gen housekeeping). Les barres 
mostren la mitjana ± l’error 
estàndard del grau d’expressió dels 
gens esmentats en quàdriceps de 
mascles SKM-KO (barres negres) 
respecte ratolins C (barres 
blanques) de 4 mesos d’edat (A) 
alimentats o (B) després de 16 hores 
de dejuni (n=9-10). Es va realitzar 
una prova t Student amb dues cues 
de distribució per comparar entre 
genotips i no s’observaren 
diferències significatives. 	  
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5.2. El guany de funció de DOR augmenta l’activitat FoxO i 

l’activació d’AMPK en el múscul esquelètic 

 

Els gens que presentaven una expressió diferencial en dejuni per la 

sobreexpressió de DOR tenen en comú que estan regulats pels factors de 

transcripció FoxO. De fet, s’ha descrit aquests factors de transcripció com 

claus en la regulació de la proteòlisi en múscul esquelètic a través del seu 

paper en la inducció coordinada tant de l’autofàgia com del sistema 

ubiqüitina-proteasoma (Mammucari et al., 2007; Stitt et al., 2004; Zhao 

et al., 2007). 

D’aquesta manera, per analitzar si l’activitat d’aquests factors de 

transcripció era més alta en els músculs dels ratolins transgènics, es va 

electrotransferir el tibial anterior de mascles WT i SKM-Tg amb un 

reporter luciferasa que contenia tres elements de resposta per FoxO 

(Figura 92). Set dies després de l’electroporació, els animals es van deixar 

en dejuni durant 16 hores i els músculs es van extreure per analitzar 

l’activitat luciferasa. Així doncs, s’observà com aquesta activitat 

luciferasa (relació luciferasa/renilla) era més elevada en els músculs dels 

animals transgènics que en els controls (Figura 92). Amb la coexpressió 

d’un dominant negatiu de FoxO3 (dnFoxO3) juntament amb el reporter, 

aquest increment de l’activitat quedava pràcticament anul·lat, indicant 

que els efectes observats es devien bàsicament a l’acció dels factors de 

transcripció FoxO (Figura 92). Aquestes dades indiquen que el guany de 

funció de DOR augmenta l’activitat d’aquests factors de transcripció en el 

dejuni. 
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Figura	   92.	   DOR	   estimula	   l’activitat	  
FoxO	   en	   el	   múscul	   esquelètic	   per	  
efecte	  del	  dejuni.	  Els	  tibials	  anteriors	  de	  
mascles	   WT	   i	   SKM-‐Tg	   van	   ésser	  
electrotransferits	   amb	   un	   reporter	  
luciferasa	  que	  estava	  sota	  el	  control	  d’una	  
regió	   de	   100	   parells	   de	   bases	   del	  
promotor	  de	  FasL.	  Aquesta	  regió	  contenia	  
tres	   elements	   de	   resposta	   a	   FoxO	   (FRE).	  
El	   reporter	   luciferasa	   es	   va	   cotransfectar	  
o	   no	   amb	   un	   constructe	   que	   codificava	  
per	   un	   dominant	   negatiu	   de	   FoxO3	  
(dnFoxO3).	   Un	   altre	   constructe	   renilla-‐

luciferasa	   (pRL-‐TK)	   va	   ésser	   cotransfectat	   sempre	   per	   corregir	   per	   l’eficiència	   de	  
transfecció.	  L’activitat	  luciferasa	  es	  va	  mesurar	  després	  de	  16	  hores	  de	  dejuni.	  Les 
barres mostren la mitjana ± l’error estàndard de la relació luciferasa/renilla 
(n=7-10). * p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de distribució per 
comparar entre genotips. 

 

S’ha descrit com DOR és un coactivador de diversos receptors nuclears i, 

en el cas del receptor d’hormones tiroïdals alfa, ho fa interaccionant-hi 

directament (Baumgartner et al., 2007; Sancho et al., 2012). Per això, 

vam decidir analitzar si DOR era capaç d’interaccionar amb els factors 

FoxO i augmentar-ne així la seva activitat. El primer que es va realitzar 

va ésser la immunoprecipitació de FoxO3 endogen a partir d’homogenats 

totals de quàdriceps d’un ratolí WT i un ratolí SKM-Tg dejunats 16 

hores. Tal i com es pot observar a la Figura 93A, degut a la naturalesa 

dels anticossos utilitzats per la immunoprecipitació i el posterior Western 

blot no es podien obtenir conclusions a partir dels immunoprecipitats. Si 

només es comparen el inputs amb els sobrenedants, s’observa com tot i 

haver-hi una bona immunoprecipitació de FoxO3 no s’aprecien canvis pel 

que fa a DOR (Figura 93A). Per tal d’analitzar-ho de forma més rigorosa, 

es van realitzar experiments de transfecció transitòria en cèl·lules HEK 

293T. D’aquesta manera es va sobreexpressar, d’una banda, Flag-mDOR 

i HA-FoxO3 i, de l’altra, mDOR i GFP-FoxO1. Al realitzar les 

immunoprecipitacions, no es detectà cap interacció entre DOR i FoxO3 o 
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FoxO1  respectivament (Figura 93B i 93C). Això indicava que DOR no 

augmentava l’activitat d’aquests factors de transcripció interaccionant-hi 

directament, de manera que ho havia de fer de forma indirecta. 

Tant un augment en el contingut total dels FoxO en el múscul esquelètic 

com alteracions en les vies de senyalització que en regulen la seva 

activitat podrien explicar aquest increment en l’acció d’aquests factors de 

transcripció en els ratolins transgènics. D’aquesta manera, vam voler 

analitzar si canvis en l’expressió de DOR comportaven canvis en 

l’expressió d’aquests factors de transcripció. En les dades d’mRNA 

presentades en l’apartat anterior s’observa com després de 16 hores de 

dejuni els nivells de FoxO3 no canvien entre mascles WT i SKM-Tg però 

sí ho fan els de FoxO1 (Figura 87). Tot i això, en el cas dels mascles SKM-

Tg’ no hi ha diferències ni per FoxO3 ni per FoxO1 (Figura 90). Donada 

aquesta discrepància, vam decidir analitzar els nivells totals de proteïna 

dels factors de transcripció FoxO en els quàdriceps de ratolins WT i 

SKM-Tg. No s’observaren diferències ni en FoxO1 ni FoxO3 

independentment de l’estat nutricional (Figura 94). Això indica que 

l’augment de la seva activitat no s’explica per un augment en el seu 

contingut en el múscul esquelètic dels ratolins transgènics. 
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Figura 93. DOR no interacciona amb FoxO1 ni amb FoxO3. (A) 
Immunoprecipitació de FoxO3 en 3mg de proteïna d’homogenats totals de 
quàdriceps (1) d’un ratolí WT i (2) d’un ratolí SKM-Tg. La 
immunoprecipitació es va realitzar utilitzant un anticòs contra FoxO3 i les 
IgG de conill s’utilitzaren com a control. Els inputs, sobrenedants i 
immunoprecipitats es van revelar per Western blot utilitzant anticossos 
contra FoxO3 i DOR. (B) Cèl·lules HEK 293T van ésser transfectades amb 
constructes que codificaven per Flag-mDOR i/o HA-FoxO3. La 
immunoprecipitació de Flag-mDOR es va realitzar en 2 mg de proteïna 
d’homogenats totals utilitzant “Flag-beads” i els inputs, sobrenedants i 
immunoprecipitats es van revelar per Western blot utilitzant anticossos 
contra FoxO3 i DOR. (C) Cèl·lules HEK 293T van ésser transfectades amb 
constructes que codificaven per mDOR i/o GFP-FoxO1. La 
immunoprecipitació de GFP-FoxO1 es va realitzar en 2 mg de proteïna 
d’homogenats totals utilitzant “GFP-beads” i els inputs, sobrenedants i 
immunoprecipitats es van revelar per Western blot utilitzant anticossos 
contra FoxO1 i DOR. 
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Figura 94. El guany de funció de DOR no altera el contingut ni la 
fosforilació per AKT de FoxO1 i FoxO3. Anàlisi per Western blot dels 
nivells totals i de fosforilació de FoxO1 i FoxO3 en 40 μg de proteïna 
d’homogenats totals de quàdriceps de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos 
d’edat alimentats i després de 16 hores de dejuni. S’empraren anticossos 
contra pFoxO1/3 (T24/T32), FoxO1, FoxO3 i α-Tubulina (com a control de 
càrrega). 

 

En el múscul esquelètic les dues quinases més importants en la regulació 

de l’activitat FoxO són AKT i AMPK. Com ja s’ha comentat, AKT és 

capaç de fosforilar els factors de transcripció FoxO inhibint-ne la seva 

activitat (Brunet et al., 1999) i, de fet, alteracions en la funció d’aquesta 

quinasa s’han associat amb canvis en la massa muscular (Blaauw et al., 

2009; Chen et al., 2001). Per veure si hi havia defectes en la senyalització 

d’AKT a FoxO1 o FoxO3, es van analitzar els nivells de fosforilació d’un 

residu diana específic d’AKT en aquests factors de transcripció. En estat 

alimentat, no s’observaren diferències entre ratolins WT i SKM-Tg en els 

nivells de fosforilació de FoxO1 i FoxO3 (Figura 94). En dejuni, els nivells 

de fosforilació foren indetectables amb la metodologia emprada (Figura 

94). Això té sentit ja que en dejuni l’activitat d’AKT està inhibida i els 

nivells de fosforilació de FoxO són baixos. 
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Tot i això, de les dues quinases citades, AMPK era la que presentava més 

interès, ja que s’ha descrit aquesta quinasa com a clau per les 

adaptacions a situacions de dejuni (Canto et al., 2010) i l’efecte observat 

en l’expressió dels gens relacionats amb la degradació de proteïnes es pot 

considerar específic del dejuni. Així doncs, es van analitzar els nivells 

d’activació d’AMPK en quàdriceps de mascles WT i SKM-Tg. En situació 

d’alimentació no s’observaren diferències en els nivells de fosforilació 

d’AMPK entre genotips, ni tampoc en els nivells de l’acetilCoA 

carboxilasa 2 (ACC) fosforilada (una proteïna diana d’AMPK) (Figura 

95). En canvi, després d’un dejuni de 16 hores s’observà un increment en 

la fosforilació d’AMPK que es correspon amb un increment en la 

fosforilació d’ACC (Figura 95). Això indica que en dejuni AMPK és més 

activa en els músculs dels ratolins transgènics que en el grup control. 

 

	  

Figura 95. El guany de funció de DOR augmenta l’activitat d’AMPK 
en el múscul esquelètic en dejuni. Anàlisi per Western blot dels nivells 
de fosforilació d’AMPK i ACC en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de 
quàdriceps de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat alimentats i després 
de 16 hores de dejuni. S’empraren anticossos contra pACC (S69), pAMPK 
(T172), AMPK i α-Tubulina (com a control de càrrega). 

Per tal de completar l’anàlisi de l’efecte de DOR sobre aquestes vies de 

senyalització, vam decidir analitzar què passava en els ratolins 

genoanul·lats de DOR. Respecte la fosforilació de FoxO per AKT, no 

s’observaren canvis en alimentació i, igual com va passar amb els 

transgènics, no es va poder detectar en dejuni (Figura 96).  
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Figura 96. L’ablació de DOR tampoc altera el contingut i la 
fosforilació per AKT de FoxO1 i FoxO3. Anàlisi per Western blot dels 
nivells totals i de fosforilació de FoxO1 i FoxO3 en 40 µg de proteïna 
d’homogenats totals de quàdriceps de mascles C i SKM-KO de 4 mesos d’edat 
alimentats i després de 16 hores de dejuni. S’empraren anticossos contra 
pFoxO1/3 (T24/T32), FoxO1, FoxO3 i α-Tubulina (com a control de càrrega). 

Respecte AMPK, no s’observaren diferències entre els nivells de 

fosforilació d’AMPK i ACC en els ratolins SKM-KO respecte els C 

independentment de l’estat nutricionals (Figura 97). L’absència de canvis 

en la fosforilació d’AMPK en dejuni concorda amb l’absència de canvis en 

l’expressió dels gens relacionats amb la degradació de proteïnes. 

 

	  

Figura 97. L’ablació de DOR no modifica l’activitat d’AMPK en el 
múscul esquelètic en dejuni. Anàlisi per Western blot dels nivells de 
fosforilació d’AMPK i ACC en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de 
quàdriceps de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat alimentats i després 
de 16 hores de dejuni. S’empraren anticossos contra pACC (S69), pAMPK 
(T172), AMPK i α-Tubulina (com a control de càrrega). 
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5.3. DOR regula l’activació d’AMPK en miotubs C2C12 

(en aquest apartat els experiments s’han realitzat en 

col·laboració amb Maria João Damaso Proença) 

 

Per tal d’aprofundir en l’estudi de la relació entre DOR i AMPK vam 

decidir treballar amb miotubs C2C12 com a model muscular en cultiu. 

Aquests miotubs es van transduir amb adenovirus que expressaven DOR 

a dia 3 de diferenciació i es van realitzar tots els assajos a dia 5 de 

diferenciació. Després de comprovar que hi havia una bona 

sobreexpreessió de DOR (Figura 98A) i que s’alterava l’autofàgia en el 

mateix sentit que el que s’havia observat en els ratolins transgènics (és a 

dir, hi ha una disminució del contingut de LC3I) (Figura 98B), vam 

analitzar què passava amb la fosforilació d’AMPK a diferents temps de 

deixar les cèl·lules en dejuni (incubació amb el medi “HBSS”).  

 

 

Figura 98. Comprovació del model cel·lular de sobreexpressió de 
DOR. Anàlisi per Western blot de (A) el contingut de DOR i (B) el contingut 
de LC3I i LC3II en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de miotubs C2C12 
a dia 5 de diferenciació que prèviament havien estat infectats amb 
adenovirus codificant per DOR o LacZ. En el cas de LC3I i LC3II també es 
mostra quin és l’efecte a diferents temps d’incubació amb HBSS. S’empraren 
anticossos contra DOR, LC3 i α-Tubulina (com a control de càrrega).  

 

Tant en les cèl·lules transduïdes amb adenovirus codificant per DOR com 

les transduïdes amb LacZ (utilitzat com a control) s’observà un increment 
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de la fosforilació d’AMPK al llarg del temps amb el dejuni (Figura 99A). 

Tot i això, aquest increment fou més ràpid amb el guany de funció de 

DOR (Figura 99A i 99B). En paral·lel, també s’observaren nivells 

d’expressió més alts de MuRF1 en cèl·lules que sobreexpressaven DOR 

després de 8 hores de dejuni (Figura 99C). 

 

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	   99.	   La	   sobreexpressió	   de	   DOR	   afavoreix	   la	   fosforilació	   d’AMPK	   pel	  
dejuni	  en	  cèl·lules	  musculars.	  (A	  i	  B)	  Anàlisi per Western blot dels nivells de 
fosforilació d’AMPK en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de miotubs 
C2C12 a dia 5 de diferenciació que prèviament havien estat infectats amb 
adenovirus codificant per DOR o LacZ. S’empraren anticossos contra pAMPK 
(T172), AMPK i α-Tubulina (com a control de càrrega). (A) Imatges 
representatives. (B) Quantificació de la relació pAMPK/AMPK d’un 
experiment representatiu amb cèl·lules infectades amb adenovirus codificant 
per DOR () o LacZ (�). (C) PCR a temps real amb encebadors dissenyats per 
Sybr green per MuRF1 i per β-actina (emprada com a gen housekeeping). Les 
barres mostren la mitjana ± l’error estàndard del grau d’expressió de 
MURF1 en miotubs C2C12 a dia 5 de diferenciació prèviament transduits 
amb adenovirus codificant per DOR o LacZ després de 8 hores d’incubació 
amb HBSS (n=3). * p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de 
distribució per comparar entre genotips. 
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D’altra banda, també es van realitzar aquests experiments en un model 

cel·lular de repressió de DOR. Així doncs, es va treballar amb miotubs 

C2C12 que expressaven de forma estable un siRNA aleatori com a control 

(C), o bé un siRNA contra DOR (siDOR). En comprovar el model, 

s’observà una forta reducció de l’expressió de DOR (Figura 100A) 

juntament amb una alteració en els nivells d’LC3I i LC3II en el mateix 

sentit que els observats en el ratolí genoanul·lat per DOR (Figura 100B). 

De fet, les imatges per Western blot suggereixen que hi ha un retard en 

la inducció de l’autofàgia per efecte del dejuni (Figura 100B). 

 

	  
Figura 100. Comprovació del model cel·lular de repressió de DOR. 
Anàlisi per Western blot de (A) el contingut de DOR i (B) el contingut de 
LC3I i LC3II en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de miotubs C2C12 a 
dia 5 de diferenciació que expressaven de forma estable un si aleatori (C) o 
bé un si contra DOR (siDOR). En el cas de LC3I i LC3II també es mostra 
quin és l’efecte a diferents temps d’incubació amb HBSS. S’empraren 
anticossos contra DOR, LC3 i α-Tubulina (com a control de càrrega). 

 

Pel que fa a l’activació d’AMPK, s’observà com tot i que hi havia una 

inducció de la fosforilació d’aquesta quinasa per efecte del dejuni en les 

cèl·lules control, aquest fenomen quedava abolit en les cèl·lules on 

l’expressió de DOR estava reprimida (Figura 101A). Alhora, aquests 

miotubs amb DOR reprimit presentaren una reducció en els nivells 

d’expressió de MuRF1 després de 8 hores d’incubació amb HBSS (Figura 

101B). 
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Figura 101. La	   repressió	   de	   DOR	   compromet	   la	   fosforilació	   d’AMPK	   pel	  
dejuni	   en	   cèl·lules	   musculars.	   (A)	  Anàlisi per Western blot dels nivells de 
fosforilació d’AMPK en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de miotubs 
C2C12 a dia 5 de diferenciació que expressaven de forma estable un si 
aleatori (C) o bé un si contra DOR (siDOR). S’empraren anticossos contra 
pAMPK (T172), AMPK i α-Tubulina (com a control de càrrega). (B) PCR a 
temps real amb encebadors dissenyats per Sybr green per MuRF1 i per β-
actina (emprada com a gen housekeeping). Les barres mostren la mitjana ± 
l’error estàndard del grau d’expressió de MURF1 en miotubs C2C12 a dia 5 
de diferenciació que expressaven de forma estable un si aleatori (C) o bé un 
si contra DOR (siDOR) després de 8 hores d’incubació amb HBSS (n=3). * 
p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips. 

 

Recentment s’ha publicat un article demostrant que l’activació de 

l’autofàgia a través de Beclin1 és necessària per l’activació d’AMPK 

induïda per l’exercici (He et al., 2012). Així doncs, per tal de determinar 

si els efectes de DOR sobre l’activitat d’AMPK eren deguts a la seva acció 

sobre l’autofàgia, es van deixar miotubs C2C12 9 hores en dejuni essent 

tractats o no amb 3-metiladenina. La 3-metiladenina és un inhibidor de 

la PI3K de classe III, de manera que inhibeix l’autofàgia en les etapes 

inicials del procés. D’aquesta manera, s’observà com la fosforilació 

d’AMPK estava reduïda en les cèl·lules tractades amb 3-metiladenina, 

suggerint que l’autofàgia és necessària per l’activació d’AMPK durant el 

dejuni (Figura 102). 
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Figura 102. La inhibició de l’autofàgia compromet l’activació 
d’AMPK induïda pel dejuni. Anàlisi per Western blot dels nivells de 
fosforilació d’AMPK en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de miotubs 
C2C12 a dia 5 de diferenciació i dejunats durant 9 hores. S’empraren 
anticossos contra pAMPK (T172), AMPK i α-Tubulina (com a control de 
càrrega). Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard de la relació 
pAMPK/AMPK (n=4). * p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de 
distribució. 

 

5.4. Microarrays  

 

Tal i com ja s’ha esmentat, DOR s’ha descrit com un coactivador de 

diversos receptors nuclears tant en models cel·lulars com en Drosophila 

melanogaster (Baumgartner et al., 2007; Francis et al., 2010; Sancho et 

al., 2012). Per veure quin era l’impacte d’aquesta funció de DOR en el 

múscul esquelètic de forma més àmplia es van realitzar microarrays 

comparant ratolins WT i SKM-Tg d’una banda, i ratolins C i SKM-KO de 

l’altre per tal de trobar gens que s’expressaven de forma diferencial. 

En base als resultats obtinguts amb els atrogens, es va decidir utilitzar 

mascles en dejuni, ja que eren les condicions on es van trobar més 

diferències entre ratolins WT i SKM-Tg. Els microarrays es realitzaren a 

la Plataforma de Genòmica Funcional (FGC) de l’IRB Barcelona i 

l’anàlisi estadístic es portà a terme per part de la Unitat de 

Bioestadística/Bioinformàtica de l’IRB Barcelona. Inicialment 

s’utilitzaren 4 ratolins per grup, però per tal de corregir les diferències 
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degudes a que es tractessin de ratolins de creuaments diferents es va 

realitzar un ajust per famílies. Això va comportar que els resultats finals 

es basessin en 3 mascles WT i 4 SKM-Tg d’una banda, i 3 mascles C i 3 

SKM-KO de l’altra. 

Per tal de realitzar els microarrays s’utilitzaren els “MG-430 PM Array 

Strip” d’ Affymetrix, els quals permeten avaluar l’expressió de més de 

39.000 trànscrits. En realitzar l’anàlisi estadístic es consideraren canvis 

significatius quan les diferències en expressió eren superiors a 1,3 

vegades (“fold change”) i la fdr (“false discovery rate”) era com a màxim 

igual a 0,1. Així doncs, de tots els gens analitzats, es va trobar que 

l’expressió de 9 gens estava augmentada i de 39 disminuïda en els 

mascles transgènics respecte els seus control. En el cas dels ratolins 

genoanul·lats, només es van detectar 15 gens que augmentaven i 5 que 

disminuïen (per veure el llistat de gens que canvien en cada cas consultar 

l’Annex 1). El primer que suggereixen aquestes dades és que el paper de 

DOR com a regulador transcripcional en el múscul esquelètic no és 

massa rellevant i que, en tot cas, estaria actuant com a corepressor. 

Tot i això, donada la seva funció i la magnitud del canvi cal destacar els 

següents gens: 

• Rasd2: L’expressió d’aquest gen està reduïda 2,51 vegades en els 

mascles transgènics i codifica per una proteïna G petita. 

Originàriament, es va identificar com una proteïna que tenia 

propietats d’una SUMO-E3 lligasa i que promovia la citotoxicitat 

de la huntingtina mutada (Subramaniam et al., 2009). 

Recentment també s’ha descrit a aquesta proteïna és capaç 

d’activar la senyalització a través d’mTOR i AKT (Bang et al., 

2012; Subramaniam et al., 2012), suggerint que podria tenir un 

impacte en la regulació de la síntesi de proteïnes i l’autofàgia. 

