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RESUM 

L’Atàxia de Friedreich és una malaltia neurodegenerativa hereditària poc freqüent de tipus 

autosòmica recessiva. A banda de les alteracions neurològiques, la majoria de pacients 

presenten hipertròfia cardíaca i de fet, la cardiomiopatia és la principal causa de mort. És 

causada per una mutació en el gen que expressa frataxina que provoca una disminució en 

els nivells d’aquesta proteïna. La frataxina és una proteïna mitocondrial amb majors nivells 

d’expressió en els teixits amb major taxa metabòlica, com el cor. La funció precisa de 

frataxina actualment està en discussió però s’ha associat amb l’homeòstasi del ferro i amb 

la regulació de l’estrès oxidatiu. 

Per tal d’estudiar les causes del dèficit de frataxina en el cor, el nostre grup va desenvolupar 

un model basat en cultius primaris de cardiomiòcits de rates nounades on es silencia 

l’expressió de frataxina mitjançant RNA d’interferència. Prèviament es va veure en aquest 

model que la manca de frataxina provocava majors nivells d’estrès oxidatiu, acumulació de 

gotes lipídiques (LD) i una desregulació de la xarxa mitocondrial. En aquest treball s’ha 

aprofundit en l’estudi de l’estrès oxidatiu i les alteracions mitocondrials. A més, s’han testat 

compostos amb potencial terapèutic per tal de revertir els principals fenotips. 

S’ha pogut observar que el silenciament de frataxina provoca un engrandiment dels 

mitocondris que podria ser degut a alteracions en l’obertura del porus de transició de 

permeabilitat mitocondrial (MPTP), ja que els mitocondris engrandits són permeables a 

cobalt en un assaig calceïna/cobalt. A més, aquest engrandiment es reverteix tractant amb 

ciclosporina A (CsA), un inhibidor de l’obertura del MPTP. Una obertura irreversible del 

MPTP provoca una baixada en el potencial de membrana, inflament mitocondrial i 

finalment mort cel·lular. En aquest model no hi ha mort cel·lular i la despolarització només 

ocorre en els cardiomiòcits deficients en frataxina quan es tracta amb l’àcid araquidònic. 

Aquests resultats suggereixen que el dèficit de frataxina provoca una disfunció 

mitocondrial latent amb possiblement breus obertures del MPTP.  Les causes d’aquesta 

obertura podrien ser un increment de ROS o també de calci mitocondrial, ja que els nivells 

d’expressió de l’exportador de calci mitocondrial NCLx són més baixos. 

La CsA, a part de bloquejar l’obertura del MPTP, també inhibeix l’activitat fosfatasa de 

calcineurina. Els cardiomiòcits deficients en frataxina presenten major activitat de la 
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calcineurina i major activació del factor transcripcional NFATc4 que depèn d’aquesta 

fosfatasa. CsA impedeix l’activació de NFATc4. El compost FK506 també inhibeix la 

calcineurina però no afecta el MPTP. En aquest model, FK506 reverteix també 

l’engrandiment mitocondrial però amb un efecte més moderat que CsA. D’altra banda, l’ús 

d’inhibidors específics del MPTP, com l’Alisporivir, no milloren el fenotip mitocondrial 

suggerint que la via calcineurina/NFAT altera també els mitocondris. Aquesta via que depèn 

de calci, està implicada en la inducció d’hipertròfia cel·lular. Malgrat això, el silenciament 

de frataxina no provoca majors nivells d’hipertròfia en aquest model. 

Pel que fa a l’estrès oxidatiu, hi ha nivells més baixos de glutatió reduït i un increment en 

els nivells de glutatiolació de l’actina. A més, les proteïnes DLDH i ETFD presenten un estat 

més oxidat quan es silencia frataxina suggerint que la seva activitat es veu alterada. DLDH 

és la subunitat E3 dels complexos mitocondrials PDH i KGDH. Aquests complexos també 

presenten alteracions en l’estat redox i en els nivells d’expressió de la subunitat E1 del 

complex PDH. Això indica que hi ha una alteració en aquests complexos que podria 

comprometre el metabolisme mitocondrial. 