• Dkk3: L’expressió d’aquest gen està reduïda 1,71 vegades en els 

mascles transgènics. Recentment s’ha relacionat la proteïna Dkk-



Resultats                                       	   	   	  
	  

	  162	  

3 com un factor implicat en la miogènesi ja que és capaç de 

regular l’expressió de Myf5 (Hsu et al., 2010). D’altra banda, en 

certes condicions s’ha observat com Dkk-3 pot inhibir la 

senyalització de Wnt (Veeck and Dahl, 2012). Dades recents 

obtingudes en el nostre laboratori per la Dra. Montserrat Romero 

indiquen que DOR és un regulador d’aquesta via de senyalització. 

• Wdfy1: L’expressió d’aquest gen està augmentada 2,56 vegades en 

els ratolins genoanul·lats. Tot i que no es sap gaire sobre la 

proteïna codificada per aquest gen, s’ha descrit com és capaç 

d’interaccionar amb el fosfatidilinositol-3-fosfat a través del 

domini FYVE i es localitza en els endosomes primerencs quan és 

sobreexpressada en models cel·lulars (Ridley et al., 2001). Això 

suggereix que podria estar implicada en el tràfic de membranes 

de l’interior de la cèl·lula. 

 

A més a més, aquestes dades també es sotmeteren a l’anàlisi de GO 

(“Gene Ontology”) i KEGG (“Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes”) 

per tal de trobar funcions que poden estar alterades. Breument, aquests 

anàlisis permeten avaluar de forma global els canvis observats en els 

diversos gens analitzats que participen en una mateixa via i, a través 

d’un anàlisi estadístic, determinar si aquesta via està modificada o no. 

En realitzar aquesta anàlisi es va considerar un valor màxim de fdr de 

0,05. 

En el cas dels ratolins transgènics els anàlisis bioinformàtics van revelar 

que dues de les funcions a les que pertanyien els gens reprimits eren la 

funció lisosomal i la regulació positiva de l’endocitosi (per veure el llistat 

de funcions que estan disminuïdes consultar l’Annex 1). Aquestes dues 

van aparèixer tant en l’anàlisi per GO com per KEGG i són rellevant per 

la relació tan íntima que tenen amb l’autofàgia. Donat que el guany de 

funció de DOR causa un augment de l’autofàgia, la repressió d’aquestes 
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vies podria estar associada a un fenomen adaptatiu per contrarestar 

aquest efecte. 

En el cas dels ratolins genoanul·lats, els anàlisis per GO o KEGG van 

resultar poc concloents i sense presentar vies que canviaven implicades 

en les mateixes funcions. Probablement això fou degut al baix nombre de 

gens que presentaven canvis en la seva expressió. 
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6. ANÀLISI DE L’EFECTE DE DOR EN MODELS 

D’ACCELARADA PÈRDUA DE MASSA MUSCULAR 

 

6.1. Inducció d’atròfia muscular per diabetis induïda per 

estreptozocina  

 

6.1.1. DOR en la diabetis induïda per estreptozocina 

 

La reducció de massa muscular s’ha descrit en diversos models animals 

de resistència a la insulina i diabetis. Concretament, tant ratolins db/db 

(Wang et al., 2006), ratolins ob/ob (Sainz et al., 2009; Trostler et al., 

1979), ratolins on s’ha induït la diabetis a traves de la injecció 

d’estreptozocina (Hu et al., 2007) i les rates Zucker diabètiques i obeses 

(Katta et al., 2010) presenten una reducció en el pes dels músculs 

comparats amb els seus control. Tot i això, aquesta qüestió té més 

controvèrsia en el cas humà. Està clar que la retirada del tractament 

amb insulina del pacients diabètics de tipus 1 augmenta la degradació de 

proteïnes en el múscul esquelètic (Nair et al., 1995; Nair et al., 1983; 

Tessari et al., 1986). En canvi, en pacients diabètics de tipus 2 aquest 

efecte és molt reduït i només tenen lloc canvis menors en el metabolisme 

de les proteïnes (Bell et al., 2006; Park et al., 2009; Pereira et al., 2008). 

Aquesta situació en la diabetis de tipus 2 només es pot explicar per la 

presència d’un mecanisme adaptatiu destinat a preservar la massa 

muscular. Donada la reducció de l’expressió de DOR en el múscul 

esquelètic de pacients diabètics de tipus 2 i en base a la funció de DOR 

com a regulador negatiu de la massa muscular, ens vam preguntar si 

DOR podria formar part d’aquesta resposta adaptativa. 

Per tal d’estudiar aquesta hipòtesi en models de ratolí, vam decidir que 

la millor opció en termes de temps i de practicitat seria induir diabetis a 
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través de la injecció d’estreptozocina, la qual causa una ràpida pèrdua de 

massa muscular (Hu et al., 2007). Inicialment es va caracteritzar quins 

eren els canvis d’expressió de DOR per aquest tractament. Així doncs, 

ratolins C57BL/6J van ésser injectats amb estreptozocina dos dies 

consecutius a una dosi de 150 mg/kg i 4 dies més tard van ésser 

sacrificats per a l’obtenció dels músculs. Els animals control es van 

injectar amb tampó citrat, que és el tampó on s’havia dissolt 

l’estreptozocina. En aquestes condicions, es va observar una marcada 

reducció dels nivells d’mRNA de DOR similar a la ja descrita en altres 

models (Figura 103). Aquesta observació indicà que era un bon model per 

comprovar la hipòtesi que DOR podia ésser reprimit com a intent de 

preservar la massa muscular. 

	  
Figura 103. La inducció de diabetis per 
estreptozocina causa una reducció de 
l’expressió de DOR en el múscul esquelètic 
dels ratolins. PCR a temps real amb encebadors 
dissenyats per Sybr green per DOR (la parella 
DOR) i per β-actina (emprada com a gen 
housekeeping). Les barres mostren la mitjana ± 
l’error estàndard del grau de d’expressió de DOR 
en quàdriceps de ratolins C457BL/6J de 4 mesos 
d’edat tractats o no amb estreptozocina (STZ) 

(n=5). * p<0,05 en una prova t Student amb dues cues de distribució. 

 

6.1.2. Efectes del guany de funció de DOR en l’atròfia 

muscular induïda per diabetis 

 

En base a l’observació anterior, vam decidir induir diabetis als ratolins 

SKM-Tg com a model a priori incapaç de reduir l’expressió de DOR i, per 

tant, d’adaptar-se. Així doncs, s’injectà estreptozocina o únicament tampó 

citrat a ratolins mascles de 4 mesos d’edat i es verificà la diabetis a 

través de la mesura dels nivells de glucosa en sang. Com es pot observar 
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a la Figura 104, la glicèmia dels ratolins tractats amb estreptozocina es 

va incrementar considerablement respecte els ratolins no tractats i no 

s’observaren diferències entre genotips, cosa que indicà que respecte 

aquest paràmetre el tractament actuà de forma similar entre els ratolins 

control i transgènics. De fet, es van considerar diabètics els ratolins amb 

una glicèmia superior a 280 mg/dL. 

 

Figura 104. Nivells de glucosa 
circulants en ratolins tractats amb 
estreptozocina. Mesura de la 
concentració de glucosa en sang (mg/dL) en 
mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat 
tractats o no amb estreptozocina (STZ). 
Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard (n=7-8). * p<0,05 respecte 
mascles WT no tractats i # p<0,05 respecte 
mascles SKM-Tg no tractats en una prova 

t Student amb dues cues de distribució.	  
 

Un cop realitzat el control del tractament, es va procedir a analitzar els 

efectes d’aquest en els ratolins. Respecte el pes corporal el dia del 

sacrifici, s’observà com no era diferent entre genotips, però hi hagué un 

efecte degut a l’estreptozocina que, tot i no ésser estadísticament 

significatiu pels mascles WT, si ho fou pels SKM-Tg (Figura 105). 

Segurament això és degué al fet que la dispersió de les dades és més gran 

en els grups de ratolins WT que en els SKM-Tg (Figura 105). 

 

Figura 105. Efectes de la inducció de 
diabetis per estreptozocina en el pes 
corporal dels ratolins. Pes corporal final 
de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat 
tractats o no amb estreptozocina (STZ). 
Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard (n=7-8). # p<0,05 respecte 
mascles SKM-Tg no tractats en una prova 
t Student amb dues cues de distribució.	  
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Tot i això, per tal de donar suport a la idea que la reducció de l’expressió 

de DOR estava implicada en un intent de preservació de la massa 

muscular, es van mesurar els pesos de diferents músculs per veure què 

succeïa. Així doncs, s’observà com el tibial anterior, el gastrocnemi i el 

quàdriceps patien una reducció del seu pes en ratolins WT per efecte del 

tractament amb estreptozocina, essent estadísticament significativa per 

gastrocnemi i quàdriceps (Figura 106A-C). A més, sota aquestes 

condicions, la pèrdua de massa muscular va ésser més elevada i 

estadísticament significativa en tots els músculs estudiats dels ratolins 

SKM-Tg (Figura 106A-C). 

Alhora, també vam analitzar què passava amb el teixit adipós epididimal 

i el fetge. Respecte el primer, s’observà un comportament diferencial 

entre mascles WT i SKM-Tg per efecte del tractament. Concretament, 

s’observà una reducció estadísticament significativa del pes del teixit 

adipós en ratolins WT que no tingué lloc en el cas de ratolins SKM-Tg. 

Tot i això, quan es comparaven els valors dels genotips en funció de si 

havien estat tractats o no, no es detectaren diferències significatives 

(Figura 106D). En el cas del fetge, no es trobaren diferències de pes ni 

per efecte de tractament ni per genotip (Figura 106E). 
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Figura 106. El guany de funció de DOR en el múscul esquelètic 
afavoreix la pèrdua de massa muscular induïda per diabetis. Pesos de 
diversos teixits de mascles SKM-Tg i WT de 4 mesos d’edat tractats o no amb 
estreptozocina (STZ). Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=7-
8). * p<0,05 i ** p<0,01 respecte ratolins WT no tractats, # p<0,001 respecte 
mascles SKM-Tg no tractats i & p<0,001 respecte mascles WT tractats amb 
estreptozocina en una prova t Student amb dues cues de distribució. 
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Per corroborar les dades de pes obtingudes dels músculs, es va 

quantificar la “cross-sectional area” (CSA) mitjana de les fibres del tibial 

anterior. En concordança amb els resultats anteriors, s’observà una 

reducció més gran per efecte de la diabetis en els ratolins transgènics que 

en els control (Figura 107). Així doncs, en conjunt les dades indicaren que 

la sobreexpressió de DOR incrementa la pèrdua de massa muscular 

induïda per la diabetis. 

 

Figura	   107.	   La	   sobreexpressió	   de	   DOR	  
incrementa	   la	   reducció	   de	   la	   CSA	  
induïda	  per	  diabetis.	  Mesura de la CSA 
mitjana de les fibres musculars del 
tibial anterior de mascles WT i SKM-Tg 
de 4 mesos d’edat tractats o no amb 
estreptozocina (STZ). S’han 
comptabilitzat 150 fibres per cada 
tibial. Les barres mostren la mitjana ± 
l’error estàndard (n=7-8). * p<0,05 i ** 
p<0,01 respecte ratolins WT no 
tractats, # p<0,001 respecte mascles 

SKM-Tg no tractats i & p<0,001 respecte mascles WT tractats amb 
estreptozocina en una prova t Student amb dues cues de distribució.	  
 

Per tal d’avaluar si l’impacte de DOR sobre l’autofàgia era el que 

propiciava la pèrdua de massa muscular, es van analitzar els nivells 

d’LC3I i LC3II presents en el gastrocnemi dels ratolins utilitzats en 

aquest assaig. En aquestes condicions, el tractament amb estreptozocina 

va induir considerablement l’autofàgia en els ratolins WT, els quals 

assoliren un nivell d’activació similar al que ja presentaven els mascles 

SKM-Tg a nivell basal (Figura 108). En canvi, entre ratolins transgènics 

tractats i sense tractar no s’observaren diferències significatives (Figura 

108). 
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Figura 108. La inducció de diabetis augmenta l’autofàgia al mateix 
nivell que ho fa el guany de funció de DOR. Anàlisi per Western blot del 
contingut de LC3I i LC3II en 40 µg de proteïna d’homogenats totals de 
gastrocnemis de mascles WT i SKM-Tg tractats o no amb estreptozocina 
(STZ). El panell superior mostra una imatge representativa del Western blot. 
S’empraren anticossos contra LC3 i α-Tubulina (com a control de càrrega). El 
panell inferior són les corresponents quantificacions. Les barres blanques es 
corresponen a ratolins control no diabètics, les barres blanques amb el 
difuminat verd a ratolins control diabètics, les barres negres a ratolins 
transgènics i les barres negres amb el difuminat verd a ratolins transgènics 
diabètics. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=4). ** p<0,01 
respecte ratolins WT no tractats en una prova t Student amb dues cues de 
distribució. 

 

A més, també vam voler analitzar si hi havia una implicació de l’efecte de 

DOR sobre l’expressió de gens relacionats amb la degradació de 

proteïnes. En aquest cas, la diabetis va causar una gran inducció de 

l’expressió d’Atrogin 1, MuRF1, LC3 i Bnip3 tant en ratolins WT com 

SKM-Tg (Figura 109). Tot i això, no s’observà cap efecte diferencial entre 

mascles WT i SKM-Tg diabètics (Figura 109). Únicament resulta 
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estadísticament significatiu un increment de l’expressió d’LC3 en ratolins 

transgènics no diabètics respecte els control no diabètics (Figura 109). 

 

Figura 109. El guany de funció de DOR no altera l’expressió 
d’atrogens en diabetis. PCR a temps real amb encebadors dissenyats per 
Sybr green per (A) Atrogin 1, (B) MuRF1, (C) LC3b, (D) Bnip3 i β-actina 
(emprada com a gen housekeeping). Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard del grau d’expressió dels gens esmentats en quàdriceps de mascles 
WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat tractats o no amb estreptozocina (STZ) (n=7-
8). * p<0,05 i ** p<0,01 respecte ratolins WT no tractats i # p<0,05 respecte 
mascles SKM-Tg no tractats en una prova t Student amb dues cues de 
distribució. 
	  
Les dades presentades són coherents amb la idea que cal reprimir DOR 

en aquestes condicions catabòliques per tal de minimitzar la pèrdua de 

massa muscular. Per això, com a últim control de l’experiment descrit, 

vam avaluar què succeïa amb l’expressió de DOR tant en els mascles WT 
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com SKM-Tg. Sorprenentment, tal i com es pot observar a la Figura 

110A, no només hi ha una reducció dels nivells d’mRNA de DOR en els 

ratolins WT degut al tractament, sinó que també hi ha una reducció 

dramàtica dels nivells d’aquest transcrit en els ratolins transgènics. Per 

tal de veure si aquest efecte era degut al promotor utilitzat, es van 

avaluar els nivells d’mRNA de la cadena lleugera de la miosina 1 (MLC1) 

en els quàdriceps d’aquests ratolins. En aquest cas s’observà com el 

tractament amb estreptozocina provocava una disminució dels nivells 

d’mRNA de MLC1 tant en mascles WT com en SKM-Tg (Figura 110B). 

Tot i això, donada la diferència de magnitud en la repressió, no es pot 

descartar que en el cas de DOR a més d’una regulació a nivell del 

promotor del transgèn, també hi hagi una regulació a nivell d’estabilitat 

del missatger. 

 

	  
Figura 110. La inducció de diabetis també reprimeix l’expressió de 
DOR en els ratolins transgènics. PCR a temps real amb encebadors 
dissenyats per Sybr green per (A) DOR (la parella DORORF) i β-actina 
(emprada com a gen housekeeping); i sonda Taqman per (B) MLC1. Les 
barres mostren la mitjana ± l’error estàndard del grau d’expressió dels gens 
esmentats en quàdriceps de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat tractats 
o no amb estreptozocina (STZ) (n=3-5). * p<0,05 i *** p<0,001 respecte 
ratolins WT no tractats i # p<0,01 respecte mascles SKM-Tg no tractats en 
una prova t Student amb dues cues de distribució. 
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A continuació es va analitzar què succeïa amb l’expressió de DOR a nivell 

de proteïna, i els resultats foren en paral·lel als observats a nivell 

d’mRNA (Figura 111). 

 

	  
Figura 111. La inducció de diabetis reprimeix l’expressió del 
transgèn de DOR també a nivell de proteïna. Anàlisi per Western blot 
dels nivells d’expressió de DOR en 40 µg de proteïna d’homogenats totals 
provinents de quàdriceps de ratolins SKM-Tg i WT de 4 mesos d’edat 
tractats o no amb estreptozocina (STZ). S’empraren anticossos contra DOR i 
contra α-Tubulina (com a control de càrrega). 

 

En conjunt, les dades indicaren que la sobreexpressió de DOR en el 

moment inicial del tractament és suficient per afavorir la pèrdua de 

massa muscular en aquest model d’inducció de diabetes. 

 

6.1.3. Efectes de l’ablació de DOR en l’atròfia muscular 

induïda per diabetis 

 

Per tal d’analitzar si en el cas dels ratolins SKM-KO s’observava l’efecte 

oposat al descrit en els ratolins transgènics, es va realitzar un 

experiment preliminar. Preliminar fa referència al fet que només s’ha 

realitzar en una sèrie de ratolins on el número de ratolins sense tractar 

va ésser baix. Així doncs, s’injectà estreptozocina o únicament tampó 

citrat a ratolins mascles de 4 mesos d’edat seguint el protocol ja descrit 

(és a dir, dues dosis de 150 mg/kg en dos dies consecutius) i 4 dies 
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després de l’última injecció es va procedir a l’obtenció de les dades. El 

primer que es va realitzar va ésser la verificació de la condició de diabetis 

a través de la mesura dels nivells de glucosa en sang. 

Igual com succeí amb els ratolins transgènics, la glicèmia dels ratolins 

control i genoanul·lats tractats amb estreptozocina es va incrementar 

considerablement respecte els ratolins no tractats i no s’observaren 

diferències entre genotips (Figura 112). Cal recordar que es van 

considerar diabètics els ratolins amb una glicèmia superior a 280 mg/dL. 

 

Figura 112. Nivells de glucosa 
circulants en ratolins tractats amb 
estreptozocina. Mesura de la 
concentració de glucosa en sang (mg/dL) en 
mascles C i SKM-KO de 4 mesos d’edat 
tractats o no amb estreptozocina (STZ). 
Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard (n=2-8). * p<0,05 respecte 
mascles C no tractats i # p<0,05 respecte 
mascles SKM-KO no tractats en una prova 

t Student amb dues cues de distribució.	  
 

Després de comprovar que el tractament hagués funcionat, s’analitzaren 

els efectes d’aquest en mascles C i SKM-KO. Respecte el pes corporal, 

s’observà com el tractament amb estreptozocina va provocar una pèrdua 

rellevant de pes sense que hi hagués diferències significatives entre 

genotips (Figura 113A). Alhora, s’observà com el pes corporal el dia del 

sacrifici no era diferent entre genotips, tot i que el tractament amb 

estreptozocina havia causat una reducció estadísticament significativa 

dels ratolins comparat amb els ratolins no tractats del mateix genotip 

(Figura 113B). 
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Figura 113. Efectes de la inducció de 
diabetis per estreptozocina en el pes 
corporal dels ratolins. Pes corporal final 
de mascles C i SKM-KO de 4 mesos d’edat 
tractats o no amb estreptozocina (STZ). 
Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard (n=2-8). * p<0,05 respecte 
mascles C no tractats i # p<0,05 respecte 
mascles SKM-KO no tractats en una prova 
t Student amb dues cues de distribució.	  

 

Quan es van analitzar els pesos dels músculs s’observà com tant el tibial 

anterior com el gastrocnemi i el quàdriceps patien una reducció del seu 

pes per efecte del tractament amb estreptozocina independentment del 

genotip (Figura 114A-C). Alhora, en el cas dels ratolins genoanul·lats, la 

pèrdua de massa muscular va ésser menor pel tibial anterior i el 

quàdriceps dels mascles SKM-KO. En el cas del gastrocnemi aquesta 

reducció dels pes del múscul va tendir a ser superior en els ratolins 

genoanul·lats (Figura 114A-C). A més, cal destacar el fet que en aquesta 

sèrie experimental no s’observaren les diferències entre ratolins no 

tractats ja descrites prèviament. Això es deu al fet que el nombre 

d’animals en aquests dos grups és molt reduït, cosa que fa que sigui útil a 

nivell orientatiu però no suficient per extreure conclusions definitives. 

Respecte el teixit adipós epididimal, a diferència de lo succeït amb els 

animals transgènics, no s’observaren diferències estadísticament 

significatives entre cap dels grups (Figura 114D). En canvi, sí s’observà 

un efecte diferencial en el cas del fetge. Concretament, es trobà una 

diferència significativa del pes del fetge per efecte del tractament en els 

ratolins control i no en els ratolins genoanul·lats (Figura 114E). Alhora, 

en comparar entre genotips no s’observaren diferències significatives 

(Figura 114E). 
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Figura 114. L’ablació de DOR en el múscul esquelètic podria 
prevenir la pèrdua de massa muscular induïda per diabetis. Pesos de 
diversos teixits de mascles SKM-KO i C de 4 mesos d’edat tractats o no amb 
estreptozocina (STZ). Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=2-
8). * p<0,05, ** p<0,01 i *** p<0,001 respecte ratolins C no tractats, # 
p<0,001 respecte mascles SKM-KO no tractats i & p<0,05 respecte mascles C 
tractats amb estreptozocina en una prova t Student amb dues cues de 
distribució. 
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6.2. Inducció d’atròfia muscular per caquèxia cancerosa 

(en aquest apartat els experiments s’han realitzat en 

col·laboració amb el grup Bioquímica i Biologia Molecular del 

Càncer del Dr. Josep Argilés) 

 

6.2.1. DOR en la caquèxia cancerosa 

 

Per tal d’analitzar si l’efecte observat de DOR com a potenciador de la 

pèrdua de massa muscular en situació de diabetis era específic d’aquesta 

patologia o era un efecte general d’altres situacions catabòliques, vam 

decidir induir caquèxia cancerosa en els ratolins de la soca SKM-Tg. El 

model experimental utilitzat va ésser el carcinoma pulmonar de Lewis 

(LLC), el qual es caracteritza pel creixement d’un tumor primari sòlid 

provocant un elevat grau de caquèxia. En aquest cas, les cèl·lules 

tumorals s’injectaren en una de les potes posteriors dels ratolins. 