Per concloure, el dèficit de frataxina altera l’estat d’obertura del MPTP que podria ser el 

causant de l’engrandiment mitocondrial, activa la via calcineurina/NFAT i incrementa 

l’estrès oxidatiu alterant els complexos PDH i KGDH. 
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RESUMEN 

La Ataxia de Friedreich es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria poco frecuente 

de tipo autosómica recesiva. Además de las alteraciones neurológicas, la mayoría de 

pacientes presentan hipertrofia cardíaca y, de hecho, la cardiomiopatía es la principal causa 

de muerte. Esta enfermedad está causada por una mutación en el gen que codifica para la 

proteina frataxina, provocando una disminución en los niveles de esta proteína. Frataxina 

es una proteína mitocondrial que se expresa con mayores niveles en los tejidos con mayor 

tasa metabólica, como el corazón. La función precisa de frataxina actualmente está en 

discusión pero se ha asociado con la homeostasis del hierro i la regulación del estrés 

oxidativo. 

Para estudiar las causas del déficit de frataxina en el corazón, nuestro grupo ha 

desarrollado un modelo basado en cultivos primarios de cardiomiocitos de ratas 

neonatales donde se silencia la expresión de frataxina mediante RNA de interferencia. En 

resultados previos se ha visto en este modelo que la falta de frataxina provocaba mayores 

niveles de estrés oxidativo, acumulación de gotas lipídicas (LD) y una desregulación de la 

red mitocondrial. En este trabajo se ha profundizado en el estudio del estrés oxidativo y las 

alteraciones mitocondriales. Asimismo, se han testado compuestos con potencial 

terapéutico para revertir los principales fenotipos. 

Se ha podido observar que el silenciamiento de frataxina provoca un engrandecimiento de 

las mitocondrias que podría ser debido a alteraciones en la obertura del poro de transición 

de permeabilidad mitocondrial (MPTP), ya que las mitocondrias engrandecidas son 

permeables a cobalto en un ensayo calceina/cobalto. Además, este engrandecimiento se 

revierte tratando con ciclosporina A (CsA), un inhibidor de la obertura del MPTP. Una 

apertura irreversible del MPTP provoca una bajada en el potencial de membrana, 

inflamiento mitocondrial y finalmente muerte celular. En este modelo no hay muerte 

celular y la despolarización solo ocurre en los cardiomiocitos deficientes en frataxina 

cuando se trata con ácido araquidónico. Estos resultados sugieren que el déficit de 

frataxina provoca una disfunción mitocondrial latente, posiblemente con breves aperturas 

del MPTP. Las causas de esta apertura podrían ser un incremento de ROS o también de 

calcio mitocondrial, ya que los niveles de expresión del transportador de calcio 

mitocondrial NCLx son más bajos. 
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CsA, aparte de bloquear la apertura del MPTP, también inhibe la actividad fosfatasa de 

calcineurina. Los cardiomiocitos deficientes en frataxina presentan mayor actividad de 

calcineurina y mayor activación del factor transcripcional NFATc4 que depende de esta 

fosfatasa. CsA impide la activación de NFATc4. El compuesto FK506 también inhibe 

calcineurina pero no afecta al MPTP. En este modelo, FK506 revierte también el 

engrandecimiento mitocondrial pero con un efecto más moderado que CsA. Por otro lado, 

el uso de inhibidores específicos del MPTP, como Alisporivir, no mejora el fenotipo 

mitocondrial, sugiriendo que la vía calcineurina/NFAT también altera las mitocondrias. Esta 

vía, que depende de calcio, está implicada en la inducción de hipertrofia celular. Sin 

embargo, el silenciamiento de frataxina no provoca mayores niveles de hipertrofia en este 

modelo. 

Respecto al estrés oxidativo, hay niveles más bajos de glutatión reducido y un incremento 

en los niveles de glutatiolación de actina. Además, las proteínas DLDH i ETFD presentan un 

estado más oxidado cuando se silencia frataxina, sugiriendo que su actividad se ve alterada. 