De la mateixa manera com es va procedir amb el model de diabetis, 

inicialment vam caracteritzar què succeïa amb l’expressió de DOR quan 

s’induïa caquèxia cancerosa en ratolins salvatges. Així doncs, s’observà 

com els nivells d’mRNA de DOR disminuïen progressivament a dies 10, 

14 i 18 després de la inoculació del LLC (Figura 115). Tot i això, quan 

aquests ratolins eren tractats amb formoterol, una droga amb efectes 

anticaquèctics capaç de revertir en gran part la pèrdua de massa 

muscular (Busquets et al., 2004), s’observava com també els nivells 

d’mRNA de DOR es recuperaven als nivells dels ratolins control (Figura 

115). Això indicà que també hi havia una reducció de l’expressió de DOR 

en aquesta situació catabòlica. 
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Figura 115. La caquèxia 
cancerosa causa una 
reducció de l’expressió de 
DOR en el múscul 
esquelètic. PCR a temps 
real amb encebadors 
dissenyats per Sybr green 
per DOR (la parella DOR) i 
per β-actina (emprada com a 
gen housekeeping). Les 
barres mostren la mitjana ± 
l’error estàndard del grau de 

d’expressió de DOR en quàdriceps de ratolins C57BL/6J d’1,5 mesos d’edat 
sense inocular (C) o després de diversos dies d’ésser inoculats amb el LLC 
(LLC). A més, l’últim grup va ésser tractat amb formoterol (F) (n=5-8). * 
p<0,05, ** p<0,01 i *** p<0,001 en una prova t Student amb dues cues de 
distribució respecte els ratolins control (C). 

 

6.2.2. Efectes del guany de funció de DOR en l’atròfia 

muscular induïda per caquèxia cancerosa 

 

Per tal de comprovar si la repressió de DOR també podia suposar un 

mecanisme adaptatiu per preservar la massa muscular en situacions de 

caquèxia, es va inocular el LLC en mascles de la soca SKM-Tg de 4 mesos 

d’edat i es procedí a l’obtenció de les dades i mostres al cap de 14 dies de 

la inoculació. Es va escollir aquest dia perquè l’expressió de DOR ja 

presentava una forta reducció (Figura 115) i perquè, donat el creixement 

ràpid del tumor, aquest és molt evident a simple vista (Figura 116). 
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Figura 116. Estat dels ratolins inoculats amb LLC en el moment de 
l’obtenció de les dades. Les imatges mostren ratolins C57BL/6J de 4 
mesos d’edat després de 14 dies d’ésser inoculats amb cèl·lules de LLC a la 
pota posterior esquerra.	  
 

Donat que aquest tumor és altament caquèctic, el primer que s’analitzà 

fou la pèrdua de pes corporal dels ratolins utilitzats en aquest 

experiment. La inoculació del tumor va provocar una disminució del pes 

corporal tant en mascles WT com en SKM-Tg (Figura 117A). Tot i això, 

també s’observà una reducció important inesperada de pes corporal en 

les ratolins control no inoculats independentment del genotip (Figura 

117A). Així doncs, tot i que en els ratolins transgènics sí fou 

estadísticament significatiu aquest increment en la pèrdua de pes 

corporal, no va ésser el cas dels ratolins WT on no es trobaren diferències 

significatives (Figura 117A). A més, s’observà com el pes corporal final 

dels ratolins als 14 dies de la inoculació (moment en que es va procedir al 

sacrifici i l’obtenció de mostres) no era diferent entre genotips i només hi 

havia diferències estadísticament significatives entre ratolins WT 

inoculats i no inoculats (Figura 117B). Tot i això, el creixement del tumor 

fou igual tant en ratolins control com transgènics (Figura 117C). 
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Figura 117. Efectes de la inducció de caquèxia cancerosa en el pes 
corporal dels ratolins. (A) Pèrdua de pes corporal, (B) pes corporal final i 
(C) pes del tumor de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat als 14 dies 
d’haver sigut inoculats o no amb cèl·lules canceroses (LLC). Les barres 
mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=4-9). * p<0,05 respecte mascles 
WT no inoculats i # p<0,05 respecte mascles SKM-Tg no inoculats en una 
prova t Student amb dues cues de distribució. 

 

Donat que els resultats obtinguts en base a la pèrdua de pes corporal no 

van ésser exactament els esperats, vam analitzar l’hematòcrit d’aquests 

ratolins per comprovar que els ratolins inoculats i no inoculats estaven 

afectats de forma diferencial per la caquèxia. El LLC és un tumor que 

causa una forta davallada de l’hematòcrit causant una reducció de la 

disponibilitat d’oxigen que compromet la supervivència dels ratolins 

afectats (Luo et al., 2006). Així doncs, s’observà una forta reducció de 

l’hematòcrit tant en mascles WT com SKM-Tg inoculats amb les cèl·lules 

tumorals respecte els control no inoculats (Figura 118A). 
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Figura 118. Canvis en paràmetres indicatius de la caquèxia 
cancerosa causada per LLC. (A) Hematòcrit (en %), (B) menjar ingerit a 
llarg dels dies de desenvolupament del tumor i (C) nivells de glucosa en sang 
de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat als 14 dies d’haver sigut 
inoculats o no amb cèl·lules canceroses (LLC). Les barres mostren la mitjana 
± l’error estàndard (n=4-9). * p<0,05 i *** p<0,001 respecte mascles WT no 
inoculats i # p<0,001 respecte mascles SKM-Tg no inoculats en una prova t 
Student amb dues cues de distribució. 

 

Alhora, s’ha descrit com en la major part dels casos hi ha una associació 

entre l’anorèxia i la caquèxia cancerosa (Turrin et al., 2004; Walsh et al., 

2000). Concretament, l’anorèxia no permet explicar per si sola la pèrdua 

de massa muscular però si és un factor que contribueix a aquesta. Per 

això, vam decidir mesurar la ingesta dels ratolins utilitzats en aquest 

experiment. A l’analitzar si hi havia diferències entre genotips no 

s’observaren canvis significatius (Figura 118B). Tot i això, si fou 

estadísticament significativa la reducció de la ingesta dels ratolins WT 
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caquèctics respecte els no inoculats (Figura 118B). A més, també vam 

analitzar si hi havia canvis en els nivells de glucosa circulants en els 

ratolins utilitzats en aquest experiment. No s’observaren diferències 

entre cap dels grups (Figura 118C). 

A continuació, es va analitzar el pes dels músculs per veure si la 

sobreexpressió de DOR contribuïa a la pèrdua de massa muscular tal i 

com s’havia observat en diabetis. Per això, es va analitzar el pes del tibial 

anterior, el gastrocnemi i el quàdriceps dels mascles WT i SKM-Tg 

inoculats i no inoculats. El primer que cal esmentar és el fet que la 

reducció del pes dels músculs dels ratolins control SKM-Tg respecte els 

control WT no fou estadísticament significativa (Figura 119A-C). 

Segurament això es va deure al fet que el nombre d’animals utilitzats (5 

control WT i 4 control SKM-Tg) no fou prou gran. A més, respecte la 

reducció de massa muscular deguda a la caquèxia, només fou 

estadísticament significativa en el cas dels ratolins WT però no pels 

ratolins transgènics (tot i observar-se la tendència) (Figura 119A-C). Això 

fa que en aquesta sèrie experimental no s’observi un empitjorament de la 

pèrdua de massa muscular deguda al guany de funció de DOR en el 

múscul esquelètic (Figura 119A-C). 

Respecte el pes d’altres teixits, en alguns casos com el del cor i els 

ronyons no s’observaren canvis entre cap dels grups (Figura 119D i E). 

Tot i això, altres presentaren un comportament peculiar. El més 

destacable és el que succeí en el cas del teixit adipós epididimal i dorsal, 

on els mascles SKM-Tg control ja presentaven un augment molt 

important del pes d’aquests dipòsits adiposos en comparació amb els 

ratolins WT control (Figura 120A i B). Alhora, en ambdós genotips 

s’observà com hi hagué una reducció de la massa d’aquests teixits 

adiposos per efecte de la caquèxia, fenomen ja esperat, però aquesta 

disminució fou d’una magnitud molt més gran en els cas dels mascles 

transgènics (Figura 120A i B). 
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Figura 119. El guany de funció de DOR en el múscul esquelètic no 
afavoreix la pèrdua de massa muscular en aquesta sèrie 
experimental d’inducció de caquèxia cancerosa. Pesos de diversos 
teixits de mascles SKM-Tg i WT de 4 mesos d’edat als 14 dies d’haver sigut 
inoculats o no amb cèl·lules canceroses (LLC). Les barres mostren la mitjana 
± l’error estàndard (n=4-9). * p<0,05 i ** p<0,01 respecte mascles WT no 
inoculats en una prova t Student amb dues cues de distribució. 
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Figura 120. Canvis dels pesos d’altres teixits en aquesta sèrie 
experimental d’inducció de caquèxia cancerosa. Pesos de diversos 
teixits de mascles SKM-Tg i WT de 4 mesos d’edat als 14 dies d’haver sigut 
inoculats o no amb cèl·lules canceroses (LLC). Les barres mostren la mitjana 
± l’error estàndard (n=4-9). * p<0,05, ** p<0,01 i *** p<0,001 respecte 
mascles WT no inoculats, # p<0,01 respecte mascles SKM-Tg no inoculats i & 
p<0,05 respecte mascles WT inoculats en una prova t Student amb dues cues 
de distribució. 
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Respecte el fetge, s’observà un augment del pes d’aquest teixit tant en 

ratolins WT com SKM-Tg per efecte del tumor tot i que només fou 

significatiu en el cas dels ratolins WT (Figura 120C). A més, el fetge dels 

ratolins transgènics caquèctics resultà ésser més gran que el dels ratolins 

control caquèctics (Figura 120C). 

En el cas de la melsa es trobà un augment molt important en el pes per 

efecte del tumor i independentment del genotip (Figura 120D). Això 

s’explica per la resposta inflamatòria que es genera en aquest model de 

caquèxia cancerosa (Shin-Ya et al., 2003).  

Pel que fa al pes dels pulmons, no s’observaren diferències significatives 

entre genotips tot i que sí que hi ha un augment significatiu en el grup de 

mascles transgènics inoculats respecte els seus control (Figura 120E).  

Finalment, també es va pesar la carcassa, que consisteix en el pes del 

que queda del cos del ratolí un cop s’han extret els teixits esmentats 

anteriorment i el tumor. En aquest cas, tampoc s’observaren diferències 

entre genotips, tot i que fou estadísticament significativa la reducció del 

pes de la carcassa dels ratolins WT inoculats respecte els seus control 

(Figura 120F). 

Amb l’objectiu de verificar les observacions obtingudes en base al pes dels 

músculs, es va mesurar la CSA mitjana de les fibres dels tibials anteriors 

d’aquests ratolins. S’observà una reducció similar d’aquesta per efecte del 

tumor en ratolins WT i SKM-Tg (Figura 121). 

Figura 121. La caquèxia causa una 
reducció de la CSA similar en els dos 
genotips. Mesura de la CSA mitjana de les 
fibres musculars del tibial anterior de mascles 
WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat als 14 dies 
d’haver sigut inoculats o no amb cèl·lules 
canceroses (LLC). S’han comptabilitzat 150 
fibres per cada tibial anterior. Les barres 
mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=4-
9). * p<0,05 respecte ratolins WT no inoculats, 
# p<0,05 respecte mascles SKM-Tg no 

inoculats en una prova t Student amb dues cues de distribució. 
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Per tal d’analitzar quins efectes tenia la caquèxia en la funcionalitat del 

múscul esquelètic en aquests ratolins es va analitzar el moviment dels 

ratolins i es va realitzar una prova de força utilitzant el “Gripstrenght”. 

Contràriament al que s’havia observat anteriorment, en aquesta sèrie 

experimental s’observà com els ratolins transgènics no inoculats es 

movien menys que els ratolins control sense inocular (Figura 122A). Tot i 

això, no s’observaren diferències significatives entre genotips en els 

ratolins amb tumor (Figura 122A). 

 

Figura 122. Anàlisi funcional dels músculs dels ratolins d’aquesta 
sèrie experimental de caquèxia cancerosa. (A) Mesura del moviment 
total expressat en % de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat als 14 dies 
d’haver sigut inoculats o no amb cèl·lules canceroses (LLC). (B) Mesura de la 
força (expressada en %) que van realitzar els ratolins amb les 2 potes 
davanteres a l’ésser estirats d’una barra metàl·lica després de deixar que es 
subjectessin bé. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=4-9). * 
p<0,05, ** p<0,01 i *** p<0,001 respecte mascles WT no inoculats, # p<0,001 
respecte mascles SKM-Tg no inoculats en una prova t Student amb dues 
cues de distribució. 
	  
Respecte la prova de força, no s’observaren diferències significatives 

entre genotips (Figura 122B). Tot i això, si s’observà una reducció 

estadísticament significativa de la força per efecte del tumor en els 

mascles WT (Figura 122B). 
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A més a més, donat que en caquèxia cancerosa s’indueix l’expressió de 

gens relacionats amb la degradació de proteïnes (Baracos et al., 1995), 

vam decidir analitzar si aquests estaven afectats en aquesta sèrie 

experimental. Per això, es va analitzar què succeïa amb l’expressió 

d’Atrogin 1, MuRF1, LC3b i Bnip3. En els ratolins WT s’observà una 

tendència cap a l’augment de l’expressió d’aquests gens per efecte del 

tumor, tot i que aquesta només fou estadísticament significativa per 

Bnip3 (Figura 123). Respecte els mascles SKM-Tg, en els 4 casos 

s’observà una inducció estadísticament significativa en els ratolins 

inoculats amb cèl·lules tumorals (Figura 123). Tot i això, en comparar-se 

els genotips entre si no s’observaren diferències (Figura 123). 

Donat que la magnitud dels canvis per efecte del tumor va resultar ésser 

reduïda en comparació als efectes observats amb la inducció de diabetis, 

vam decidir analitzar què succeïa amb l’expressió d’altres gens 

relacionats amb la degradació de proteïnes en el múscul esquelètic per 

analitzar de forma més àmplia aquest efecte transcripcional. Així doncs, 

s’analitzà l’expressió de gens implicats en la via UPS (C8, E2), gens 

implicats en l’autofàgia i el sistema lisosomal (catepsina B, NBR1 i p62), 

i gens dels sistema de les calpaïnes (m-calpaïna). Respecte l’efecte del 

tumor, s’observà un augment de l’expressió estadísticament significatiu 

de C8, E2, catepsina B i m-calpaïna en ratolins inoculats respectes els no 

inoculats independentment del genotip (Taula 8). A més, en comparar els 

ratolins amb tumor, s’observà una tendència a tenir una major expressió 

de C8, E2 i catepsina B en els ratolins SKM-Tg que en els WT, tot i que 

això només fou estadísticament significatiu pel darrer gen esmentat 

(Taula 8). 
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Figura 123. Efecte caquèxia cancerosa en la inducció d’atrogens en 
aquesta sèrie experimental. PCR a temps real amb encebadors dissenyats 
per Sybr green per (A) Atrogin 1, (B) MuRF1, (C) LC3b, (D) Bnip3 i β-actina 
(emprada com a gen housekeeping). Les barres mostren la mitjana ± l’error 
estàndard del grau d’expressió dels gens esmentats en quàdriceps de mascles 
WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat als 14 dies d’haver sigut inoculats o no amb 
cèl·lules canceroses (LLC) (n=4-9). * p<0,05 respecte mascles WT no 
inoculats i # p<0,05 respecte mascles SKM-Tg no inoculats en una prova t 
Student amb dues cues de distribució. 
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Taula	   8.	   Anàlisi	   de	   l’expressió	   d’altres	   atrogens	   per	   efecte	   de	   la	  
sobreexpressió	   de	   DOR	   en	   condicions	   de	   caquèxia	   cancerosa.	  PCR a temps 
real amb encebadors dissenyats per Sybr green per C8, Catepsina B, E2, m-
calpaïna, NBR1, p62 i β-actina (emprada com a gen housekeeping). A la taula 
es mostren els valors relatius al control de la mitjana ± l’error estàndard del 
grau d’expressió dels gens esmentats en quàdriceps de mascles WT i SKM-Tg 
de 4 mesos d’edat als 14 dies d’haver sigut inoculats o no amb cèl·lules 
canceroses (LLC) (n=4-9). * p<0,05 respecte mascles WT no inoculats; # 
p<0,05 respecte mascles SKM-Tg no inoculats i & p<0,05 respecte mascles 
WT inoculats en una prova t Student amb dues cues de distribució.  

De la mateixa manera com es va fer amb l’experiment d’inducció de 

diabetis, es va comprovar què succeïa amb l’expressió del transgèn de 

DOR per efecte de la caquèxia cancerosa. En aquest cas, tot i mantenir-se 

la reducció de l’expressió de DOR per efecte del tumor en ratolins WT, no 

s’observaren diferències significatives en ratolins SKM-Tg, indicant que 

sí es va mantenir l’expressió del transgèn en aquest experiment (Figura 

124). 

Figura 124. L’expressió del 
transgèn de DOR no està afectada 
per la caquèxia cancerosa. PCR a 
temps real amb encebadors 
dissenyats per Sybr green per DOR 
(la parella DORORF) i β-actina 
(emprada com a gen housekeeping). 
Les barres mostren la mitjana ± 
l’error estàndard del grau d’expressió 
dels gens esmentats en quàdriceps de 
mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos 
d’edat als 14 dies d’haver sigut 
inoculats o no amb cèl·lules 

canceroses (LLC) (n=4-9). * p<0,05, ** p<0,01 i *** p<0,001 respecte mascles 
WT no inoculats i # p<0,001 respecte mascles SKM-Tg no inoculats en una 
prova t Student amb dues cues de distribució. 
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1. DOR COM A REGULADOR DE LA MASSA MUSCULAR 

 

Un dels principals objectius d’aquesta tesi doctoral ha estat elucidar 

quina és la funció de DOR en el múscul esquelètic. Això es va considerar 

important tant per la manera com es va identificar el gen que codifica 

aquesta proteïna (Baumgartner et al., 2007), com pel fet que és el teixit 

de tots els estudiats fins ara que presenta una major expressió de DOR a 

nivell d’mRNA. 

 

Sobre la base dels estudis presentats en aquesta memòria, una de les 

conclusions més importants és la definició de DOR com un nou regulador 

negatiu de la massa muscular. Així doncs, el guany de funció de DOR en 

el múscul esquelètic causa una reducció de la massa muscular a través 

d’una reducció de la mida de les fibres, mentre que l’ablació de DOR en 

aquest teixit causa hipertròfia muscular alhora que es dóna un augment 

de la mida de les fibres. Aquests efectes són primaris a alteracions en el 

funcionament de la fibra muscular adulta i no són efectes indirectes 

deguts a canvis en altres paràmetres que poden afectar la massa 

muscular com serien el tipus de fibra (Li and Goldberg, 1976; Mizushima 

et al., 2004; van Wessel et al., 2010), canvis en els nivell d’apoptosi 

present en els músculs (Marzetti et al., 2010) o defectes en el procés de 

formació de les fibres muscular (en aquest cas avaluat a través de la 

inducció del procés de regeneració) (Charge and Rudnicki, 2004; Kuang 

et al., 2006). En referència a aquest últim punt, cal esmentar que s’ha 

descrit com la repressió de DOR en mioblasts C2C12 causa un retard en 

la diferenciació miogènica (Baumgartner et al., 2007). De fet, aquest va 

ésser el motiu principal pel qual es va escollir el promotor de la MLC1 

tant per l’expressió del transgèn de DOR com per l’expressió de la 

recombinasa Cre. El gen de la MLC1 s’expressa de forma tardana en el 

procés de diferenciació muscular (Lyons et al., 1990; Otaegui et al., 2003), 
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i d’aquesta manera esperàvem poder evitar qualsevol alteració en el 

procés de formació de les fibres musculars i poder estudiar l’impacte del 

canvi d’expressió de DOR en la fibra adulta. Els resultats obtinguts en 

aquesta tesi doctoral suggereixen que això és així. 

  

Canvis en els nivells d’expressió de DOR causen canvis en la taxa de 

degradació de proteïnes. Així doncs, el guany de funció de DOR en el 

múscul esquelètic o en cèl·lules en cultiu comporta un augment en la 

degradació de proteïnes, mentre que la reducció de la seva expressió en 

models cel·lulars causa una reducció d’aquesta mateixa taxa (Mauvezin 

et al., 2010). Els dos sistemes proteolítics més importants en el múscul 

esquelètic són l’UPS i l’autofàgia i, de fet, estudis previs realitzats en 

models cel·lulars van definir DOR com un regulador de l’autofàgia basal 

(Mauvezin et al., 2010; Mauvezin et al., 2012; Nowak et al., 2009). En 

aquesta tesi doctoral s’ha demostrat com això també es dóna en el múscul 

esquelètic, ja que DOR estimula l’autofàgia en els músculs de ratolins ja 

en estat basal (en alimentació) tal i com indica el Western blot d’LC3. De 

fet, les diferències en el contingut d’LC3 en homogenats totals de múscul 

esquelètic de ratolins control i transgènics es redueixen per efecte del 

dejuni. Tot i això, cal recordar que en dejuni hi ha un augment 

significatiu de l’mRNA de LC3b tant en mascles com en femelles 

transgènics respecte els control. 

A més, DOR activa l’autofàgia en el múscul esquelètic de la mateixa 

manera com està descrit en cèl·lules, és a dir, promovent la formació dels 

autofagosomes a través de la seva interacció amb LC3. Tot i que no s’ha 

analitzat específicament si hi ha interacció directa entre DOR i LC3 en el 

múscul esquelètic, sí que està descrit que això té lloc en models cel·lulars 

(Mauvezin et al., 2010; Nowak et al., 2009). A més, considerant els 

resultats obtinguts en els estudis de colocalització entre DOR-RFP i 
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EGFP-LC3 en les fibres musculars, és coherent assumir que això també 

es dóna en aquest teixit in vivo.  

De fet, en els estudis de localització de DOR en el múscul esquelètic, 

aquesta proteïna s’observava de forma preferencial a l’interior del nucli i 

només es va aconseguir veure al citosol en un patró puntejat quan també 

es sobreexpressava EGFP-LC3. Aquest resultat és similar al que es va 

observar inicialment en models cel·lulars on DOR es va descriure com 

una proteïna de localització nuclear en situació basal que sortia del nucli 

al citoplasma en diverses condicions d’inducció de l’autofàgia com seria el 

tractament amb rapamicina o la incubació amb HBSS (Mauvezin et al., 

2010). Tot i això, recentment s’ha descrit com DOR en realitat és una 

proteïna molt dinàmica que està contínuament desplaçant-se entre el 

nucli i el citoplasma fins i tot en situació basal (Mauvezin et al., 2012). És 

possible que aquest mateix procés estigui passant en el múscul esquelètic 

i que, per tant, sigui necessari l’establiment de condicions més extremes 

que comportin una forta inducció de l’autofàgia (com seria la pròpia 

sobreexpressió de LC3) per poder visualitzar de forma clara DOR al 

citosol a l’ésser retingut en els mateixos autofagosomes (almenys amb la 

metodologia emprada). 

 

Els canvis en el flux d’autofàgia explicarien perquè hi ha una reducció de 

la massa muscular en els ratolins transgènics i l’efecte oposat en els 

ratolins genoanul·lats de DOR. Tot i això, els canvis en autofàgia són 

molt més clars en els músculs dels ratolins transgènics que en els 

genoanul·lats. Això correlaciona amb el fet que els canvis en el fenotip 

són més grans per efecte del guany de funció de DOR que per la pèrdua 

de funció. Concretament, la reducció de pes dels músculs dels mascles 

SKM-Tg va representar un 12% aproximadament mentre que en el cas 

dels ratolins SKM-KO l’augment de pes va ésser del voltant d’un 8%. 

Això es podria explicar perquè el guany de funció de DOR té una 
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contribució major en la degradació total de proteïnes del múscul 

esquelètic que la seva ablació. Concretament, la taxa de degradació de 

proteïnes augmenta un 28% en els EDLs dels ratolins transgènics. 

Alhora, s’ha descrit com la degradació de proteïnes a través dels 

lisosomes representa el 25-35% de la degradació total de proteïnes en el 

múscul de rata (Lowell et al., 1986). Considerant que la degradació de 

proteïnes a través del lisosoma no només inclou l’autofàgia i que l’ablació 

de DOR redueix però no elimina totalment aquesta, és probable que la 

reducció en la taxa de degradació total de proteïnes dels ratolins 

genoanul·lats sigui de menor magnitud que l’augment en la proteòlisi 

observat en els ratolins transgènics (recordem que era d’un 28%). Això 

podria explicar perquè el fenotip és més lleu degut a l’ablació de DOR que 

al seu guany de funció. A més, tampoc es pot descartar l’existència de 

mecanismes compensatoris que permetin suavitzar el fenotip 

d’hipertròfia muscular. 

 

Dades publicades recentment indiquen que l’autofàgia és necessària pel 

manteniment de la massa i la qualitat musculars (Masiero et al., 2009). 

Concretament, s’ha descrit com la inhibició completa de l’autofàgia en el 

múscul esquelètic a través de l’ablació d’Atg7 causa atròfia muscular 

juntament amb una desorganització dels sarcòmers, l’acumulació de 

mitocondris aberrants i la distensió del reticle sarcoplàsmic que alteren 

l’estructura i la funció d’aquest teixit (Masiero et al., 2009). En aquesta 

tesi doctoral s’ha analitzat l’impacte del guany de funció o pèrdua de 

funció de DOR, una proteïna que modula els nivells d’autofàgia basal 

però que no és un component indispensable com ho és Atg7 (és a dir, 

encara hi ha autofàgia tot i l’ablació de DOR). En aquest sentit, les 

nostres dades permeten concloure que canvis moderats en l’autofàgia 

basal no comporten alteracions majors en la morfologia i la integritat 

musculars, tot i que sí tenen un impacte en la massa d’aquest teixit. Això 



                                                                                                     Discussió	  
	  

	   197	  

dóna suport a la idea que un cert grau d’autofàgia és necessari per 

mantenir l’estructura i la funció muscular, però l’activació a partir d’un 

cert nivell només suposaria un augment de la degradació de proteïnes 

que provocaria una reducció de la mida de les fibres musculars. 

 

També cal esmentar el fet que el guany de funció de DOR en el múscul 

esquelètic provoca un augment de l’expressió de gens relacionats amb la 

degradació de proteïnes a les 16 hores de dejuni. Aquest fet va resultar 

ésser específic dels mascles (independentment de la soca) i no 

s’observaren pràcticament diferències d’expressió en les femelles. 

Diferents estudis han indicat l’existència de diferències en el múscul 

esquelètic en base al gènere dels individus. Així doncs, a més d’associar-

se la major força que poden realitzar els homes/mascles respecte les 

dones/femelles amb un augment de la mida i nombre de les fibres per 

múscul (Mierzejewska-Krzyzowska et al., 2011; Miller et al., 1993), 

també s’ha descrit com el múscul de les femelles té una massa 

mitocondrial més alta (Colom et al., 2007), una capacitat més elevada de 

realitzar la fosforilació oxidativa (Colom et al., 2007), i és més resistent a 

desenvolupar resistència a la insulina, per exemple, degut a una dieta 

rica en greixos (Gomez-Perez et al., 2008). A més, també existeixen 

diferències en els nivells d’expressió de diversos gens entre els músculs 

d’homes i dones (Roth et al., 2002; Yoshioka et al., 2007). De fet, en 

analitzar quin era el factor més crític per determinar les diferències en 

els nivells d’expressió de diferents gens en el múscul esquelètic aquest va 

resultar ésser el sexe, per davant de l’edat i de si es practicava o no 

exercici de forma habitual (Roth et al., 2002). 

En conjunt, les dades anteriors indiquen que hi ha una regulació 

diferencial de l’expressió gènica entre els músculs de mascles i femelles 

que, considerant les dades obtingudes en aquesta tesi doctoral, també 

afecta la regulació de l’expressió dels gens relacionats amb la degradació 
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de proteïnes. En situació basal (alimentació) l’expressió d’aquests gens va 

ésser similar en els dos gèneres. Tot i això, després d’un dejuni de 16 

hores la inducció en femelles WT va ésser molt major que en els mascles 

WT. En altres paraules, que els nivells d’mRNA de la major part dels 

gens testats en dejuni eren més elevats en femelles que en mascles. Això 

suggereix l’existència d’una regulació diferencial d’aquests gens per 

efecte del dejuni entre els dos sexes.  

Les nostres dades també indiquen que DOR augmenta l’activitat FoxO, 

cosa que explica l’augment en l’expressió de gens relacionats amb la 

degradació de proteïnes (Mammucari et al., 2007; Sandri et al., 2004; 

Stitt et al., 2004). Aquests factors de transcripció són regulats de forma 

molt complexa a nivell de diverses modificacions post-traduccionals 

(Calnan and Brunet, 2008). A més a més, s’ha descrit com les proteïnes 

FoxO tenen la capacitat d’interaccionar amb diversos factors de 

transcripció (inclosos receptors nuclears) i es poden modular així la seva 

activitat de forma recíproca (van der Vos and Coffer, 2008). Això permet 

especular amb el fet que l’activitat de les proteïnes FoxO també estigui 

regulada de forma diferencial entre mascles i femelles, ja que el conjunt 

de factors de transcripció expressats en un tipus cel·lular o condició en 

concret són fonamentals per determinar el punt final funcional de 

l’activitat FoxO (van der Vos and Coffer, 2008). Dins d’aquests factors 

resulta rellevant destacar el cas del receptor d’andrògens (Li et al., 2003), 

tant pel paper diferencial que juguen els andrògens en mascles i femelles 

com per la relació d’aquests esteroides anabòlics amb la massa muscular. 

 

Alhora, l’estudi del mecanisme sobre com DOR regula l’expressió 

d’aquests atrogens va permetre demostrar l’existència d’una via de 

regulació que relaciona DOR amb l’activació d’AMPK a través de 

l’autofàgia. A més, també vam demostrar com aquesta activació d’AMPK 

té un impacte directe en l’expressió d’atrogens. 
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Clàssicament s’ha considerat AMPK un regulador positiu de l’autofàgia. 

D’una banda, és capaç d’inhibir l’activitat del complex mTORC1 a través 

de l’activació de TSC2 (Inoki et al., 2003). De l’altre, és capaç d’activar 

ULK1 (Lee et al., 2010; Sanchez et al., 2012). Tot i això, els estudis 

presentats en aquesta tesi doctoral donen suport a la visió alternativa 

que la fosforilació d’AMPK per efecte del dejuni depèn dels nivells 

d’autofàgia. Així doncs, resultats presentats en aquesta memòria 

demostren com mentre el guany de funció de DOR en cèl·lules musculars 

fa que l’activació d’AMPK per efecte del dejuni sigui més ràpida, la 

repressió de DOR compromet aquest efecte. A més, en base a les 

observacions addicionals que la inhibició de l’autofàgia compromet la 

fosforilació d’AMPK per efecte del dejuni també en cèl·lules musculars, 

proposem que els efectes de DOR sobre AMPK estan mediats a través del 

seu impacte en l’autofàgia. De fet, aquests resultats concorden amb dades 

publicades recentment on demostraven que la inducció de l’autofàgia per 

efecte de l’exercici a través de Beclin 1 és necessària per a la inducció de 

la fosforilació d’AMPK causada per l’exercici (He et al., 2012). 

Aquest efecte estimulador de DOR sobre AMPK permetria explicar els 

efectes sobre l’activació dels factors de transcripció FoxO, ja que s’ha 

descrit com AMPK pot fosforilar directament FoxO3 i activar-ne així la 

seva activitat transcripcional (Greer et al., 2007a; Greer et al., 2007b; 

Sanchez et al., 2012). 

Tot i això, també cal esmentar el fet que si sempre funcionés aquesta 

regulació positiva d’AMPK sobre l’autofàgia i viceversa s’entraria en un 

sistema de retroalimentació positiva que crearia una situació catabòlica 

insostenible. Per tant, les condicions on AMPK activa autofàgia i on 

l’autofàgia activa AMPK probablement siguin específiques del context i  

depenguin d’altres reguladors que permetin evitar aquest espiral de 

retroalimentació continuada. De fet, respecte aquesta especificitat, 

l’activació d’AMPK per efecte de l’autofàgia en el múscul esquelètic 
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només s’ha observat en situació d’exercici (He et al., 2012) i en el dejuni 

(demostrat en aquesta tesi doctoral). Per això, Respecte la regulació 

depenent de l’estat nutricional un d’aquests factors podria ésser 

mTORC1, ja que aquest complex regula ULK1 (clau per la formació del 

autofagosomes) (Mizushima, 2010) de forma oposada a AMPK i podria 

inhibir l’autofàgia quan hi hagués de nou disponibilitat de nutrients. 

 

El fet de relacionar els canvis en autofàgia amb l’activació d’AMPK i 

FoxO i el conseqüent efecte transcripcional també permetria explicar 

perquè no s’observen canvis en l’expressió de gens relacionats amb la 

degradació de proteïnes ni en els nivells de fosforilació d’AMPK en els 

mascles SKM-KO dejunats. En aquest model in vivo els canvis en 

l’autofàgia basal són quantitativament petits comparat amb els canvis 

observats en els ratolins transgènics o amb els canvis observats en les 

cèl·lules musculars que tenen DOR reprimit (siDOR). El fet que en 

cèl·lules sí s’observi com la repressió de DOR compromet la fosforilació 

d’AMPK per efecte del dejuni i la inducció de l’expressió de MuRF1, 

suggereix que la reducció de l’autofàgia en els ratolins genoanul·lats no 

és d’una magnitud prou gran com per alterar l’activació d’AMPK. És 

probable que si s’assolissin nivells d’inhibició de l’autofàgia més grans 

amb l’ablació de DOR (similars als observats en el model cel·lular de 

repressió de DOR) es pogués apreciar l’efecte oposat a l’observat en els 

ratolins transgènics. 

 

En conjunt, les dades discutides fins aquest moment indiquen que els 

efectes de DOR sobre l’autofàgia permeten explicar aquest paper com a 

regulador negatiu de la massa muscular (Figura 125). Així doncs, en 

funció de quant activa sigui l’autofàgia basal en el múscul esquelètic això 

determinarà la massa muscular a través del seu impacte directe en la 

taxa de degradació de proteïnes (Figura 125). Alhora, hi hauria un segon 
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mecanisme de funcionament més restringit i específic a períodes de 

dejuni on la mateixa autofàgia basal regularia el grau d’activació 

d’AMPK per efecte del dejuni (Figura 125). Això tindria un impacte en el 

grau d’activació dels factors de transcripció FoxO i, conseqüentment, en 

la transcripció de gens implicats en la degradació de proteïnes tant a 

través de l’autofàgia com de l’UPS (Figura 125). Cal recordar que 

recentment s’ha descrit els factors de transcripció FoxO com un dels 

majors reguladors del programa d’atròfia muscular a través de la 

regulació coordinada de l’autofàgia i l’UPS (Kamei et al., 2004; 

Mammucari et al., 2007; Sandri et al., 2004; Stitt et al., 2004; Zhao et al., 

2007). 

Tot i això, cal precisar el fet que els efectes de DOR sobre l’expressió dels 

gens implicats en la degradació de proteïnes sigui específic de gènere i 

del dejuni indiquen que aquest mecanisme probablement té una 

contribució menor en el fenotip observat. D’una banda, cal recordar que 

tot i que pràcticament no es detecten diferències d’expressió en les 

femelles transgèniques, també presenten una reducció de la massa 

muscular. De l’altre, el fet que aquest efecte es doni a 16 hores de dejuni 

fa que sigui una situació poc comú en les condicions d’estabulació dels 

ratolins ja que aquests tenen accés al menjar ad libitum i el temps entre 

àpat i àpat és molt menor. 
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Figura 125. Model proposat sobre com DOR regula la massa 
muscular. DOR és un activador de l’autofàgia en el múscul esquelètic. Així 
doncs, un augment de l’expressió de DOR en aquest teixit causaria un 
augment de l’autofàgia mentre que la repressió de DOR la disminueix. 
Alhora, els canvis en l’autofàgia tindrien un impacte directe en la massa 
muscular de forma que una activació de l’autofàgia causaria una reducció de 
la massa muscular mentre que una inhibició provocaria un augment de la 
massa muscular. A més, canvis en els nivells basal d’autofàgia tindrien un 
impacte en l’activació d’AMPK induïda pel dejuni. Així doncs, un augment de 
l’autofàgia basal afavoriria la fosforilació d’AMPK per efecte del dejuni 
mentre que una reducció comprometria aquesta fosforilació. AMPK és un 
regulador positiu dels factors de transcripció FoxO, els quals alhora són 
reguladors de l’expressió de gens implicats en la degradació de proteïnes via 
autofàgia o a través del sistema ubiqüitina-proteasoma (UPS). Així doncs, 
DOR afavoriria l’augment de l’expressió d’aquest gens en situació de dejuni 
de forma secundària a través del seu efecte primari sobre l’autofàgia. 
D’aquesta manera, en situació de dejuni DOR promouria la degradació de 
proteïnes a través d’ambdós sistemes proteolítics. 
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2. RELACIÓ ENTRE DOR I LA MASSA MUSCULAR EN 

DIFERENTS SITUACIONS PATOLÒGIQUES 

 

2.1. DOR i la diabetis mellitus de tipus 2 

 

2.1.1. L’autofàgia basal com a factor de risc en la pèrdua de 

massa muscular 

 

Resultats obtinguts en aquesta tesi doctoral demostren que l’autofàgia 

s’activa en el múscul esquelètic en la diabetis induïda per estreptozocina 

(mesurada en base als canvis en el contingut d’LC3 en homogenats totals 

de quàdriceps de ratolins control i diabètics), contribuint així a la pèrdua 

de massa muscular en aquesta condició catabòlica. Fins ara s’havia 

associat la pèrdua de massa muscular que té lloc en la diabetis 

experimental a un increment en l’activitat de l’UPS a través de la 

inducció de l’expressió d’Atrogin 1 i MuRF1 (Hu et al., 2007; Wang et al., 

2006). Així doncs, les dades presentades en aquesta tesi doctoral 

complementen aquesta informació. Tot i això, quina és la contribució de 

cada sistema proteolític a la pèrdua de massa muscular en aquesta 

condició és una pregunta que encara ha d’ésser resolta. 

A més a més, també s’ha observat com mentre el guany de funció de DOR 

accelera la pèrdua de massa muscular en ratolins diabètics, resultats 

preliminar obtinguts amb els ratolins genoanul·lats semblen indicar que 

hi hauria una preservació de la massa muscular en diabetis quan 

s’elimina l’expressió de DOR. En conjunt, aquestes dades suggereixen 

que els nivells d’autofàgia basal tenen un impacte molt important en la 

susceptibilitat a la pèrdua de massa muscular en cas d’inducció d’una 

situació catabòlica com la diabetis. En base a aquesta observació, es 

podria considerar que un nivell alt d’autofàgia basal representa un factor 
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de risc afavorint la pèrdua de massa muscular quan s’indueix alguna 

condició catabòlica. Per tant, individus genèticament determinats a tenir 

una autofàgia basal més elevada serien més susceptibles a patir les 

conseqüències d’una pèrdua accelerada de massa muscular. Aquesta 

reflexió té rellevància pel fet que s’ha associat la pèrdua accelerada de 

massa muscular amb una reducció de la qualitat de vida i de les 

perspectives de supervivència en diverses situacions patològiques. 

 

2.1.2. DOR com a factor al·lostàtic encarregat de mantenir 

l’homeòstasi del metabolisme de proteïnes en el múscul 

esquelètic 

 

Hi ha evidències clares que demostren com la diabetis mellitus de tipus 1 

es caracteritza per una alteració en el metabolisme de proteïnes. 

Concretament, pacients diabètics de tipus 1 presenten un accelerat 

catabolisme de proteïnes i pèrdua de massa muscular tant abans de 

començar el tractament amb insulina com quan se’ls treu aquest 

tractament (Nair et al., 1995; Nair et al., 1983; Tessari et al., 1986). Tot i 

això, hi ha molta més controvèrsia pel que fa a la diabetis mellitus de 

tipus 2. De fet, alguns articles indiquen que el balanç total del 

metabolisme de proteïnes no està alterat en els pacients diabètics de 

tipus 2, tot i que sí hi ha un augment tant de la taxa de síntesi com de la 

degradació de proteïnes en el múscul esquelètic (Bell et al., 2006; 

Halvatsiotis et al., 2002; Pereira et al., 2008). Alguns autors han suggerit 

que és necessària l’aparició de complicacions associades amb aquesta 

patologia per causar un augment net en la taxa de degradació de 

proteïnes dels músculs esquelètics de pacients diabètics tipus 2 (Pupim et 

al., 2005a; Pupim et al., 2005b; Wang et al., 2006). A més, estudis recents 

indiquen que la pèrdua de massa muscular induïda per l’edat estaria 
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afavorida per la presència de la diabetis mellitus de tipus 2 (Park et al., 

2009; Volpato et al., 2012). 

En conjunt, les dades disponibles respecte la relació entre la massa 

muscular i la diabetis mellitus de tipus 2 indiquen l’existència d’un 

mecanisme adaptatiu molt robust destinat a la prevenció de la pèrdua de 

massa muscular tot i l’acció deficient de la insulina en aquests pacients. 

En relació això, dades inicials obtingudes en el laboratori demostren com 

els nivells d’expressió de DOR estan reduïts en un 70% en pacients 

diabètics de tipus 2 (tesi doctoral Dani Bach, 2002, Universitat de 

Barcelona). Però a més a més, sabem que la diabetis no és una condició 

imprescindible per la reducció de l’expressió de DOR, sinó que n’hi ha 

prou amb presentar resistència a la insulina per detectar aquest efecte. 

En aquest sentit, s’ha vist com individus obesos no diabètics (tesi doctoral 

Dani Bach, 2002, Universitat de Barcelona) i individus amb sobrepès 

(dades no publicades, Dr. Marek Straczkowski) també presenten una 

reducció del 70% i el 65% respectivament en els nivells d’mRNA de DOR 

en el múscul esquelètic comparat amb individus control. En consonància 

amb aquestes dades, també s’ha trobat com existeix una correlació 

negativa (r = -0.443, p = 0.0014) entre els nivells d’mRNA de DOR en el 

múscul i el BMI (“Body Mass Index”) considerant individus control i 

pacients obesos i diabètics de tipus 2 (tesi doctoral Dani Bach, 2002, 

Universitat de Barcelona). Totes aquestes dades indiquen que els 

pacients diabètics de tipus 2 presenten una reducció de l’expressió de 

DOR com a conseqüència d’una reducció en l’acció de la insulina. 

D’altra banda, es va trobar com els nivells d’mRNA de DOR en el múscul 

esquelètic estan íntimament lligats a la sensibilitat a la insulina en 

individus sans no diabètics (dades no publicades, Dr. Marek 

Straczkowski). Concretament, existeix una correlació positiva (r = 0,29, p 

= 0,006) entre l’expressió gènica de DOR i el grau de sensibilitat a la 

insulina (mesura amb l´índex M) en individus no diabètics (dades no 
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publicades, Dr. Marek Straczkowski). A més, també es va observar com 

l’expressió de DOR augmentava en aquests individus després de 

sotmetre’ls 3 hores a un clamp euglicèmic-hiperinsulinèmic (tesi doctoral 

Dani Bach, 2002, Universitat de Barcelona). 

Considerant totes aquestes dades, proposem que DOR és un factor 

al·lostàtic que forma part d’un mecanisme adaptatiu destinat a mantenir 

l’homeòstasi del metabolisme de proteïnes en el múscul esquelètic a 

través de la modulació de la seva expressió (Figura 126). L’al·lostàsia es 

defineix com el procés de mantenir l’estabilitat o l’homeòstasi en 

situacions de canvi (McEwen and Wingfield, 2003). Aquest procés implica 

que hi ha paràmetres o factors que han de canviar per tal de mantenir 

l’estabilitat d’altres sistemes més bàsics i que es produeixi així 

l’adaptació a la nova situació (McEwen and Wingfield, 2003). Un exemple 

de situació canviant seria el desenvolupament de resistència a la insulina 

(Figura 126). Una reducció de l’acció de la insulina implicaria un 

desequilibri en el metabolisme de les proteïnes afavorint-ne el seu 

catabolisme i podria produir conseqüentment una pèrdua de massa 

muscular. Així doncs, la repressió de DOR en aquestes condicions tindria 

com a objectiu reduir aquesta pèrdua de massa muscular a través de la 

reducció de l’autofàgia basal. Això permetria reduir el perill que suposa 

la pèrdua accelerada de proteïnes sota aquestes condicions catabòliques i 

mantenir la situació estable o en equilibri durant més temps (Figura 

126). D’altra banda, situacions fisiològiques amb una alta acció de la 

insulina que causarien una excessiva inhibició del catabolisme, podrien 

ésser compensades a través d’un augment de l’expressió de DOR i un 

augment de l’autofàgia basal en el múscul esquelètic (Figura 126). 