DLDH es la subunidad E3 de los complejos mitocondriales PDH y KGDH. Estos complejos 

también presentan alteraciones en el estado redox y en los niveles de expresión de la 

subunidad E1 del complejo PDH. Eso indica que existe una alteración en estos complejos 

que podría afectar al metabolismo mitocondrial. 

Para concluir, el déficit de frataxina altera el estado de apertura del MPTP que podría ser 

el causante del engrandecimiento mitocondrial, activa la vía calcineurina/NFAT e 

incrementa el estrés oxidativo alterando los complejos PDH i KGDH.  
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ABSTRACT 

Friedreich’s Ataxia is an inherited autosomal recessive neurodegenerative rare disease. 

Besides the neurological alterations, the majority of the patients presents cardiac 

hypertrophy and, in fact, the cardiomyopathy is the main cause of death. This disease is 

caused by a mutation in the gene that expresses frataxin, producing a drop in the levels of 

this protein. Frataxin is a mitochondrial protein with higher expression levels in tissues with 

high metabolic rates, such as heart. The precise function of frataxin is still controversial but 

it has been associated to iron homeostasis and oxidative stress regulation. 

To study the causes of frataxin deficiency in the heart, our group has developed a model 

based on neonatal rat ventricular myocytes culture where frataxin expression is silenced 

by interference RNA. In this model, it has been previously observed that frataxin deficiency 

causes oxidative stress, lipid droplets (LD) accumulation and mitochondrial network 

dysregulation. This work is focused on oxidative stress and mitochondrial alterations. 

Moreover, compounds with therapeutic potential have been tested to revert the main 

phenotypes. 

It has been observed that frataxin silencing produces mitochondrial enlargement that could 

be due to alterations in the mitochondrial permeability transition pore (MPTP) opening, as 

enlarged mitochondria are permeable to cobalt in calcein/cobalt assay. Additionally, this 

enlargement is reversed by treatment with cyclosporine A (CsA), an MPTP inhibitor. An 

irreversible MPTP opening produces a decrease in membrane potential, mitochondrial 

swelling and finally cell death. In this model no cell death and depolarization has been 

observed, it only occurs in frataxin-deficient cardiomyocytes supplemented with 

arachidonic acid. These results suggest that frataxin deficiency produces a latent 

mitochondrial dysfunction with possibly brief MPTP openings. The causes of this opening 

could be due to an increase of ROS or also of altered mitochondrial calcium homeostasis, 

as the expression levels of the mitochondrial calcium exporter NCLx are below the normal 

levels. 

Apart from blocking MPTP opening, CsA also inhibits calcineurin, a calcium activated 

phosphatase. Frataxin-deficient cardiomyocytes present higher calcineurin activity and 

activation of NFATc4, a transcripcional factor. Accordingly, CsA treatment blocks the 
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NFATc4 activation. FK506, a compound that also inhibits calcineurin but it does not affect 

MPTP, reverts the mitochondrial enlargement but it has a milder effect than that of CsA. 

On the other hand, MPTP specific inhibitors, like Alisporivir, do not ameliorate the 

mitochondrial phenotype suggesting that calcineurin/NFAT pathway alters also the 

mitochondria. This pathway is activated by calcium and it induces cellular hypertrophy. 

However, frataxin silencing does not produce higher levels of hypertrophy in this model. 

Regarding oxidative stress, there are lower levels of reduced glutathione and actin 

glutathionylation. Moreover, DLDH and ETFD proteins display a higher oxidative state when 

frataxin is interfered, suggesting that their activities are altered. DLDH is the E3 subunit of 

PDH and KGDH mitochondrial complexes. These complexes also present alterations in their 

redox state and the expression levels of PDH E1 subunit are decreased. These results 

indicate that PDH and KGDH are impaired and could compromise the mitochondrial 

metabolism. 