D’aquesta manera, la modulació de l’expressió de DOR permetria 

mantenir l’homeòstasi o equilibri entre l’anabolisme i el catabolisme de 

proteïnes en un interval més ampli en funció del grau de sensibilitat a la 

insulina que presenta el múscul esquelètic (Figura 126). 
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Figura 126. DOR com a factor al·lostàtic en el múscul esquelètic. 
L’expressió de DOR en el múscul esquelètic depèn del grau de sensibilitat a 
la insulina en aquest teixit. Així doncs, situacions de resistència a la insulina 
causen una reducció de l’expressió de DOR i viceversa, com més gran és la 
sensibilitat a la insulina més alta és l’expressió de DOR. Aquests canvis en 
els nivells d’expressió de DOR permetrien mantenir l’homeòstasi del 
metabolisme de proteïnes del múscul esquelètic en un rang més ampli: 
situacions de resistència a la insulina implicarien una reducció de l’expressió 
de DOR i, conseqüentment, una reducció de l’autofàgia per compensar l’excés 
de catabolisme. En canvi, situacions d’alta sensibilitat a la insulina on hi 
hauria un inhibició excessiva del catabolisme augmentaria l’expressió de 
DOR per compensar aquest efecte. Tot i això, en situacions extremes la 
regulació de l’expressió de DOR no seria suficient per mantenir l’estabilitat 
del sistema. 
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2.3. DOR i la caquèxia cancerosa 

 

La caquèxia cancerosa afecta un 80% dels pacients amb càncers avançats 

i es considera la causa de prop del 30% de les morts relacionades amb 

aquesta patologia (Fearon, 2008; Tisdale, 2009). Una característica clau 

de la caquèxia és la pèrdua de teixit adipós i massa muscular, cosa que 

compromet la qualitat de vida dels pacients que la pateixen. En aquest 

sentit, vam voler analitzar si DOR com a regulador negatiu de la massa 

muscular podria contribuir en la pèrdua de múscul esquelètic a través de 

la inducció de caquèxia cancerosa. 

Resultats d’aquesta tesi doctoral mostren com l’expressió de DOR es va 

reduint a mesura que avancen els dies en ratolins inoculats amb cèl·lules 

tumorals. A més, els seus nivells d’expressió es recuperen quan aquests 

ratolins són tractats amb formoterol, una droga amb efectes 

anticaquèctics. Aquestes dades complementen la idea que l’expressió de 

DOR es regula com a fenomen adaptatiu i estén aquesta observació més 

enllà de la diabetis mellitus de tipus 2, donant suport addicional a la 

definició de DOR com a factor al·lostàtic. 

 

D’aquesta manera, es va realitzar una sèrie experimental per avaluar si 

el guany de funció de DOR podria afavorir la pèrdua de massa muscular 

de forma similar al que succeeix en la inducció de diabetis per 

estreptozocina. El resultat obtingut en base als pesos i CSA dels músculs 

no mostren un augment en la pèrdua d’aquest teixit al guany de funció 

de DOR. Donat que DOR és un regulador de l’autofàgia basal, és 

probable que el seu impacte en la pèrdua de massa muscular sigui més 

important en els moments inicials de l’estímul catabòlic i no tant a 

mesura que es va desenvolupant el procés patològic on probablement la 

contribució de l’autofàgia induïda sigui més important. Això podria 

explicar que sí s’observi un efecte en la diabetis induïda per 
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estreptozocina (on el procediment dura un total de 6 dies) i no en aquesta 

sèrie experimental d’inducció que caquèxia cancerosa on el procés 

s’allarga fins a 14 dies. 

Tot i això, també cal destacar l’excepcionalitat d’aquesta sèrie 

experimental en el sentit que s’obtingueren altres dades discordants amb 

el que s’havia trobat fins el moment. Així doncs, considerant els ratolins 

no inoculats, s’observà un augment en el pes del teixit adipós (tant 

epididimal com dorsal) i una reducció del moviment dels ratolins SKM-Tg 

respecte els WT. En el cas dels ratolins inoculats, no hi hagué 

pràcticament diferències en aquest sentit entre ratolins control i 

transgènics i només fou significatiu un lleuger augment del pes del teixit 

adipós epididimal dels ratolins transgènics.  

Centrant-nos de nou en els ratolins no inoculats, les dades esmentades 

dels ratolins WT es poden explicar pel fet que menjaven igual que els 

ratolins SKM-Tg però al moure’s més tenien menys teixit adipós. Tot i 

això, basant-nos en el pes dels teixit adipós epididimal i si ens remuntem 

a les dades obtingudes inicialment en la caracterització del model 

s’observa com en realitat el grup que està especialment alterat són els 

WT.  És a dir, en els estudis inicials de caracterització el pes absolut del 

teixit adipós epididimal de mascles WT i SKM-Tg alimentats fou de 650 ± 

97 i 591 ± 54 respectivament. En canvi, en el cas dels ratolins d’aquesta 

sèrie experiment fou de 240 ± 17 mg pels WT i de 416 ± 40 pels SKM-Tg. 

Una possible explicació a això és el grau d’estrès dels ratolins. Per 

realitzar aquest experiment els ratolins es van traslladar d’estabulari i 

van canviar les condicions d’estabulació: van passar d’estar en gàbies 

petites (mida de ratolí) i en grup (entre 4 i 6 ratolins per gàbia) a gàbies 

grans (mida de rata) i individuals (aquestes eren les que estaven 

disponibles al nou estabulari). Donat el canvi de dimensions de la gàbia i 

considerant que els ratolins són animals gregaris això podria haver 

causat un estrés en aquests ratolins. De fet, això queda palès quan 
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s’observen les dades de pèrdua de pes corporal on hi ha una pèrdua de 

pes considerable fins i tot en el cas dels ratolins no inoculats. A més, en 

base als resultats obtinguts en l’expressió gènica, no s’observà una 

inducció estadísticament significativa d’Atrogin 1 i MuRF1. Aquesta 

observació és important donat que aquests dos gens són considerats els 

marcadors per excel·lència del procés d’atròfia muscular. Una possible 

explicació és que els nivells d’expressió dels ratolins WT fossin més 

elevats deguts ja a l’estrès. 

En resum, les dades indiquen que és probable que l’elevat grau d’estrès 

dels ratolins hagi afectat els resultats final de l’experiment i que no 

s’estiguin reflectint els efectes de la caquèxia per se. Per tant, seria 

interessant repetir l’experiment intentant disminuir el grau d’estrès dels 

animals i optimitzant les condicions per intentar trobar un efecte 

diferencial degut al guany de funció de DOR. En aquest sentit, es podria 

proposar d’utilitzar ratolins més joves (entre 1,5 i 2 mesos). De fet, l’edat 

amb què es realitzen els experiments de caquèxia cancerosa oscil·la entre 

les 5 i 10 setmanes (Moore-Carrasco et al., 2008; Reed et al., 2012; Zhou 

et al., 2010), edat on els ratolins tenen una elevada taxa de creixement. A 

més, es considera que la caquèxia cancerosa no només implica un 

augment en la degradació de proteïnes sinó també una inhibició de la 

síntesi de proteïnes (Eley et al., 2008; Eley and Tisdale, 2007; Smith and 

Tisdale, 1993). Així doncs, és probable que l’impacte de la caquèxia sigui 

més important en ratolins que estigui creixent de forma més ràpida, cosa 

que inclou el creixement del múscul esquelètic. Això podria permetre 

reduir el temps de l’experiment de 14 a 10 dies (on ja s’observa una 

reducció de l’expressió de DOR) i realitzar l’experiment de forma més 

aguda (seria un tractament més dràstic que permetria reduir el temps 

del procés) per tal d’intentar apreciar millor els efectes de DOR en la 

pèrdua de massa muscular per caquèxia cancerosa.  
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3. ALTRES QÜESTIONS OBERTES SOBRE DOR EN EL 

MÚSCUL ESQUELÈTIC 

 

3.1. Regulació de l’expressió de DOR en el múscul esquelètic 

 

Tal i com ja s’ha esmentat, els nivells d’expressió de DOR estan regulats 

en funció de l’estat metabòlic del múscul esquelètic. En models animals 

s’ha observat una repressió de DOR en situacions catabòliques com són la 

presència de resistència a la insulina (rates ZDF) (Baumgartner et al., 

2007), ratolins on s’ha induït diabetis a través de la injecció 

d’estreptozocina i ratolins on s’ha induït caquèxia cancerosa. En el cas 

humà, s’ha descrit anteriorment com mentre existeix una repressió de 

l’mRNA de DOR en diferents situacions de resistència a la insulina, hi ha 

una inducció quan individus sans són sotmesos a un clamp euglicèmic-

hiperinsulinèmic. Aquestes dades obtingudes en humans suggereixen 

que els nivells d’expressió de DOR podrien estar regulats per la mateixa 

insulina i seria interessant realitzar estudis en aquest sentit. 

Tot i això, el fet que en ratolins caquèctics (on els factors implicats en la 

pèrdua de massa muscular són diferents a la insulina) també hi hagi una 

repressió de l’expressió de DOR apunta que aquesta regulació sigui més 

general i que depengui de l’estat metabòlic en què es troba el múscul. 

Concretament, en el cas de la caquèxia cancerosa s’han destacat altres 

factors importants com el PIF (“Proteolysis-Inducing Factor”) (Cariuk et 

al., 1997; Todorov et al., 1996), la interleuquina 6 (Baltgalvis et al., 2008; 

Fujita et al., 1996; Tsujinaka et al., 1996), la miostatina (Busquets et al., 

2012; Zhou et al., 2010) o el TNFα, on aquest últim s’ha trobat 

especialment rellevant en el cas del carcinoma de Lewis (Garcia-

Martinez et al., 1993; Llovera et al., 1998). Per això, no s’hauria de 

descartar que altres factors capaços de regular el balanç entre 
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catabolisme i anabolisme del múscul esquelètic poguessin també regular 

l’expressió de DOR en aquest teixit més enllà de la insulina.   

Respecte la naturalesa d’aquesta regulació a nivell mecanístic, en 

aquesta tesi doctoral s’ha observat com hi ha fins i tot una repressió de 

l’expressió del transgèn per la inducció de diabetis. Per tal de veure si 

aquest efecte era degut al promotor que es va utilitzar, es van analitzar 

els nivells d’mRNA de la MLC1 i també s’observà una reducció en la seva 

expressió. Això indica que la inducció de diabetis disminueix l’activitat 

d’aquest promotor però no l’aboleix completament (ja que encara hi ha 

nivells detectables d’mRNA de MLC1 en els músculs dels ratolins 

diabètics).  

En conjunt aquestes dades suggereixen que, donada la magnitud de la 

repressió de DOR observada en els músculs dels ratolins transgènics 

diabètics, no es podria explicar només per una reducció de l’activitat del 

promotor. Així doncs, és probable que també existeixin mecanismes de 

regulació de l’expressió de DOR a nivell post-transcripcional en base a 

l’estabilitat del seu missatger. Seria interessant explorar aquesta 

possibilitat per definir com funciona el mecanisme al·lostàtic en què 

participa DOR. 

 

3.2. DOR està present en diferents formes en el múscul 

esquelètic 

 

Tal i com s’ha presentat anteriorment, DOR és una proteïna que en el 

múscul esquelètic presenta diferents pesos aparents en la tècnica del 

Western blot. La predicció del seu pes molecular en base al nombre 

d’aminoàcids que la composen és de 24 kDa. Tot i això, en el múscul 

esquelètic apareix en forma de dos doblets que oscil·len entre els 37 i els 

53 kDa aproximadament. Concretament, el pes molecular aparent 

d’aquestes fou 36,8 kDa, 41 kDa, 47,8 kDa i 52,1 kDa per les bandes a, b, 
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c i d respectivament. Aquests resultats suggereixen que DOR és 

modificada de forma post-traduccional en el múscul esquelètic. Quines 

són aquestes modificacions i si tenen algun impacte en la funció de DOR 

són preguntes rellevants que no han estat resoltes. Tot i això, aquest 

enfoc més molecular ja s’apartava dels objectius plantejats en aquesta 

tesi doctoral. 

DOR és una proteïna que és degradada a través del proteasoma 

(Mauvezin et al., 2010). Això suggereix que una de les possibles 

modificacions post-traduccionals sigui la ubiqüitinació. L’augment de les 

bandes de més pes molecular de DOR és molt rellevant en el cas dels 

ratolins transgènics, cosa que és coherent amb el que s’ha descrit en 

diferents models de sobreexpressió on una de les adaptacions importants 

va en el sentit d’intentar degradar l’excés de la proteïna que es 

sobreexpressa. 

 

3.3. DOR com a regulador de l’expressió en el múscul 

esquelètic 

 

DOR es va definir com un coactivador de diferents receptors nuclears en 

base als estudis realitzats en models cel·lulars i en Drosophila 

melanogaster (Baumgartner et al., 2007; Francis et al., 2010; Sancho et 

al., 2012). Això va suggerir que podia tenir un impacte important en la 

regulació transcripcional i per això es van portar a terme microarrays per 

avaluar quin era tant l’efecte del guany de funció com l’ablació de DOR 

en el perfil d’expressió del múscul esquelètic. Aquests resultats van ésser 

sorprenents pel poc nombre de gens que canviaven de forma significativa. 

L’ablació de DOR pràcticament no altera el perfil gènic de DOR en el 

múscul esquelètic, ja que només es detectaren 15 gens on augmentava 

l’expressió i 5 que es reprimien. Aquest efecte fou major en els ratolins 

transgènics (9 gens augmentaven i 39 disminuïen) però tot i això aquest 



Discussió                                       	   	   	  

	  214	  

nombre de gens és molt baix. En conjunt aquestes dades indiquen que 

DOR no juga un paper massa rellevant com a regulador transcripcional 

en el múscul esquelètic. De fet, les funcions on estan implicades els gens 

que canvien i el seu sentit suggereixen que aquests canvis es deuen més 

a adaptacions del propi múscul a l’excés d’autofàgia (en el cas dels 

ratolins transgènics) que a una possible regulació transcripcional per 

part de DOR. 

A més, el sentit del canvis indicarien que en tot cas DOR estaria actuant 

com un corepressor, ja que quan està sobreexpressat la major part dels 

canvis van en el sentit de la repressió mentre que quan està genoanul·lat 

la major part dels gens que canvien augmenten la seva expressió. 

Aquests resultats contrasten amb els que va obtenir el Dr. Vicent Ribas 

al realitzar microarrays en miotubs C2C12 a dia 3 de diferenciació. En 

aquesta ocasió es van comparar cèl·lules C2C12 que expressaven de 

forma estable un siRNA contra DOR amb cèl·lules C2C12 que 

expressaven un siRNA aleatori com a control. Considerant els gens que 

canviaven com a mínim 1,3 vegades s’observà com la repressió de DOR 

causava un increment en el nivell d’expressió d’aproximadament 1.500 

gens i una disminució d’aproximadament 1.000 gens. Aquest primer punt 

suggereix que la funció de DOR respecte la regulació de l’expressió gènica 

és diferent en models cel·lulars i en el múscul esquelètic. A més, també 

cal considerar el fet que la repressió de DOR en C2C12 causa un retard 

en la diferenciació miogènica i aquest factor pot ésser clau per explicar 

aquestes diferències en l’expressió gènica (Baumgartner et al., 2007). De 

fet, en l’anàlisi fet de GO (“Gene Ontology”) les vies modificades fan 

referència a la contracció muscular i al desenvolupament d’aquest teixit. 
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3.4. DOR i el contingut d’aminoàcids muscular 

 

Resultats descrits prèviament mostren com el guany de funció de DOR 

causa una reducció del contingut d’aminoàcids a l’interior del múscul 

esquelètic tant en mascles com en femelles en dejuni. Aquest resultat 

resultà inesperat donat que esperàvem que l’augment de la taxa de 

degradació de proteïnes en el múscul d’aquests animals generés un 

augment el contingut d’aminoàcids lliures.  

En avaluar quin procés podria ésser el causant d’aquesta observació es 

va descartar un increment en la sortida d’aminoàcids del múscul donat 

que els canvis de la concentració plasmàtica d’aminoàcids lliures 

resultaren ser mínims (cal recordar que en situació de dejuni el múscul 

esquelètic allibera aminoàcids per tal de mantenir l’homeòstasi 

metabòlica de l’organisme). 

  

El múscul esquelètic és un teixit que pot catabolitzar els següents 

aminoàcids: Leu, Ile, Val, Ala, Glu, Gln, Asp, Asn, Pro, Thr, Lys i Met 

(Lee and Davis, 1986; Scislowski et al., 1987; Tischler and Goldberg, 

1980). La reducció en el contingut d’aminoàcids en dejuni observada en el 

ratolins és general i inclou més aminoàcids que els que s’acaben 

d’esmentar. Això suggereix que si hi hagués un augment del catabolisme 

d’aminoàcids aquest només explicaria de forma parcial aquesta 

disminució.  

Els aminoàcids ramificats s’han descrit com a reguladors positius clau de 

mTORC1 (Kimball and Jefferson, 2006; Stipanuk, 2007) i com a 

predictors del desenvolupament de diabetis de tipus 2 (Wang et al., 

2011). De fet, alteracions amb el catabolisme d’aminoàcids ramificats 

s’han relacionat amb alteracions amb la sensibilitat a la insulina (She et 

al., 2007). Per això vam decidir analitzar què succeïa amb el catabolisme 
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d’aquests aminoàcids en el múscul esquelètic degut al guany de funció de 

DOR. 

El múscul esquelètic és el teixit que té una contribució més gran en el 

catabolisme d’aminoàcids ramificats (aproximadament el 50%), tot i que 

altres teixits com el teixit adipós, el cervell o el fetge també hi tenen una 

contribució rellevant (Brosnan and Brosnan, 2006). Així doncs, per tal 

d’analitzar de forma preliminar el catabolisme d’aminoàcids ramificats 

en el múscul esquelètic, es van mesurar els nivells d’expressió dels gens 

Bckdha (codifica la subunita E1α) i Dbt (codifica la subunitat E2) com a 

subunitats del complex de la deshidrogenasa dels α-cetoàcids ramificats. 

Aquest complex proteic és el factor limitant del catabolisme d’aminoàcids 

ramificats ja que catalitza la descarboxilació oxidativa irreversible dels 

α-cetoàcids derivats d’aquests aminoàcids i, per tant, la seva regulació és 

el factor clau d’aquest procés. Per això, també vam analitzar l’expressió 

de la Bckdk, el principal regulador del complex de la deshidrogenasa i 

actua inhibint aquest complex a través de la fosforilació de la subunitat 

E1α.  

Els resultats foren que es trobà un augment de l’expressió de Bckdha i 

Bckdk en els mascles transgènics respecte els control en situació dejuni, 

mentre que en les femelles les diferències s’observaren en alimentació i 

fou un augment de Bckdha degut al guany de funció de DOR. En conjunt, 

tot i que les dades no resultaren concloents, sí van suggerir la presència 

d’alteracions en el catabolisme d’aminoàcids ramificats en el múscul 

esquelètic. Per comprovar de forma directa si hi ha un augment en el 

catabolisme d’aminoàcids ramificats s’hauria de mesurar l’activitat de la 

deshidrogenasa i de la quinasa. 

En aquest sentit, s’ha descrit com diferents situacions que causen una 

pèrdua accelerada de la massa muscular com serien la caquèxia 

cancerosa, la urèmia o la sepsis estan associades a un augment de 

l’oxidació d’aminoàcids ramificats i un balanç negatiu de nitrogen 
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(Argiles and Lopez-Soriano, 1990; Costelli et al., 1995; Nawabi et al., 

1990; Price et al., 1998). Per això vam decidir mesurar si hi havia alguna 

alteració en el balanç de nitrogen en els ratolins transgènics. Com ja s’ha 

esmentat, per fer-ho es van utilitzar ratolins de 12 mesos (que eren els 

disponibles en aquell moment) i no s’observaren diferències 

significatives. Tot i això, aquestes no foren les condicions òptimes per 

realitzar l’experiment ja que el balanç de nitrogen del múscul entre els 4 

i els 12 mesos probablement sigui diferent ja en ratolins control. En base 

a les dades obtingudes amb l’SKYSCAN, es pot observar com als 4 mesos 

d’edat el múscul encara està creixent i, per tant, necessita un balanç 

positiu de nitrogen. En canvi, donat que el volum de múscul es manté 

constant a partir dels 5 mesos en mascles i dels 7 en femelles, és probable 

que el balanç de nitrogen a partir d’aquesta edat sigui neutre. Per això, 

per tal de corroborar o no aquestes dades l’experiment s’hauria de repetir 

amb animals de 4 mesos d’edat. 

 

Finalment, tot i que no s’ha mesurat directament la taxa de síntesi de 

proteïnes i que per tant no es pot descartar aquest factor, és poc probable 

que aquesta sigui responsable de la disminució del contingut 

d’aminoàcids en el múscul ja que el dejuni és una condició on la síntesi de 

proteïnes està fortament inhibida. De fet, en analitzar la via de 

senyalització d’AKT i mTOR (que és considerada de les més importants 

en la regulació de la síntesi de proteïnes en el múscul esquelètic) en estat 

de dejuni, els nivells de fosforilació de 4EBP1 i S6K1 resultaren 

indetectables. Això indica la forta inhibició que presenta la síntesi de 

proteïnes en aquestes condicions.  

Cal esmentar que sí s’observaren diferències en aquesta via de 

senyalització en alimentació. Així doncs, tot i que els nivells de 

fosforilació d’AKT, mTOR, i 4EBP1 en el quàdriceps de mascles control i 

transgènics no van canviar, sí s’observà un augment en els nivells de 
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fosforilació de S6K1. En relació això diversos autors han descrit una 

regulació diferencial entre 4EBP1 i S6K1. D’una banda, s’ha vist que la 

fosforilació de S6K1 no sempre correlaciona amb l’activitat d’AKT a 

diferència del que van observar amb 4EBP1 (Dufner et al., 1999). En 

aquest cas els autors van especular amb el fet que aquesta regulació 

diferencial es degués a que les fosforilacions d’aquestes dues proteïnes la 

portessin a terme diferents quinases capaces d’interaccionar amb mTOR 

(Dufner et al., 1999), ja que també s’ha descrit a mTOR com una proteïna 

adaptadora capaç d’interaccionar amb altres proteïnes diferents 

(Nishiuma et al., 1998). A més, també s’ha descrit com mentre la 

fosforilació de 4EBP1 està clarament compromesa en MEFs (“Mouse 

Embrionic Fibroblasts) genoanul·lats per Akt1 i Akt2, la capacitat de 

fosforilació de S6K1 només està sotilment reduïda (Peng et al., 2003). 

Aquests resultats suggereixen que la fosforilació de 4EBP1 és més 

depenent de l’activitat d’AKT que la fosforilació de S6K1 (Peng et al., 

2003). Finalment, també s’ha descrit que PDK1, PKCζ i l’àcid fosfatídic 

derivat de la fosfolipasa D2 poden mediar la fosforilació de S6K1 de 

forma independent a mTOR (Lehman et al., 2007; Romanelli et al., 2002). 

En resum, el fet que en alimentació la diferència en el contingut 

d’aminoàcids tendeixi a reduir-se i no a augmentar respecte el dejuni, fa 

pensar que la síntesi de proteïnes no seria la responsable del canvi en el 

contingut d’aminoàcids. 

Tot i això, no es pot descartar el fet que una augment en la fosforilació de 

S6K1 ja pugui significar un augment en la síntesi de proteïnes. De fet, en 

els ratolins transgènics el volum de múscul també es manté constant des 

dels 5 i 7 mesos als 12 mesos d’edat en mascles i femelles respectivament 

(tal i com es pot observar en les dades obtingudes de l’SKYSCAN). 

Aquesta massa muscular constant no seria possible si no hi hagués 

alguna adaptació per contrarestar l’augment de la degradació de 

proteïnes generat pel guany de funció de DOR. En aquest sentit, seria 
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probable que en els músculs dels ratolins transgènics s’hagi desenvolupat 

alguna adaptació per augmentar la síntesi de proteïnes, i aquesta podria 

passar per l’augment de la síntesi de proteïnes promogut per la 

fosforilació observat e la S6K1. Per comprovar això caldria mesurar 

directament la síntesi de proteïnes. 
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Les conclusions principals obtingudes en aquesta tesi doctoral són: 

 

1. DOR és un nou regulador negatiu de la massa muscular. El 

guany de funció de DOR en el múscul esquelètic causa una 

reducció de la massa muscular mentre que la seva ablació causa 

hipertròfia en aquest teixit. 

 

2. Els efectes de DOR sobre la massa muscular es poden explicar pel 

seu paper com a activador de l’autofàgia en el múscul esquelètic. 

El guany de funció de funció de DOR en aquest teixit augmenta la 

taxa de degradació de proteïnes i el flux d’autofàgia, mentre que 

la seva ablació redueix aquest flux. DOR incrementa la formació 

d’autofagosomes i colocalitza amb LC3 en les fibres musculars, 

cosa que suggereix l’existència de mecanismes d’acció conservats 

entre el múscul esquelètic i cèl·lules en cultiu.  

 

3. DOR augmenta l’expressió de gens relacionats amb la degradació 

de proteïnes en el múscul esquelètic de ratolins mascles dejunats. 

Aquest efectes s’expliquen per l’augment de l’activitat FoxO i 

l’increment de l’activitat AMPK. 

 

4. L’activació d’AMPK per efecte del dejuni depèn dels nivells 

d’expressió de DOR en cèl·lules musculars. La sobreexpressió de 

DOR accelera la fosforilació d’AMPK induïda pel dejuni mentre 

que la seva repressió compromet aquest procés. El fet que la 

inhibició de l’autofàgia bloquegi la fosforilació d’AMPK suggereix 

que l’efecte de DOR sobre AMPK està mediat a través dels seus 

efectes sobre l’autofàgia. 
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5. El guany de funció de DOR afavoreix la pèrdua de massa 

muscular deguda a la inducció de diabetis per estreptozocina. 

Sobre la base d’aquestes dades, proposem que la repressió de 

DOR en situacions de resistència a la insulina forma part d’un 

mecanisme al·lostàtic per tal de mantenir l’homeòstasi del múscul 

en termes de massa muscular. 
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1. MATERIAL 

 

En aquest apartat es presenta un recull del material utilitzat en el 

transcurs d’aquesta tesi doctoral. Primer es presenten dues taules amb 

un les sondes Taqman (Taula 9) i els encebadors per Sybr green (Taula 

10) utilitzats en els assajos de PCR a temps real.  

A continuació es presenta una taula amb els anticossos primaris 

utilitzats en els assajos de Western blot o immunoprecipitació i les 

condicions com s’han utilitzat (Taula 11). 

Finalment, es presenta una taula que recull tant els plàsmids utilitzats 

en els assajos d’electrotranferència de DNA in vivo com els utilitzats en 

la transfecció de cèl·lules HEK293T (Taula 12). 

  

 

	  
 

 

  

Taula 9. Recull de les 
sondes Taqman utilitzades 
en aquesta tesi doctoral. 
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2. MÈTODES SELECCIONATS 

 

En aquest apartat es descriuen detalladament les tècniques que s’han 

posat a punt al llarg d’aquesta tesi doctoral i les que són d’una aplicació 

més específica de la feina realitzada en aquesta memòria. S’han obviat 

les tècniques més comuns que ja estan ben implementades en el 

laboratori. 

 

2.1. Soques de ratolins i condicions d’estabulació 

 

En aquesta tesi doctoral s’han utilitzat dues soques de ratolins que 

sobreexpressen DOR de forma específica en el múscul esquelètic (SKM-

Tg i SKM-Tg’) sota el control del promotor/enhancer de la MLC1. A més, 

també s’ha utilitzat una soca de ratolins genoanul·lats de DOR de forma 

específica al múscul esquelètic (SKM-KO) degut a que l’expressió de la 

recombinasa Cre estava regulada pel promotor de la MLC1 (Bothe et al., 

2000). Les tres soques estaven i es van mantenir en un fons genètic pur 

C57BL/6J. 

Els animals s’han mantingut al Servei d’Experimentació Animal del Parc 

Científic de Barcelona (SEA-PCB) en les següents condicions: cicles de 

llum-foscor de 12 hores i accés ad libitum a l’aigua i a una dieta 

estàndard.  

Tots els protocols realitzats en aquesta tesi doctoral han estat aprovats 

per Comitè d’Ètica i Experimentació Animal del Parc Científic de 

Barcelona. 
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2.2. Gàbies metabòliques 

 

Tal i com indica el seu nom, les gàbies metabòliques permeten el 

monitoratge de les funcions metabòliques bàsiques dels ratolins com són 

la ingesta, la beguda i l’orina i excrements produïts. 

Per tal de realitzar els experiments els ratolins es posaren en gàbies 

metabòliques individuals (Tecniplast, #3M01D100) durant 4 dies. Les 

primeres 48 hores s’utilitzaven com a període d’aclimatació del ratolí a 

les noves condicions d’estabulació i en les 48 hores posteriors és quan es 

recollien les dades i mostres pertinents. A més, s’anava fent un 

seguiment diari del pes dels animals. 

Per monitoritzar el menjar i la beguda es calculava la diferència entre el 

pes inicial de la menjadora o el biberó i el seu pes al cap de 24 hores. Cal 

esmentar que cada dia s’afegia menjar i aigua de forma que els animals 

hi tenien accés sense restriccions. 

Per obtenir les dades d’orina i excrements es treia partit del disseny de 

les gàbies metabòliques, ja que aquestes permeten la separació total de la 

femta i l’orina. Així doncs, es pesava cada 24 hores tant l’orina com els 

excrements produïts i es canviaven totes les peces per evitar 

contaminacions entre mostres d’un i altre dia. A més, en el cas de l’orina 

s’afegien 200 µl d’oli mineral en el recipient de recollida per evitar-ne 

l’evaporació.  

En el cas pertinent, les mostres d’orina i femta foren utilitzades per a 

obtenir el balanç de nitrogen realitzant anàlisi elemental a la Unitat de 

Tècniques Separatives d’Anàlisi dels Centres Científics i Tècnics de la 

Universitat de Barcelona.  
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2.3. OXYMAX 

 

L’OXYMAX (Columbus Instruments) és un aparell format per 8 gàbies 

individuals que permeten la realització de calorimetria indirecta a través 

de la mesura del consum d’oxigen (VO2) i la producció de CO2 (VCO2) dels 

animals. La disposició dels circuits d’aire que té l’aparell i la presència 

d’un sensor d’O2 i un altre de CO2 permeten el monitoratge de la 

concentració d’aquests gasos de l’aire que entra i el que surt de les 

gàbies. A partir d’aquests dos paràmetres també es pot calcular el 

coeficient respiratori (RQ) i el calor produït en base a les següents 

equacions: 

 

1) VO2 = VO2 incial - VO2 final  

2) VCO2 = VCO2 final - VO2 inicial 

3) RQ = VCO2/VO2 

4) Calor = CV x VO2 (on el valor calorífic o CV = 3,815 + 1,232 x RQ) 

 

El software amb què funciona l’aparell et permet la introducció dels 

pesos corporal dels animals i així els resultats de la VO2 i VCO2 ja 

s’obtenen corregits pel pes. 

A més, aquest aparell permet la mesura del moviment total i el 

moviment d’ambulació dels animals gràcies a que està equipat amb 

fotocèl·lules d’infrarojos que cobreixen tots els eixos (X, Y i Z). El 

moviment total s’assoleix registrant el nombre de vegades que el ratolí 

talla algun feix de llum (cosa que anomenem nombre de comptes). En el 

cas del moviment d’ambulació, que seria el moviment que fa el ratolí en 

desplaçar-se per la gàbia, únicament es consideren com a comptes quan 

l’animal talla un feix de llum diferent al que ha tallat prèviament. Així 

doncs, es consideren com a moviments que no impliquen desplaçament 

(per exemple, quan els ratolins es netejen a si mateixos) quan es talla de 
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forma reiterativa el mateix feix de llum. Aquestes dades són registrades 

com a comptes totals (i per tant compten com a moviment total de 

l’animal) però no com a comptes per l’ambulació (ja que el ratolí no s’està 

desplaçant). 

Per tal d’obtenir aquestes dades els ratolins es posaven durant 4 dies a 

l’OXYMAX i es seguia el següent procediment: 

 

1) Es posaven els animals a les gàbies, s’engegava l’aparell i es 

deixava funcionant durant 24 hores. Aquest pas és important 

donat que és necessari que el sensor d’oxigen estigui engegat 

almenys 4 hores abans d’iniciar l’experiment per tal que 

s’estabilitzi i les mesures siguin fiables. L’extensió d’aquest temps 

a 24 hores es feia per aprofitar-ho com a període d’aclimatació 

dels animals. 

2) Per començar la recollida de dades el primer que calia fer era el 

calibratge dels sensors d’O2 i CO2. Per fer-ho cal obrir el software 

facilitat per Columbus que permet la lectura de les mesures 

(Oxymaxwin). El calibratge del sensor d’O2 consisteix en la 

introducció en el circuit d’aire sense oxigen per tal de fer el zero 

(aquest aire és aire de la pròpia sala que passa a través d’un filtre 

de calç sodada que en treu l’oxigen i el CO2) i la posterior 

introducció d’un aire amb una composició de gasos coneguda 

(s’utilitza una bombona que conté aproximadament 79% N2, 

20’5% O2 i 0,5% CO2). El calibratge del sensor de CO2 es realitza 

amb aquest gas de composició coneguda. 

3) Un cop calibrats els sensor es procedia a la purga del sistema que 

aporta l’aigua de beguda per assegurar que tots els animals 

tenien accés a l’aigua ad libitum. L’accés al menjar també era ad 

libitum i les menjadores es reomplien cada dia. 
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4) Quan tot això estava apunt s’introduïen les dades de pesos dels 

ratolins i es procedia a l’inici de la recollida de dades. 

 

Les dades d’intercanvi de gasos i moviment es recollien durant les 72 

hores posteriors. 

 

2.4. Tomografia microcomputacional 

 

La tomografia microcomputacional es basa en la irradiació de l’animal 

amb rajos X i l’avaluació de l’atenuació d’aquests per un detector en 

funció de les característiques dels teixits que travessen. La font de rajos 

X va girant i obtenint la informació a diferents angles fins que al final 

l’ordinador suma tota la informació i es crea la imatge tomogràfica 

definitiva. El principal avantatge d’aquesta tecnologia és que no implica 

el sacrifici dels animals i així es pot monitoritzar el mateix grup 

d’animals al llarg del temps. La principal limitació és que permet 

distingir molt bé el teixit adipós i l’os de la resta de teixits, però no es 

poden distingit la resta de teixits tous entre si. 

En aquesta tesi doctoral es va utilitzar la tomografia microcomputacional 

per avaluar el volum de teixit tou present en la regió compresa per la 

fíbula de la pota posterior dreta dels ratolins. Es va escollir aquesta regió 

perquè és rica en múscul esquelètic, el nostre teixit d’interès, i no hi són 

pràcticament presents altres teixits que podrien interferir en aquesta 

mesura. 

Per portar a terme l’escaneig es van anestesiar els ratolins amb 80/10 

mg/kg ketamina/xilacina i es van posicionar amb la pota posterior dreta 

completament estirada dins el “Skyscan 1076 High resolution micro-CT 

scanner”. Els paràmetres com es va realitzar l’escaneig es van posar 

apunt específicament per l’anàlisi del volum de teixit tou i són els 

següents: 
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• Voltatge de 50 kV 

• Corrent de 200 uA 

• Filtre d’alumini d’1mm 

• “Rotation step” de 0.7 graus 

• “Frame averaging” = 2 

 

La selecció de l’energia d’escaneig i la mida del voxel es van optimitzar 

considerant el temps que requeria l’escaneig per tal de minimitzar 

l’exposició dels ratolins a la radiació. D’aquesta manera, la pota es va 

escanejar amb una mida isotròpica del voxel de 35 µm i amb una rotació 

de 360º. 

El escàners es van reconstruir utilitzant el software NRecon (Skyscan). 

Els paràmetres de reconstrucció també es van posar a punt 

específicament per l’anàlisi del volum de teixit tou i són els següents: 

 

• “Smoothing” = 4 

• “Ring artifact correction” = 5 

• “Beam hardening correction” del 30% 

• “Minimum for CS to Image Conversion” = 0.00 

• “Maximum for CS to Image Conversion” = 0.04 

 

Per tal d’analitzar les imatges i fer els càlculs es va utilitzar el software 

CTscan (Skyscan). En aquest punt era on es seleccionava la regió 

d’interès per tal d’obtenir el volum de teixit tou. 

 

2.5. “Grip Strenght” 

 

El “Grip Strenght” ajuda a determinar el pic de força màxima 

desenvolupada per un animal quan es subjecten a una malla metàl·lica o 
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una barra i són estirats. Les mesures es poden mostrar en diferents 

unitats, tot i que en el nostre cas es van utilitzar els grams perquè és el 

que oferia una sensibilitat més alta pels ratolins. 

En aquesta tesi doctoral es va utilitzar aquest aparell per avaluar si hi 

havia alguna alteració en el funcionament del múscul. En el cas dels 

ratolins SKM-Tg es va utilitzar la malla metàl·lica perquè aquesta 

permet avaluar la força que fan els ratolis amb les quatre potes i així es 

volia intentar augmentar la sensibilitat del mètode. Quan aquests 

ratolins es van inocular amb cèl·lules tumorals es va utilitzar la barra 

metàl·lica perquè la pota posterior esquerra d’aquests ratolins no era 

funcional degut al tumor i aquesta barra permet avaluar la força que fan 

els ratolins amb les potes anteriors. 

Per realitzar el procediment es baixaven els ratolins suaument fins que 

estaven ben subjectats amb les dues o quatre potes (depenent del cas) i 

s’estiraven fent força en direcció horitzontal fins que es deixaven anar. 

 

2.6. Tractaments dels ratolins 

 

2.6.1. Inhibició de l’autofàgia amb cloroquina 

 

Per tal d’inhibir l’autofàgia en el múscul esquelètic es va tractar els 

ratolins amb cloroquina. La cloroquina és una molecula capaç de 

penetrar a l’interior del lisosoma i augmentar-ne el seu pH. D’aquesta 

manera s’inhibeix la funció lisosomal. 

Per a realitzar el tractament es preparava una solució mare de 

cloroquina a una concentració de 7,5 mg/ml en solució salina (0,9% NaCl). 

Aquesta solució era filtrada utilitzant un filtre amb un porus de 0,22 µm 

de diàmetre i s’injectava intraperitonealment als animals dos cops al dia 

(matí i tarda) a una dosi de 50 mg/kg cadascuna. En el cas dels ratolins 

control se’ls va injectar salí. 
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Els mascles es van tractar durant 5 dies en el cas de la soca SKM-Tg i 11 

dies en el cas de la soca SKM-KO. L’últim dia els animals només eren 

punxats al matí i es deixaven dejunar durant 16 hores abans d’ésser 

sacrificats per a l’obtenció de mostres. 

 

2.6.2. Inducció de la diabetis per estreptozocina 

 

L’estreptozocina és un antibiòtic que penetra a l’interior de cèl·lules a 

través del transportador de glucosa GLUT2. Això fa que tingui un efecte 

tòxic força específic en les cèl·lules β–pancreàtiques ja que aquestes 

presenten nivells d’expressió relativament alts d’aquest transportador. 

En eliminar aquestes cèl·lules s’elimina també la capacitat de produir 

insulina i això és el que crea la condició diabètica. 

Per tal de realitzar el tractament, es diluïa l’estreptozocina a una 

concentració de 25 mg/ml en un tampó de citrat sòdic a 50 mM 

(prèviament filtrat amb un filtre amb porus de 0,22 µm de diàmetre) i a 

pH = 4,5. Aquesta solució es preparava just abans de la injecció i es 

mantenia sempre en fred. A continuació s’injectava l’estreptozocina de 

forma intraperitoneal a una dosi de 150 mg/kg durant dos dies 

consecutius. En el cas dels ratolins control s’injectava tampó citrat. 

Per comprovar el desenvolupament de la diabetis es van mesurar els 

nivells de glucosa circulants utilitzant un glucòmetre Accu-Check (Roche 

Diagnostics Corp.). Els animals amb una glicèmia superior a 280 mg/dl 

es van considerar diabètics. 

 

2.6.3. Inducció de la caquèxia cancerosa 

 

El carcinoma pulmonar de Lewis (LLC) és un tumor altament caquèctic i 

de creixement ràpid que conté cèl·lules poc diferenciades. A més, es 
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caracteritza per l’aparició d’un tumor primari sòlid i per l’aparició de 

metàstasis pulmonars. 

Per tal de procedir a la seva inoculació, es van injectar de forma 

intramuscular 4x105 cèl·lules del LLC a la pota posterior esquerra dels 

ratolins. Aquestes cèl·lules s’obtingueren a partir de tumors en fase de 

creixement exponencial que s’havien injectat de la mateixa manera i 

quantitat en altres ratolins 14 dies abans. Aquests tumors es van obrir i 

es van recollir les cèl·lules presents a les àrees vegetatives (àrees 

blanques). Un cop extretes les cèl·lules, es van disgregar en PBS estèril i 

es van comptar utilitzant la cambra de Neubauer. Tot i això, per tal de 

distingir entre cèl·lules vives i mortes, la preparació de cèl·lules es va 

diluir en una solució al 0,4% de Trypan Blue (Sigma) en PBS sense CaCl2 

ni MgCl2. Les cèl·lules mortes o lisades absorbeixen aquest pigment, 

mentre que les cèl·lules intactes romanen translúcides. 

A continuació les cèl·lules es centrifugaven durant 5 minuts a 1.500 rpm 

i es resuspenien a una densitat d’aproximadament 400 cèl·lules/ml per 

tal d’injectar 200 µl d’inòcul a la pota dels ratolins. 

Els animals es van anestesiar amb 80/10 mg/kg ketamina/xilacina per tal 

d’inocular-los i els experiments es van realitzar 14 dies després de 

l’inòcul. 

 

2.7. Mesura de la taxa de degradació de proteïnes 

 

La mesura de la taxa de degradació de proteïnes es basa en la 

quantificació de la tirosina alliberada pel múscul esquelètic quan aquest 

és incubat ex vivo en condicions d’inhibició de la síntesi de proteïnes. La 

tirosina és un aminoàcid que no pot ésser metabolitzat pel múscul. Així 

doncs, com degut a les condicions experimentals tampoc pot ésser 

reutilitzada per la síntesi de proteïnes, és un reflex directe de la taxa de 

degradació de proteïnes. 
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En aquesta tesi doctoral es va mesurar la degradació de proteïnes en 

EDL. Aquest múscul es pot mantenir fàcilment en al seva longitud 

normal gràcies a uns clips. Això és important ja que la incubació dels 

músculs sense aquesta tensió és per se un estimulador de la degradació 

de proteïnes i no volíem que hi hagués cap interferència en la mesura en 

aquest sentit.  

Aquest protocol es divideix en dues fases diferenciades: una primera part 

que seria la incubació dels músculs i una segona part que seria la 

quantificació de la tirosina present en els medis d’incubació. 

La forma com es va realitzar la incubació va ésser la següent: 

 

1) El dia abans es preparaven les solucions a utilitzar el dia de la 

incubació i s’autoclavaven. La composició per 50 ml és la següent: 

a. Solució A: 8 g d’NaCl. 

b. Solució B: 1,765 g de KCl; 0,805 g de KHPO4; 0,713 g de 

MgSO4 anhidre. 

c. Solució C: 1,865 g de CaCl2·2H2O 

2) El mateix dia de la incubació es preparava el tampó Krebs-

Henseleit. Per 200ml cal barrejar el següent: 

a. 10 ml de solució A. 

b. 2 ml de solució B. 

c. 2 ml de solució C. 

d. 3,2 ml d’HEPES a 1,25M estèril. 

e. 1ml de glucosa 1M filtrada utilitzant un filtre amb un 

porus de 0,22 µm de diàmetre. 

f. Aigua Milli-Q fins als 200 ml. 

Cal gasejar el tampó amb carbogen durant 20 minuts i a 

continuació ajustar el pH a 7,4. 

3) S’extreuen els EDLs, es posen en els clips (per tal de mantenir-los 

amb la mateixa tensió que té quan estan en la pota) i es posen en 
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tampó Krebs-Henseleit mantingut en fred dins uns vials. És 

important que l’extracció de tots els músculs a incubar duri com a 

màxima 1h per assegurar-ne la seva integritat. 

4) Es posaven els músculs a pre-incubar dins dels vials durant 30 

minuts en tampó Krebs-Henseleit en un bany durant 30 minuts. 

Les condicions eren: 2 ml de tampó, temperatura de 35ºC, agitació 

de 45 cicles/minut i gaseig amb carbogen constant. Mentrestant 

es posaven a temperar els vials amb el medi de la següent 

incubació. 

5) Es realitzava una altra incubació en tampó Krebs-Henseleit 

suplementat amb cicloheximida (0,5 mM) durant 30 minuts. Les 

condicions eren les mateixes que l’anterior pas: 2 ml de tampó, 

temperatura de 35ºC, agitació de 45 cicles/minut i gaseig amb 

carbogen constant. Mentrestant es posaven a temperar els vials 

amb el medi de la següent incubació. 

6) Finalment es realitzava l’última incubació també en tampó 

Krebs-Henseleit suplementat en cicloheximidia (0,5 mM). Aquest 

cop la incubació era de dues hores i les condicions eren similars a 

les anteriors: 3ml de tampó, temperatura de 35ºC, agitació de 45 

cicles/minut i gaseig amb carbogen constant. 

7) Al final d’aquesta incubació es guardaven aquests medis 

congelats a -20ºC fins a quantificar-ne la tirosina. Els EDLs 

s’assecaven i es pesaven per poder corregir les dades per pes. 

 

La següent etapa era mesurar la quantitat de tirosina alliberada al medi. 