To conclude, frataxin deficiency sensitizes MPTP, which could be the inducer of 

mitochondrial enlargement, activates calcineurin/NFAT pathway and increases oxidative 

stress impairing PDH and KGDH complexes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX  



 

 

 

  



xv ÍNDEX 

ÍNDEX 

ABREVIATURES ........................................................................................... 1

INTRODUCCIÓ ............................................................................................ 5

1. ATÀXIA DE FRIEDREICH (FRDA) ...................................................................................... 7

1.1. Aspectes clínics .................................................................................................... 7 

1.2. Genètica .............................................................................................................. 9 

1.3. Patologia ............................................................................................................ 11 

1.3.1. Neuropatologia .......................................................................................... 11 

1.3.2. Cardiomiopatia .......................................................................................... 12 

1.3.3. Diabetis mellitus ........................................................................................ 15 

1.4. Frataxina i la seva funció ................................................................................... 16 

1.4.1. Estructura i localització .............................................................................. 16 

1.4.2. Funció ......................................................................................................... 18 

1.5. Models experimentals d’FRDA .......................................................................... 25 

1.5.1. Models de llevats ....................................................................................... 26 

1.5.2. Models cel·lulars ........................................................................................ 27 

1.5.3. Models invertebrats ................................................................................... 29 

1.5.4. Models murins ........................................................................................... 32 

1.6. Teràpies ............................................................................................................. 35 

1.6.1. Millora de la funció mitocondrial i reducció de l’estrès oxidatiu .............. 35 

1.6.2. Modulació de vies alterades ...................................................................... 37 

1.6.3. Estabilització i augment de la proteïna frataxina ...................................... 39 

1.6.4. Increment de l’expressió de frataxina ....................................................... 40 

1.6.5. Teràpia gènica i cel·lular ............................................................................ 41 

2. EL COR I ELS CARDIOMIÒCITS ...................................................................................... 43

2.1. Els cardiomiòcits ................................................................................................ 45 

2.1.1. Els mitocondris cardíacs ............................................................................. 48 

2.1.2. Cultiu de cardiomiòcits .............................................................................. 51 

2.2. La hipertròfia cardíaca ...................................................................................... 53 

3. EL METABOLISME ENERGÈTIC CARDÍAC ...................................................................... 58

3.1. El metabolisme de carbohidrats ....................................................................... 63 



 xvi ÍNDEX 

3.2. El metabolisme lipídic ....................................................................................... 66 

4. L’ESTRÈS OXIDATIU ...................................................................................................... 69

4.1. Les espècies reactives de l’oxigen i nitrogen .................................................... 69 

4.2. Les dianes de l’estrès oxidatiu .......................................................................... 71 

4.3. Els sistemes antioxidants .................................................................................. 73 

4.4. L’estat redox dels grups tiol .............................................................................. 76 

5. EL PORUS DE TRANSICIÓ DE PERMEABILITAT MITOCONDRIAL ................................... 78

5.1. Estructura i model del MPTP ............................................................................ 79 

5.1.1. El complex VDAC-ANT................................................................................ 80 

5.1.2. El transportador de fosfat, PiC .................................................................. 84 

5.1.3. La F-ATP sintasa ......................................................................................... 84 

5.2. Factors reguladors del MPTP ............................................................................ 87 

5.2.1. Calci i altres cations divalents .................................................................... 88 

5.2.2. CypD i el seu inhibidor CsA ........................................................................ 89 

5.2.3. Fosfat ......................................................................................................... 91 

5.2.4. L’estrès oxidatiu ......................................................................................... 91 

5.2.5. El potencial de membrana i el pH de la matriu ......................................... 92 

5.2.6. Altres factors.............................................................................................. 93 

5.3. Funció fisio-patològica del MPTP ...................................................................... 94 

OBJECTIUS ................................................................................................. 95

MATERIALS I MÈTODES ............................................................................. 99

1. ANIMALS D’EXPERIMENTACIÓ ................................................................................... 101

2. TÈCNIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR ..................................................................... 101