Aquesta mesura es basa en un assaig fluoromètric basat en la formació 

d’un derivat nitrosonaftol de la tirosina amb propietats fluorescents 

(Waalkes and Udenfriend, 1957). Els passos que es van seguir són els 

següents: 
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1) El dia abans calia preparar el reactiu A diluint 10 mg de 1-

nitroso-2-naftol en 10 ml d’etanol 95% i deixant-ho tota la nit a 

l’orbital perquè es dissolgués bé. 

2) El mateix dia de la valoració es preparava el reactiu B. Per 5 ml 

eren: 

a. 100 µl de NaNO2 al 2,5%. 

b. 4,9 ml d’àcid nítric al 12% 

3) Es preparava el patró de tirosina a partir d’una solució mare de 

250 µg/ml fent primer una dilució 1/10 per obtenir una solució de 

25 µg/ml. A partir d’aquesta s’obtenien els diferents punts del 

patró fent dilucions seriades. Els punts eren: 5, 2,5, 1,25, 0,625, 

0,312, 0,156 i 0 µg/ml. 

4) Es descongelaven els diferents medis obtinguts prèviament en la 

incubació dels diferent EDLs i, juntament amb el patró acabat de 

preparar, es barrejaven 140 µl de cadascun amb 25 µl d’àcid 

tricloroacètic al 30%. 

5) Es vortejaven les barreges i es centrifugaven durant 15 minuts a 

2.500 rpm. 

6) A continuació s’agafaven 120 µl de cada sobrenedant i es 

barrejaven amb 30 µl del reactiu A i 30 µl del reactiu B preparats 

prèviament. És important fer-ho en aquest ordre, primer el 

reactiu A i després el B. 

7) Es vortejaven de nou assegurant-nos que quedés tot ben barrejat i 

es deixaven 30 minuts a 55ºC. 

8) A continuació es refredaven els tubs posant-los en gel, s’afegien 

400 µl de dicloroetà i es vortejava de nou comprovant que 

s’hagués barrejat tot correctament. 

9) Un cop barrejat es centrifugava durant 4 minuts a 1.500 rpm i 

això generava dues fases: una superior transparent i una inferior 

groga. Es guardaven les fases transparents i es descartaven les 
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grogues. Era important no agafar gens de la fase groga ja que 

aquesta conté dicloroetà que pot interferir en la mesura 

fluoromètrica. 

10) Es posaven 110 µl dels sobrenedats en una placa negra de 96 pous 

(Nunc) especial per realitzar la mesura de fluorescència en el 

fluorímetre. La longitud d’ona d’excitació era 460 nm i la 

d’emissió 570 nm. Es realitzaven cinc lectures i es feia la mitjana 

per obtenir el valor final. 

 

2.8. Electrotransferència de DNA en el múscul esquelètic in 

vivo 

 

L’electrotransferència de DNA és una tècnica que es basa en l’aplicació 

d’un camp elèctric al múscul que causa la permeabilització transitòria de 

la membrana plasmàtica. D’aquesta manera les molècules de DNA poden 

entrar a l’interior de les fibres a través dels porus formats. 

Per tal de realitzar aquests estudis els vectors codificant per DOR-RFP, 

EGFP-LC3, F3-Reporter, dnFoxO3 i TK-Renilla es van purificar 

utilitzant l’“EndoFree Plasmid Mega kit” (Qiagen) seguint les 

instruccions proporcionades per la mateixa casa comercial. Al final els 

plàsmids eren resuspesos en 0,9% NaCl estèril i quedaven pràcticament 

lliures d’endotoxines. Això era important per tal de minimitzar una 

possible resposta inflamatòria dels ratolins després de l’electroporació. 

En aquesta tesi doctoral s’ha realitzat l’electrotransferència de tibials 

anteriors per tal d’expressar proteïnes fluorescents o per tal de realitzar 

assajos de reporter luciferasa. Els passos que es van seguir són els 

següents: 
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1) Els animals es van anestesiar injectant intraperitonealment 

80/10 mg/kg ketamina/xilacina i es va rasurar la part de les potes 

posteriors que es corresponia amb els tibials anteriors. 

2) A continuació es pretractaven els músculs injectant-los amb 

hialuronidasa (10U/múscul) durant 45 minuts (Franckhauser et 

al., 2008; Long et al., 2001). Aquest enzim degrada la matriu 

extracel·lular millorant l’eficiència de transfecció. S’injectaven 25 

µl. 

3) El següent pas era injectar els plàsmids als tibials anteriors. 

Vam establir que la quantitat òptima de plàsmid a injectar per 

assolir una expressió òptima era la següent: 60 µg de DNA pel 

DOR-RFP i EGFP-LC3, 20 µg de DNA pel F3-Reporter, 10 µg de 

DNA pel dnFoxO3 i 30 µg de DNA pel TK-Renilla. S’injectava un 

volum total de 30 µl. 

4) Finalment, s’aplicaven 10 polsos elèctrics de 20ms cadascun amb 

un camp elèctric de 175 V/cm i una freqüència d’1 Hz. 

 

En els ratolins control es realitzava el mateix procediment però amb la 

injecció d’un vector buit. 

 

2.9. Mesura de l’activitat luciferasa en el múscul esquelètic 

 

Després d’electrotransferir els animals amb el reporter luciferasa i els 

altres constructes pertinent, es van deixar durant 7 dies més 16 hores de 

dejuni a les gàbies abans d’extreure els músculs i congelar-los 

immediatament en nitrogen líquid. 

Per tal de realitzar l’homogeneïtzació per mesurar l’activitat luciferasa es 

van seguir els següents passos: 
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1) Sense deixar descongelar els músculs se’ls afegien 250 µl de 

“Reporter lysis buffer” (Promega) i es passaven pel politró fins 

que quedava ben homogeneïtzat (3-4 polsos de 5 segons a velocitat 

nº 5). 

2) A continuació es deixaven agitant al “termomixer” durant 15 

minuts a 25ºC i 1.400 rpm (el màxim de revolucions). 

3) Amb aquests homogenats es realitzaven 3 cicles de congelació-

descongelació utilitzant nitrogen líquid i un bany a 37ºC. 

4) Es centrifugaven el homogenats a 10.000g durant 10 minuts i a 

temperatura ambient. El sobrenedant es mantenia en gel i es 

guardava fins més endavant. 

5) Es resuspenia el precipitat en 250 µl de “Reporter lysis buffer” 

(Promega) i es posava de nou al “termomixer” durant 15 minuts a 

25ºC i 1.400 rpm. 

6) A continuació es centrifugaven aquestes mostres durant 3 minuts 

a 10.000 rpm i a temperatura ambient. El sobrenedant d’aquesta 

centrifugació s’ajuntava amb l’obtingut anteriorment i es 

descartava el precipitat. 

7) Els extractes obtinguts es guardaven a -80ºC. 

 

Per tal de mesurar l’activitat luciferasa i l’activitat renilla dels 

homogenats es va utilitzar el “Dual-GloTM Luciferase Assays System” 

(Promega) seguin les instruccions proporcionades per la casa comercial. 

Breument, s’utilitzaven 30 µl mostra i s’hi afegien 100 µl del primer 

reactiu per avaluar l’activitat luciferasa al luminòmetre i 100 µl del 

segon reactiu per avaluar l’activitat renilla en el mateix aparell. La 

lectura era de 10 segons per la luciferasa i 5 segons per la renilla. 
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2.10. Microscòpia de fluorescència en seccions de múscul 

esquelètic 

 

Després d’electrotransferir els animals amb les proteïnes fluorescents, es 

van deixar durant 8 dies a les gàbies pels assajos de localització de DOR 

(DOR-RFP) i de colocalització (DOR-RFP i EGFP-LC3), i 7 dies més 16 

hores de dejuni en els assajos de quantificació de punts EGFP-LC3 

positius. 

Per tal de mantenir la fluorescència, es seguia un protocol especial de 

fixació i inclusió dels tibials anteriors electroporats amb proteïnes 

fluorescents. Els passos que es van seguir són els següents: 

 

1) S’extreien els tibials anteriors i es posaven en paraformaldehid 

4% mantingut en gel. 

2) A continuació es deixaven rotant els falcons amb els músculs a 

l’orbital durant 1h 30’ a 4ºC. 

3) Es treia el paraformaldehid, es substituïa per sacarosa al 10% en 

PBS i es deixaven de nou els músculs a l’orbital durant 2-3h a 

4ºC. 

4) S’augmentava la concentració de sacarosa canviant-la per una al 

20% i es deixaven els tibials anteriors de nou durant 2-3h a 

l’orbital a 4ºC. 

5) A continuació es tornava a canviar la sacarosa per una solució al 

30% i es mantenia tota la nit rotant a l’orbital a 4ºC. 

6) Al matí següent es realitzava un canvi posant una solució nova de 

sacarosa al 30% i es deixaven els músculs rotant a 4ºC durant 2-

3h més. 

7) S’incloïen els músculs submergint-los en OCT (Tissue-Tek) i es 

congelaven posant-los en isopentà refredat en nitrogen líquid. Un 

cop congelats els músculs es guardaven a -80ºC. 
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Per portar a terme l’anàlisi per microscòpia de fluorescència es van 

realitzar crioseccions transversals dels músculs de 10 µm de gruix que es 

posaven en portaobjectes prèviament tractats amb gelatina al 0,5%. 

Aquests portes amb els talls es mantenien a -80ºC fins que es procedia al 

tractament i muntatge de les preparacions. Els passos van ésser els 

següents: 

 

1) Es deixaven descongelar els portes amb les seccions i es posaven 

durant 10 minuts en una solució 50mM de NH4Cl en PBS. 

2) A continuació es posaven també 10 minuts en una solució de 20 

mM Glicina en PBS. 

3) Es rentaven les seccions deixant-les 10 minuts en PBS. 

4) S’incubaven en una dilució 1/2000 de Hoestch 33342 (Sigma) en 

PBS durant 10 minuts. 

5) Es rentaven de nou 10 minuts en PBS. 

6) Es muntaven les preparacions amb Fluoromont (EMS) i es 

guardaven a 4ºC. 

 

Aquestes preparacions es van analitzar utilitzant el microscopi confocal 

Leica SP2 AOBS Systems. 

En el cas de la quantificació dels punts EGPF-LC3 positius es van 

comptar i normalitzar per la CSA tal i com està descrit (Mizushima et al., 

2004). 

 

2.11. Anàlisis histològics 

 

Per tal de realitzar els diferents anàlisis histològics, els músculs un cop 

extrets dels ratolins es submergien en OCT (Tissue-Tek) i es congelaven 

posant-los en isopentà refredat en nitrogen líquid. Un cop congelats els 

blocs es guardaven a -80ºC fins a obtenir-ne crioseccions de 10 µm de 
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gruix que es posaven en portaobjectes prèviament tractats amb gelatina 

al 0,5%. Aquestes preparacions es guardaven també a -80ºC fins a 

realitzar les diferents tincions que es descriuen en els següents apartats. 

En aquesta tesi doctoral s’han processat d’aquesta manera tant 

quàdriceps com tibials anteriors de les diferents colònies de ratolins. 

 

2.11.1. Hematoxilina-Eosina 

 

Aquesta tinció s’ha utilitzat per analitzar la morfologia dels músculs a 

nivell histològic i per quantificar la “Cross-Sectional Area”. Els passos 

que es van seguir són els següents: 

 

1) Es deixaven descongelar les preparacions i es fixaven els talls en 

acetona a -20ºC entre 5 i 20 minuts. 

2) Es submergien les seccions en Hematoxilina de Harris 

prèviament filtrada durant 10 minuts. 

3) Es rentaven les preparacions durant 5 minuts en aigua corrent. 

4) Es diferenciaven en alcohol àcid (aquest es preparava afegint 300 

µl d’HCl 37% comercial en 300 ml d’etanol 80%) fent tres 

immersions ràpides. 

5) Es tornaven a rentar durant 5 minuts en aigua corrent i es feien 3 

immersions en aigua amoniacal (1,2 ml d’amoníac pur en 300 ml 

d’aigua destil·lada). 

6) Es rentaven de nou en aigua corrent durant 5 minuts. 

7) Es passaven els portaobjectes ràpidament per etanol 70% i es 

deixaven 5 minuts en Eosina de Meter que també es filtrava. 

8) Per realitzar els passos de deshidratació es submergien els portes 

en etanol 70% durant 30 segons i dos vegades més en etanol 96% 

també durant 30 segons cada cop.  
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9) A continuació es submergien els portes durant 5 minuts en les 

següents solucions: 2x etanol 100%, 1x etanol/xilol al 50% 

cadascun, 2x xilol pur. 

10) Finalment, les preparacions es muntaven en DPX (Sigma). 

 

Les imatges d’aquestes tincions es van obtenir amb el microscopi Nikon 

E600 equipat amb al càmera DP. El software d’adquisió va ésser el Cell F 

(Olympus). 

Per quantificar la CSA de fibres dels músculs es va utilitzar l’Image J. 

 

2.11.2. Tinció NADH diaforasa 

 

L’activitat diaforasa fa referència a la propietat que tenen diversos 

enzims flavoproteics que són capaços de transferir l’hidrogen del NADH a 

diferents colorants reduint-los. En aquest cas s’ha utilitzat el “Nitro Blue 

Tetrazolium” (NBT), el qual quan és reduït forma un pigment blavós 

insoluble en aigua que marca el lloc d’activitat de l’enzim. 

Aquesta tinció és un reflex de la capacitat oxidativa de la fibra muscular. 

Donat que això és un reflex del tipus de fibra, fa que en aquesta tesi 

doctoral s’hagi utilitzat aquesta tècnica per avaluar de forma qualitativa 

i indirecta si hi havia canvis en el tipus de fibra per efecte dels canvis 

d’expressió de DOR.  

Els passos que es van seguir per realitzar aquesta tinció van ésser els 

següents: 

 

1) Es preparaven les següents solucions mare: 

a. Tampó Tris a 0,05M i pH = 7,6. Per preparar 250 ml es 

pesaven 1,43 g de Tris-HCl i 0,415 Tris-Base i es dissolien 

en aigua destil·lada. 
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b. Solució NADH (8mg/5ml). Es preparaven 50 ml de la 

solució pesant 80 mg de NADH i es diluïen en 50 ml del 

tampó Tris preparat anteriorment. Es feien alíquotes de 5 

ml i es guardaven a -20ºC. 

c. Solució d’NBT (10mg/5ml). Es pesaven 40 mg de NBT 

(Sigma) i es diluïen en 20 ml del tampó Tris preparat 

anteriorment. La solució es guardava a 4ºC. 

2) Es treien els portaobjectes amb els talls del -80ºC i es deixaven 

descongelar. 

3) Mentrestant es preparava la solució de reacció barrejant el 

mateix volum de la solució de NADH i de la solució d’NBT. 

4) Es posava la solució de reacció sobre les seccions i es deixava 

durant 30 minuts a 37ºC. 

5) Un cop passada la mitja hora es submergien tres cops en aigua 

destil·lada per treure l’excés de reactius i es posaven 5 segons en 

acetona 30%, 5 segons més en acetona 60% i un minut en acetona 

90%. 

6) Es feia un rentat en aigua destil·lada, es deixaven assecar per 

treure l’excés d’aigua i es muntaven en DPX. 

 

Les imatges d’aquestes tincions es van obtenir amb el microscopi Nikon 

E600 equipat amb la càmera DP. El software d’adquisió va ésser el Cell F 

(Olympus). 

 

2.11.3. Tinció SDH 

 

Aquesta tinció s’ha utilitzat en aquesta tesi doctoral per avaluar de 

forma qualitativa si hi ha alteracions en la distribució dels mitocondris 

dins la fibra muscular. Tot i això, donat que es basa en l’activitat de la 

succinat deshidrogenasa, també es podria considerar un reflex de la 
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funció mitocondrial i de la capacitat oxidativa de les fibres 

(complementant així la tinció NADH diaforasa). 

Els passos que es van seguir per realitzar aquesta tinció són: 

 

1) Es preparava el tampó fosfat a 0,2M a pH 7,6 en aigua 

destil·lada. Per prepara-ho es barrejaven a volums iguals una 

solució de fosfat monobàsic de sodi a 0,2M (NaH2PO4) amb una 

solució de fosfat dibàsic de sodi a 0,2M (Na2HPO4). 

2) A continuació es preparava el medi d’incubació. Per fer-ho es 

dissolien 270 mg de succinat sòdic i 10 mg d’NBT en 10 ml de 

tampó fosfat. 

3) Es posava el medi d’incubació a les seccions 1 hora a 37ºC. 

4) Es feien 3 rentats de 5 minuts en aigua de l’aixeta. 

5) Es realitzaven les següents incubacions de 5 minuts cadascuna: 

1x acetona 30%, 1x acetona 60%, 1x acetona 90%, 1x acetona 60%, 

1x acetona 30%. 

6) Es fan unes immersions en aigua destil·lada per rentar les 

preparacions i es monten en DPX. 

 

Les imatges d’aquestes tincions es van obtenir amb el microscopi Nikon 

E600 equipat amb al càmera DP. El software d’adquisió va ésser el Cell F 

(Olympus). 

 

2.11.4. TUNEL 

 

La tècnica del TUNEL es basa en la detecció dels trencaments de cadena 

simple i doble del DNA que tenen lloc en les primeres fases de l’apoptosi, 

cosa que permet la identificació dels nuclis que són apoptòtics. Per 

realitzar aquest assaig es va utilitzar el kit “In Situ Cell Death Detection 

Kit, Fluorexcein” (Roche). 
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Els passos que es van seguir van ésser els següents: 

 

1) Es preparaven les següents solucions: 

a. Solució de permeabilització: 0,1% Tritó X-100 en una 

solució de citrat sòdic al 0,1%. 

b. Tampó de rentat: tampó 50 mM Tris-HCl a pH = 7,5 que 

conté BSA a 1 mg/ml. 

c. Solució de DNAsa a 2,7 U/µl en Tris-HCl/BSA (el que 

s’havia preparat prèviament). 

d. Solució de Hoestch 33342 (Sigma): es dilueix 1/2000 en 

PBS. 

e. Solució de reacció de TUNEL: es barrejen en uan relació 

1:10 la solució de l’enzim amb la “Label solution” que 

venen en el mateix kit. 

2) Es deixaven descongelar el talls en els portes i es fixaven amb 

paraformaldehid 4% durant 20 minuts a temperatura ambient. 

3) Es feien dos rentats de 3 minuts amb el tampó de rentat a 

temperatura ambient. 

4) S’incubaven els talls amb solució de permeabilització durant 2 

minuts a 4ºC (en gel). 

5) Es tornave a fer dos rentats de 3 minuts amb el tampó de rentat a 

temperatura ambient. 

6) En el cas del control positiu s’incubava amb la solució de DNAsa 

durant 10 minuts a temperatura ambient. Les seccions a testar es 

deixaven en PBS durant aquests 10 minuts. 

7) Es rentaven de nou amb el tampó de rentat dos cops de 3 minuts 

cadascun a temperatura ambient. 

8) A continuació s’incubaven les seccions amb la solució de reacció de 

TUNEL durant 1 hora a 37ºC. 
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9) Es tornaven a fer dos rentats de 3 minuts amb el tampó de rentat 

a temperatura ambient. 

10) S’incubaven els talls 10 minuts a temperatura ambient en la 

solució de Hoestch 33342. 

11) Finalment, es rentaven dos cops més durant 3 minuts a 

temperatura ambient i es muntaven les preparacions amb 

fluoromont (EMS). 

 

2.12. Microscòpia electrònica 

 

En aquesta tesi doctoral es va utilitzar aquesta metodologia per analitzar 

la ultraestructura del quàdriceps dels ratolins transgènics. La Unitat de 

Crio-Microscòpia Electrònica dels Centres Científics i Tècnics de la 

Universitat de Barcelona és la que ens va proveir amb el protocol i els 

reactius i la que es va encarregar de la realització dels talls semifins i 

ultrafins de les mostres, així com del seu muntatge en reixetes per ser 

observades al microscopi electrònic. Els usuaris s’encarreguen de la 

preparació de la mostra i de l’obtenció de les imatges són un cop tallades. 

Així doncs, els passos que es van seguir són els següents: 

1) Es van anestesiar els ratolins amb una injecció intraperitoneal de 

80/10 mg/kg ketamina/xilacina. 

2) Es preparaven tubs amb solució fixadora (paraformaldehid 2% i 

glutaraldehid 2,5% en tampó fosfat 0,1M) que es mantenia en 

vials de vidre en fred. A més, una gota d’aquesta solució es posava 

sobre una resina (mantinguda en fred sobre gel) per preparar el 

lloc es s’acabaria de tallar el múscul. 

3) Un cop anestesiat el ratolí, s’obria l’extremitat posterior exposant 

el quàdriceps. Sobre el mateix múscul ja es posava solució fixador 

i s’agafa un tros que posteriorment era tallat a trossos més petits 

(d’1 mm3 aproximadament) sobre la resina i amb ajuda d’una lupa 
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binocular. És molt important que el múscul no s’assequi en cap 

moment. 

4) Quan els trossos tenien la mida adequada es deixaven en el 

tampó de fixació durant 24 hores a 4ºC. 

5) El dia següent es realitzaven 3 rentats de 10 minuts i 3 de 30 

minuts amb tampó fosfat 0,1M en gel i en agitació. 

6) A continuació es procedia a la osmificació del teixit. Consistia en 

deixar els teixits en una solució d’osmi a l’1% en tampó fosfat 

0,1M durant 2 h i 30 minuts en gel, agitació i protegit de la llum. 

7) Acabada l’osmificació es realitzava un rentat ràpid amb aigua 

destil·lada i tres rentats de 10 minuts amb tampó fosfat 0,1M. A 

continuació es deixaven tota la nit en aquest tampó a 4ºC. 

8) L’endemà es realitzava la deshidratació en acetona. Aquest procés 

consistia en la incubació amb concentracions creixents d’acetona 

(1x10 minuts amb acetona 50%, 2x10 minuts amb acetona 70%, 

3x10 minuts amb acetona 90%, 3x10 minuts amb acetona 96% i 

3x15 minuts amb acetona 100%). Totes aquestes incubacions cal 

realitzar-les a 4ºC i en agitació. 

9) A continuació els músculs es van infiltrar amb la reïna EPON 12 

(conté Eponate 12, DDSA i NMA). Aquest procés s’iniciava amb 

tres incubacions d’una hora a temperatura ambient a 

concentracions creixents de la reïna en acetona (relació volum 

reïna:volum acetona 1:3; 2:2; 3:1). A continuació es realitzava una 

incubació de 2 hores amb la reïna a temperatura ambient i 

després es posava reïna nova i es deixava tota la nit. 