2.1. Obtenció de plasmidis ..................................................................................... 101 

2.1.1. Plasmidis .................................................................................................. 101 

2.1.2. Cultiu d’Escherichia coli ........................................................................... 102 

2.1.3. Transformació d’Escherichia coli ............................................................. 102 

2.1.4. Expressió i obtenció de plasmidis ............................................................ 103 

2.1.5. Quantificació del plasmidi i gel analític ................................................... 104 

2.2. Anàlisi de l’expressió gènica ........................................................................... 104 

2.2.1. Extracció d’RNA ....................................................................................... 104 

2.2.2. Quantificació i control de qualitat ........................................................... 105 



xvii ÍNDEX 

2.2.3. Transcripció inversa ................................................................................. 105 

2.2.4. Real Time PCR .......................................................................................... 106 

3. TÈCNIQUES DE BIOLOGIA CEL·LULAR ......................................................................... 107

3.1. Producció de lentivirus .................................................................................... 107 

3.1.1. Cultius cel·lulars de la línia HEK293T ....................................................... 108 

3.1.2. Transfecció de la línia HEK293T ............................................................... 109 

3.1.3. Concentració i valoració del títol dels virus ............................................. 110 

3.2. Cultiu de cardiomiòcits de rata nounada ........................................................ 111 

3.2.1. Medi suplementat amb àcids grassos ..................................................... 114 

3.2.2. Tractaments ............................................................................................. 115 

3.3. Microscòpia de fluorescència ......................................................................... 115 

3.3.1. TMRM....................................................................................................... 115 

3.3.2. Bodipy 493/503 ........................................................................................ 117 

3.3.3. Assaig calceïna/cobalt .............................................................................. 117 

3.3.4. Fal·loïdina-TRITC ...................................................................................... 118 

3.3.5. Immunofluorescència .............................................................................. 118 

3.3.6. ImageJ, processament d’imatges ............................................................. 119 

3.4. Microscòpia electrònica de transmissió.......................................................... 121 

3.5. Consum d’oxigen per Seahorse ....................................................................... 122 

4. TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA ...................................................................................... 124

4.1. Obtenció i preparació de mostres ................................................................... 124 

4.1.1. Obtenció de mostres................................................................................ 124 

4.1.2. Quantificació d’extractes proteics ........................................................... 126 

4.2. Mètodes electroforètics .................................................................................. 127 

4.2.1. Electroforesi desnaturalitzant, SDS-PAGE ............................................... 127 

4.2.2. Electroforesi bidimensional ..................................................................... 128 

4.3. Co-Immunoprecipitació ................................................................................... 132 

4.4. Immunodetecció de proteïnes, Western blot ................................................. 133 

4.5. Tinció de proteïnes i anàlisi de la imatge ........................................................ 135 

4.5.1. Tinció en gel ............................................................................................. 135 

4.5.2. Tinció en membrana ................................................................................ 136 

4.5.3. Adquisició i anàlisi de la imatge ............................................................... 137 

4.6. Activitats enzimàtiques: Calcineurina ............................................................. 137 



 xviii ÍNDEX 

4.7. Mesura dels nivells de GSH ............................................................................. 137 

4.8. Proteòmica dirigida mitjançant MRM ............................................................ 139 

4.8.1. Obtenció i preparació de les mostres ...................................................... 139 

4.8.2. Anàlisi per espectrometria de masses ..................................................... 141 

5. ESTUDI ESTADÍSTIC .................................................................................................... 142

RESULTATS .............................................................................................. 143

1. MODEL DE CARDIOMIÒCITS DEFICIENTS EN FRATAXINA .......................................... 145

2. ANÀLISI DE L’ALTERACIÓ MITOCONDRIAL I LA HIPERTRÒFIA ................................... 146

2.1. Estudi de l’obertura del MPTP ........................................................................ 148 

2.1.1. Tractament amb inhibidors del MPTP per a revertir el fenotip 
mitocondrial ........................................................................................................... 149 

2.1.2. Estudi de la sensibilitat en l’obertura del MPTP ..................................... 153 

2.2. Anàlisi del consum d’oxigen ............................................................................ 157 

2.3. Transportadors de calci mitocondrial i ciclofilina D........................................ 159 

2.4. Estudi de l’activació de la hipertròfia a través de la via de senyalització 
Calcineurina/NFAT ..................................................................................................... 160 

3. ANÀLISI DE L’ESTRÉS OXIDATIU: ESTAT REDOX DELS GRUPS TIOLS .......................... 162

3.1. Estudi de l’estat redox dels grups tiol de les proteïnes .................................. 163 

3.1.1. Anàlisi dels nivells de glutatió.................................................................. 163 

3.1.2. Detecció de proteïnes amb grups tiol oxidats ......................................... 165 

3.2. Estudi dels complexos mitocondrials PDH i KGDH ......................................... 170 

3.2.1. Estudi del contingut de diferents components dels complexos 
deshidrogenasa per espectrometria de masses .................................................... 170 

3.2.2. Estat redox de l’àcid lipoic ....................................................................... 172 

3.3. Tractament amb compostos antioxidants ...................................................... 174 

DISCUSSIÓ ............................................................................................... 177

1. ESTUDI DE LES ALTERACIONS MITOCONDRIALS ........................................................ 179

1.1. La implicació del MPTP en les alteracions mitocondrials ............................... 180 

1.1.1. Grau de sensibilització a l’obertura del MPTP ........................................ 182 

1.1.2. El calci mitocondrial ................................................................................. 184 

1.1.3. L’efecte sobre les LD ................................................................................ 186 

1.2. El consum d’oxigen ......................................................................................... 188 



 

 

xix ÍNDEX 

2. ESTUDI DE LA HIPERTRÒFIA CEL·LULAR ..................................................................... 189 

3. IMPACTE DE LA FALTA DE FRATAXINA EN L’ESTAT REDOX DELS GRUPS TIOL ........... 191 

3.1. Alteracions en els nivells de glutatió i d’actina glutatiolada ........................... 191 

3.1. Estat redox dels radicals tiol de les proteïnes ................................................. 193 

3.1.1. Alteracions en els complexos mitocondrials PDH i KGDH ....................... 194 

3.2. Tractament amb antioxidants ......................................................................... 196 

CONCLUSIONS ......................................................................................... 199 

REFERÈNCIES ........................................................................................... 203 

ARTICLES ................................................................................................. 245 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABREVIATURES 
  



 

 

 

 



 

 

3 ABREVIATURES 

ABREVIATURES 

ACN: Acetonitril 

AMS: àcid 2,2’-disulfònic 4’-acetamida 4’-

maleimidaestilbé 

ATP: Adenosina trifosfat 

BrdU: 5-bromo-2’-desoxiuridina 

BSA: Albúmina de sèrum boví 

cDNA: ADN complementari  

CoA: Coenzim A 

CsA: Ciclosporina A 

CypD: Ciclofilina D 

DABCO: Trietilendiamina 

DAG: Diacilglicerol 

DMEM: Medi de cultiu Eagle modificat 

DMSO: Dimetil sulfòxid 

DNA: Àcid desoxiribonucleic  

DRG: Ganglis de l’arrel dorsal 

dNTP: Deoxinucleòtid 

DTNB: Àcid 5,5′-Ditiobis(2-nitrobenzoic) 