10) L’endemà es realitzaven un canvi posant reïna nova durant dues 

hores i a continuació es canviava aquesta per reïna 

complementada amb DMP-30 (un catalitzador). Aquesta 

incubació també es deixava fins l’endemà. 
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11) El dia següent es realitzava un nou canvi amb EPON 12 + DMP-

30 i s’incubava un mínim de dues hores. 

12) Finalment, es col·locaven els trossets de músculs en els motlles 

orientats per tal de realitzar seccions longitudinals i s’omplien el 

motlles amb EPON12 + DMP30. Això s’incubava durant 48 hores 

a 60ºC per permetre la polimerització i confecció dels blocs. 

 

A partir d’aquí els membres de la Unitat de Crio-Microscòpia Electrònica 

van realitzar, d’una banda, les seccions semifines per corroborar que 

l’orientació dels trossos de múscul fos la correcta al microscopi òptic. De 

l’altra, també van fer les seccions ultrafines utilitzant un ultramicròtom 

(Leica Microsystems) i aquests talls es van recollir en reixetes de coure 

recobertes amb Formvar i carboni. A més, els talls també es van tenyir 

amb acetat d’uranil al 2% en aigua i citrat de plom. 

Finalment, les preparacions es van observar utilitzant el microscopi 

electrònic de transmissió JEM-1010 (Jeol) present a la mateixa Unitat de 

Crio-Microscòpia Electrònica. 

 

2.13. Estudis de regeneració muscular 

 

En aquesta tesi doctoral s’han realitza assajos de regeneració muscular 

per tal d’avaluar possibles alteracions en la formació de noves fibres. 

Per tal d’induir la regeneració es va injectar cardiotoxina (Latoxan) als 

tibials anteriors dels ratolins. La cardiotoxina causa la mort de les fibres 

musculars i posa en marxa un procés inflamatori i de reemplaçament 

d’aquestes fibres. 

Els ratolins es van anestesiar amb una injecció intraperitoneal de 80/10 

mg/kg ketamina/xilacina i es va rasurar el pèl de la zona compresa pel 

tibial anterior en cadascuna de les dues potes posteriors. A continuació es 

va realitzar una única injecció de 75 µl d’una dilució de cardiotoxna 1 µM 
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en 0,9% NaCl en cada tibial anterior. Set dies després de causar la lesió 

es va avaluar la CSA de les fibres de nova formació (identificables per la 

presència de nuclis centrals) de la forma ja descrita. 

 

2.14. Extractes proteics per avaluar el contingut d’LC3 

 

Com ja s’ha comentat, LC3 és el marcador utilitzat per excel·lència per 

tal de monitoritzar l’autofàgia. Tot i això, LC3 és una proteïna molt làbil 

(sobretot LC3I) i és necessaria la utilització d’un procediment específic 

diferent als protocols convencionals d’extracció de proteïnes. La 

composició del tampó de lisi és la següent: 

 

• 50 mM Tris-HCl (pH=6,8) 

• 10% (v/v) glicerol 

• 2% SDS 

• Inhibidors de proteases (Complete mini, Roche) 

 

Els passos que es van seguir per a l’obtenció dels lisats totals van ésser 

els següents: 

 

1) Utilitzant un morter mantingut en fred en neu carbònica es van 

polvoritzar aproximadament 30 mg de gastrocnemi dels ratolins. 

És important evitar la descongelació del teixit i per això, un cop 

recollida la pols, els eppendorfs també s’han de mantenir aquests 

en neu carbònica. 

2) A continuació s’afegien 350 µl de tampó de lisi, es feia un pols al 

vòrtex i es posaven al “termomixer” a 95ºC durant 5 minuts i amb 

una agitació de 800 rpm. 
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3) Es centrifugaven els homogenats a 700 g durant 10 minuts i a 4ºC 

per tal de treure els material groller que no s’havia 

homogeneïtzat. 

4) Ens quedàvem amb el sobrenedant i aquest era l’homogenat 

proteic que s’utilitzava per realitzar el Western blot d’LC3. 

 

2.15. Fraccionament del múscul esquelètic 

 

El fraccionament del múscul esquelètic és un tècnica que permet 

l’obtenció de fraccions enriquides (no pures) dels diferents compartiments 

cel·lulars. 

Per tal de realitzar aquest procediment es van utilitzar dos tampons 

diferents. El tampó I té una elevada concentració de sals per relaxar i 

solubilitzar les fibres musculars abans de la seva homogeneïtzació. L’ús 

d’aquest tampó és essencial per obtenir una bona eficiència en 

l’homogeneïtzació posterior. Aquest tampó conté KCl 0,1M, MgCl2 5mM, 

EGTA 5mM, pirofosfat sòdic 5mM i inhibidors de proteases. A més, cal 

posar-lo a pH = 6,8. Quan es preparava es barrejava el següent per un 

volum de 10 ml: 

 

• 1 ml KCl 1M 

• 10 µl de MgCl2 0,5M 

• 250 µl EGTA 200 mM 

• 13,29 mg de pirofosfat sòdic 

• Una pastilla dels inhibidors de proteases Complete mini (Roche) 

 

El tampó II era el tampó on es realitzava l’homogeneïtzació pròpiament 

dita. Es caracteritza per tenir una elevada concentració de sacarosa que 

evita el trencament dels diferents orgànuls cel·lulars per osmosi. La 

composició d’aquest tampó era: sacarosa 250mM, KCl 50mM, EDTA 
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5mM, MgCl2 5mM, pirofosfat sòdic 1mM i inhibidors de proteases. A més, 

cal posar-lo a pH = 7,4. Quan es preparava es barrejava el següent per un 

volum de 50 ml: 

 

• 2,5 ml de KCl 1M 

• 500 µl d’EDTA 0,5M 

• 0,013 g de pirofosfat sòdic 

• 500 µl de MgCl2 0,5M 

• 4,28 g de sacarosa 

• 5 pastilles dels inhibidors de proteases Complete mini (Roche) 

 

Ambdós tampons s’han de preparar el mateix dia de l’homogeneïtzació i 

cal mantenir-los sempre en gel. 

Els passos que es van seguir pel fraccionament cel·lular són els següents: 

 

1) Els músculs guardats a -80ºC es descongelaven en tampó I i es 

trossejaven utilitzant material de cirurgia durant 10 minuts. 

2) Es realitzava un canvi del tampó I deixant-hi els trossos de 

múscul durant 10 minuts més i a continuació es deixaven 10 

minuts més en tampó II. 

3) Es posaven els músculs en un tub amb un volum (en µl) de tampó 

II equivalent a deu cops el pes del teixit en mg. A continuació es 

disgregava els múscul fent fins a 5 polsos de 5 segons a la 

velocitat 5 del politró. Calia comprovar que el múscul s’hagués 

disgregat bé. 

4) El següent pas era passar aquests homogenats 20 vegades a 2.000 

rpm per un homogeneïtzador de vidre, ubicat en gel, amb un 

èmbol de tefló connectat a un motor Heidolph RZR 2051 control. 

5) En aquest punt es separaven 100 µl d’aquest homogenat i es 

consideraven la fracció d’Homogenat total. 
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6) Amb la resta es centrifugava durant 10 minuts a 4ºC i 1.300 g. El 

sobrenedant obtingut (SN1) es separava en un nou eppendorf i es 

mantenia en gel. 

7) El precipitat (P1) es resuspenia en 500 µl de tampó II i es 

centrifugava de nou a 4ºC i 1.300 g. Aquest nou precipitat (P2) era 

el que s’anomenava Fracció nuclear i es resuspenia 

aproximadament en un volum de tampó II de 5 cops la mida del 

precipitat. 

8) Aquest nou sobrenedant (SN2) es barrejava amb el SN2 i es 

centrifugava durant 15 minuts a 9.000 g i 4ºC. El precipitat 

generat en aquest pas (P3) era el que es considerava la Fracció 

mitocondrial i es resuspenia també en un volum de tampó II de 5 

cops d’aproximadament la mida del precipitat. 

9) El SN3 generat es centrifugava de nou durant dues hores a 

55.000 rpm i 4ºC. D’aquesta manera s’obtenia un P4 que es 

considerava la Fracció de membranes totals que es resuspenia en 

100 µl de tampó II. El SN4 es considerava la Fracció citosòlica. 

 

Durant tot el procés les fraccions que s’anaven obtenint es mantenien en 

gel i al final es guardaven a -80ºC. 

 

2.16. Quantificació del contingut d’aminoàcids 

 

En aquesta tesi doctoral s’ha analitzat el contingut d’aminoàcids dins el 

quàdriceps i el plasma de mascles i femelles transgènics alimentats i 

dejunats. Aquestes mesures es van realitzar en la Unitat de Tècniques 

Separatives d’Anàlisi dels Centres Científics i Tècnics de la Universitat 

de Barcelona, de manera que els usuaris s’encarreguen de processar les 

mostres fins que aquestes poden ésser injectades a l’autoanalitzador 

d’aminoàcids (Biochrom 30). La injecció de les mostres i la cromatografia 
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la realitzaven els membres de la unitat esmentada i l’anàlisi dels 

cromatogrames tornava a ésser feina del propi usuari. 

D’aquesta manera, la preparació de les mostres constava de parts 

específiques en funció de si es tractava de múscul o plasma i una part 

comuna. 

La part específica del plasma era: 

 

1) A 100 µL de plasma que es separaven ja el dia de l’extracció 

s’afegien 25 µL de NorLeucina 2000 µM i 100 µl d’àcid 

trifluoroacètic (TFA) al 10%. 

2) Es feien dos cicles de congelació-descongelació a -20ºC. 

 

La part específica del múscul esquelètic era: 

 

1) Els músculs que estaven conservats a -80ºC en criovials es 

trituraven amb el morter mantingut en fred amb neu carbònica. 

2) Es pesaven els eppendorfs de 2 ml abans de recollir el teixit 

muscular i després per saber exactament la quantitat de múscul 

del que es partia (s’utilitzaven entre 80 i 100 mg de múscul). 

3) S’afegien 25 µL de NorLeucina 2000 µM i 350 µL de H20:Acetona 

(1:1,2) 

4) Es passava el teixit muscular pel politró per disgregar-ho bé. Era 

important mantenir l’homogenat en gel en tot moment mentre es 

politronava. 

5) S’afegien 650 µL d’H2O:Acetona més i es tornava a passar un 

altre cop pel politró. 

6) Es feien dos cicles de congelació-descongelació a -20ºC. 

 

A partir d’aquest punt el procés ja era comú pels dos tipus de mostres: 
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1) Es centrifugaven les mostres a 4ºC durant 30 minuts a 13.200 

rpm. Es separava aquest primer sobrenedant i es mantenia en 

gel. 

2) Els precipitats de la centrifuga anterior es rentaven amb 200 µL 

d’aigua Milli-Q i es tornaven a centrifugar durant 30 minuts a 

4ºC i 13.200 rpm. El precipitat d’aquesta segona centrifuga es 

descartava. 

3) No s’ajuntaven els sobrenedants, sinó que es filtrava primer un i 

després l’altre utilitzant el mateix filtre de 10 kDa (Ultrafree-MC, 

Amicon) per cada mostra. Per fer-ho es centrifugava de nou a 4ºC 

i 13.200 rpm durant el temps necessari fins que tot el líquid 

hagués passat pel filtre. 

4) A continuació es passaven els filtrats als vials de vidre on 

quedarien les mostres finals i es portava a evaporar fins la 

sequedat. 

5) Un cop evaporat, es resuspenia el que quedava en 500 µL de 

tampó de citrat de liti a pH 2,2. Aquestes mostres es guardaven a 

-20ºC fins ésser injectades a l’autoanalitzador d’aminoàcids. 

  

El mètode utilitzat per a la determinació dels aminoàcids era una 

cromatografia líquida d’intercanvi iònic que permetia la separació dels 

diferents aminoàcids en funció dels seus punts isoelèctrics. El sistema de 

detecció dels aminoàcids es basa en la seva reacció post-columna amb 

ninhidrina. La ninhidrina és un agent oxidant que permet detectar 

amines primàries, secundàries i l’amoni. Així doncs, quan les amines 

reaccionen amb la ninhidrina es produeix un compost colorejat que 

permet la quantificació colorimètrica (a 570 i 440 nm) dels aminoàcids un 

cop aquests han estat separats. 
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Per tal de poder identificar els aminoàcids s’injectava un patró estàndard 

fisiològic comercial cada 10 mostres i en les mateixes condicions que 

aquestes. El volum que s’injectava per mostra eren 50 µl i 25 µl de patró. 

Per tal d’analitzar els resultats es va utilitzar el programa 

EZChromElite. A partir dels aminogrames on els diferents pics 

representen diferents aminoàcids, aquest programa permet la integració 

d’aquests pics per tal de saber el contingut de cada aminoàcid en les 

mostres que han passat per l’interior de la columna (Figura 127). 
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Figura 127. Aminograma patró i de múscul esquelètic de ratolí. En 
els aminogrames es representen els diferent pics dels diferents aminoàcids 
en l’ordre d’elució de la columna. La línia rosa mostra l’aminograma 
resultant del patró fisiològic utilitzat per identificar cada aminoàcid. Aquest 
patró està compost per aminoàcids coneguts que es troben majoritàriament 
en mostres fisiològiques. La línia blava mostra l’aminograma provinent del 
múscul esquelètic d’un ratolí control. 
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ANNEX 1. GENS DIFERENCIALMENT EXPRESSATS EN ELS 

MICROARRAYS 

 

A continuació es presenten els llistats de gens diferencialment expressats 

en els ratolins manipulats genèticament respecte els seus control en 

funció de la direcció del canvi i la soca. S’han considerat significatius els 

canvis d’expressió majors a 1,3 vegades (“fold change”) i amb una fdr 

(false discovery rate) = 0,1 (per a més informació veure l’apartat 5.4. de 

Resultats). Les llistes són les següents: 

 

1) Gens on augmenta la seva expressió en els mascles SKM-Tg respecte 

els WT: 
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2) Gens on es redueix la seva expressió en els mascles SKM-Tg respecte 

els WT: 
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3) Gens on augmenta la seva expressió en els mascles SKM-KO respecte 

els C: 

 

 

 

4) Gens on es redueix la seva expressió en els mascles SKM-KO respecte 

els C: 

 

 
 
 
 
A més, també s’inclouen els llistats de les funcions que es van trobar 

reduïdes en els mascles SKM-Tg respecte el WT quan es van realitzar els 

anàlisis de GO i KEGG (per a més informació veure l’apartat 5.4. de 

Resultats). En ambdós casos es va considerar un valor màxim de fdr de 

0,05. Les llistes són les següents: 
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1) Anàlisi per GO: 

 

 

 

2) Anàlisi per KEGG: 
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ANNEX 2. ANÀLISI DE L’EFECTE DE DOR SOBRE LA 

FUNCIÓ I LA DINÀMICA MITOCONDRIAL 

(en aquest apartat els experiments s’han realitzat en 

col·laboració amb Tatiana Altadill) 

 

Donat que s’ha descrit com la pèrdua de massa muscular pot estar 

associada a la pèrdua del contingut i la qualitat mitocondrial, vam voler 

analitzar si el guany de funció de DOR en el múscul esquelètic podia 

alterar la funcionalitat i la dinàmica mitocondrial en aquest teixit. De 

fet, s’ha descrit la dinàmica mitocondrial com un control de qualitat clau 

per al manteniment de la massa i la funció mitocondrial (Twig et al., 

2008). Per fer-ho vam analitzar, d’una banda, els nivells de les proteïnes 

Ndufa9, SdhA, Uqcrc2 i CoxIV com a subunitats que formen part dels 

complexes de la cadena respiratòria I, II, III i IV respectivament. De 

l’altra, s’analitzaren els nivells totals de Mfn2 i Opa1 com a proteïnes 

implicades en la fusió mitocondrial, i de Drp1 com a proteïna implicada 

en la fissió mitocondrial. 

Així doncs, en analitzar per Western blot els nivells de les proteïnes 

esmentades no s’observaren diferències significatives entre mascles WT i 

SKM-Tg alimentats (Figura 128). Tot i això, cal destacar l’enorme 

variabilitat que es trobà en el cas de Drp1 (Figura 128). 
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Figura	   128.	   La	   sobreexpressió	   de	   DOR	   no	   altera	   el	   contingut	   de	   diverses	  
proteïnes	  implicades	  en	  la	  cadena	  respiratòria	  i	  en	  la	  dinàmica	  mitocondrial	  
en	   el	   múscul	   esquelètic.	   Anàlisi per Western blot dels nivells de Ndufa9, 
SdhA, Uqcrc2, CoxIV, Drp1, Mfn2 i Opa1 en 40 µg de proteïna d’homogenats 
totals de quàdriceps de mascles WT i SKM-Tg de 4 mesos d’edat en 
alimentació. (A) Imatges representatives. S’empraren anticossos contra 
Ndufa9, SdhA, Uqcrc2, CoxIV, Drp1, Mfn2, Opa1 i α-Tubulina (com a control 
de càrrega) (B) Quantificació. Les barres blanques es corresponen a ratolins 
control i les barres negres a ratolins transgènics. Les barres mostren la 
mitjana ± l’error estàndard (n=4). Es va realitzar una prova t Student amb 
dues cues de distribució per comparar entre genotips i no s’observaren 
diferències significatives. 

Aquest mateix anàlisi també es va realitzar en mascles dejunats i tampoc 

s’observaren diferències significatives entre genotips (Figura 129). 
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Figura 129. El	   guany	   de	   funció	   de	   DOR	   tampoc	   altera	   el	   contingut	   de	  
diverses	   proteïnes	   implicades	   en	   la	   cadena	   respiratòria	   i	   en	   la	   dinàmica	  
mitocondrial	  en	  el	  múscul	  esquelètic	  en	  dejuni.	  Anàlisi per Western blot dels 
nivells de Ndufa9, SdhA, Uqcrc2, CoxIV, Drp1, Mfn2 i Opa1 en 40 µg de 
proteïna d’homogenats totals de quàdriceps de mascles WT i SKM-Tg de 4 
mesos d’edat després de 16 hores de dejuni. (A) Imatges representatives. 
S’empraren anticossos contra Ndufa9, SdhA, Uqcrc2, CoxIV, Drp1, Mfn2, 
Opa1 i α-Tubulina (com a control de càrrega) (B) Quantificació. Les barres 
blanques es corresponen a ratolins control i les barres negres a ratolins 
transgènics. Les barres mostren la mitjana ± l’error estàndard (n=4). Es va 
realitzar una prova t Student amb dues cues de distribució per comparar 
entre genotips i no s’observaren diferències significatives. 
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ANNEX 3. ANÀLISI DE LA IMPLICACIÓ DE DOR EN LA 

MITOFÀGIA EN EL MÚSCUL ESQUELÈTIC IN VIVO 

(en aquest apartat els experiments s’han realitzat en 

col·laboració amb la Dra. Saadet Turkseven) 

 

L’autofàgia és un procés que també pot ésser selectiu i permet 

l’eliminació de cert orgànuls cel·lulars per tal de mantenir-ne el nombre i 

la qualitat. Dins aquesta, la mitofàgia és l’eliminació específica dels 

mitocondris a través de l’autofàgia. Dades recents obtingudes en el nostre 

laboratori per la Dra. Saadet Turkseven indiquen que, en models 

cel·lulars, DOR és un regulador positiu de la mitofàgia. Això ho fa, d’una 

banda, promovent la colocalització d’LC3 (marcador d’autofagosomes) i 

mitocondris en cèl·lules HeLa on prèviament s’ha induït dany 

mitocondrial a través del tractament amb l’agent desacoblador CCCP 

(carbonilcianida-3-clorofenilhidrazona), i de l’altra, a través de la 

interacció amb proteïnes implicades en aquest procés. Però a més a més, 

també s’ha observat com hi ha una major colocalització del propi DOR 

amb els mitocondris després de causar dany mitocondrial. 

Així doncs, per tal de veure si aquestes observacions obtingudes en 

cèl·lules també es donaven in vivo, es va voler analitzar la colocalització 

de DOR i mitocondris en el múscul esquelètic quan es danyaven aquests 

orgànuls. Per això, femelles C57BL/6J van ésser tractades amb paraquat. 

El paraquat és un agent que causa dany mitocondrial a través de la 

generació de radicals superòxid. En base a dades bibliogràfiques 

(Litchfield et al., 1973; Litteljohn et al., 2011; Manning-Bog et al., 2002), 

es va decidir injectar intraperitonealment paraquat a una dosi de 

10mg/kg i es va analitzar l’efecte del tractament a dos temps diferents: 6 

i 24 hores. Així doncs, es mesuraren els nivells de superòxid i de 

carbonilació en gastrocnemis de femelles de 4 mesos d’edat a les 6 i les 24 

hores de tractament amb paraquat. Tal i com es pot observar a la Figura 



                                                                                                       Annexes	  

	   299	  

130, a les 6 hores ja s’observà un increment d’aquests marcadors d’estrés 

oxidatiu. Tot i això, aquests marcadors foren més elevats a les 24 hores 

(Figura 130). D’aquesta manera es va decidir treballar a 24 hores després 

de la injecció. 

 

	  
Figura 130. El tractament amb paraquat a 10 mg/kg causa estrés 
oxidatiu en el múscul esquelètic a les 6 i 24 hores. (A) Nivells de 
radical superòxid expressat en % dels comptes per minut obtinguts per 
quimioluminiscència relatius als mg de gastrocnemi de femelles C57BL/6J 
de 4 mesos d’edat a les 6 i 24 hores després de la injecció del paraquat a una 
dosi de 10 mg/kg. (B) Anàlisi per Western blot dels nivells de carbonilació de 
proteïnes en 40 µg d’homogenats totals de gastrocnemis a les 6 i 24 hores 
després de la injecció amb paraquat a una dosi de 10 mg/kg. 

 

Un cop establert el temps de tractament amb paraquat, es va realitzar 

microscòpia confocal en seccions transversals de tibials anteriors 

eletrotransferits amb dos constructes diferents: un que codificava per el 

marcador mitocondrial MtDsRed i un altre que codificava per la proteïna 

DOR fusionada amb GFP (DOR-GFP). En analitzar les imatges no 

s’observà cap tipus de colocalització entre DOR i els mitocondris (Figura 

131). És més, l’efecte del paraquat no causà la sortida de DOR del nucli 

tot i que sí va alterar la seva distribució dins aquest compartiment 

cel·lular (Figura 131). 
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Figura 131. El tractament amb paraquat no provoca la colocalització 
de DOR i mitocondris en el múscul esquelètic. Imatges obtingudes per 
microscòpia confocal de seccions longitudinals de 10 µm de tibials anteriors. 
Els tibials anteriors van ésser electrotransferits amb MtDsRed (60 µg) i 
DOR-GFP (60 µg). La xarxa mitocondrial es mostra en vermell, DOR en verd 
i els nuclis en blau (Hoestch 33342). Barra d’escala de 10 µm. 
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