DTT: Ditiotreitol 

EDTA: Àcid etilendiaminotetraacètic 

EGTA: Àcid etilenglicol-bis-2-aminoetileter-

tetraacètic 

EPO: Eritropoetina 

ETC: Cadena de transport d’electrons 

FAD: Dinucleòtid de flavina adenina 

FARA: Aliança per a la recerca de l’Atàxia de 

Friedreich 

FBS: Sèrum fetal boví 

FCCP: Carbonilcianur-p-trifluorometoxi-

hidrazona 

Fe-S: Ferro-sofre 

FMN: Flavín mononucleòtid 

FRDA: Atàxia de Friedreich 

FXN: Frataxina 

G6P: Glucosa-6-fosfat 

GABA: Àcid ɣ-aminobutíric 

GCSF: Factors estimuladors de colònies de 

granulòcits 

GFP: Proteïna fluorescent verda 

GPCR: Receptors acoblats a proteïna G 

GSH: Glutatió reduït  

GSSG: Glutatió oxidat 

HBSS: Solució salina equilibrada de Hanks 

4-HNE: 4-hidroxinonenal 

HPLC: Cromatografia líquida d’alta resolució 

HS: Sèrum de cavall 

IAM: Iodoacetamida 

IAM-BP: Iodoacetamida-Bodipy 

ICEU: Unitat energètica intracel·lular 

IEF: Enfoc isoelèctric  

IFM: Mitocondris interfibril·lars 

iPSC: Cèl·lules mares pluripotents induïdes 

iRNA: RNA d’interferència 

KGDH: α-cetoglutarat deshidrogenasa 

LB: Medi Luria-Bertani 

LC: Cromatografia líquida 

LD: Gotes lipídiques 

LOESS: Regressió Local 

MC: Medi estàndard per cardiomiòcits 

MCK: Creatina quinasa de múscul 

MPT: Transició de permeabilitat 

mitocondrial 
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MPTP: Porus de transició de permeabilitat 

mitocondrial 

MRM: Monitorització de reacció múltiple 

NAC: N-acetilcisteïna 

NAD: Nicotinamida adenina dinucleòtid 

NADP: Nicotinamida adenina dinucleòtid 

fosfat 

NCLx: Intercanviador de sodi-calci 

mitocondrial 

ncRNA: RNA no codificant 

NEAA: Aminoàcids no essencials 

NEM: N-etilmaleimida 

NSE: Enolasa específica de neurones 

OCR: Taxa de consum d’oxigen 

ORF: Marc de lectura obert 

OXPHOS: Fosforilació oxidativa 

PBS: Tampó fosfat salí 

PCr: Fosfocreatina 

PEI: Polietilenamina 

Pi: Fosfat inorgànic 

pI: Punt isoelèctric 
31P-NMR: 31P-resonància magnètica nuclear 

PRP: Proteïna priònica de ratolí 

P/S: Penicil·lina/estreptomicina 

PUFA: Àcid gras poliinsaturat 

PVDF: Polifluorur de vinildé 

QQQ: Triple quadrupol 

RISC-AGO2: Complex de silenciament 

transcripcional induït per RNA-Argonauta2 

RNA: Àcid ribonucleic 

RQ-PCR: Reacció en cadena de la polimerasa 

a temps real 

RT: Temperatura ambient 

SCF: Factors de cèl·lules mare 

SDS: Dodecil sulfat sòdic 

shRNA: RNA de forquilla curta 

SNP: Nitroprussiat de sodi 

SSA: Àcid sulfosalicílic 

SSM: Mitocondris del subsarcolemma 

TAG: Triacilglicèrids 

TCEP: Tris-(2-carboxietil)fosfina 

TEM: Microscopi de transmissió d’electrons 

TMRM: Tetrametilrodamina metil èster  

TFA: Àcid trifluoroacètic 

TPP: Tiamina pirofosfat 

UCM: Molècules competidores amb la 

ubiqüitina 

WT: Silvestre (de l’anglès wild-type) 

YAC: Cromosoma artificial de llevat 
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7 INTRODUCCIÓ 

INTRODUCCIÓ 

1. ATÀXIA DE FRIEDREICH (FRDA) 

L’Atàxia de Friedreich (FRDA) és una malaltia hereditària rara que es caracteritza per una 

neurodegeneració progressiva. El primer a descriure la malaltia en 1863 va ser el neuròleg 

alemany Nikolaus Friedreich (Friedreich, 1863). Des de llavors fins a 1877, Friedreich va 

publicar diversos articles descrivint la malaltia. Friedreich va reconèixer que la malaltia era 

hereditària i que hi havia un defecte de desenvolupament de la medul·la. Ell també va 

reconèixer que els pacients presentaven problemes en el cor però no va observar defectes 

en els ganglis de l’arrel dorsal (DRG). Uns anys més tard el treball de Friedreich va prendre 

importància quan Pierre Marie va separar l’FRDA de les atàxies dominants (Bürk, 2017). El 

1907, Mott va estudiar un únic cas però va donar descripcions detallades de la 

neuropatologia incloent la lesió del nucli dentat (Mott, 1907). Des del 1980, després de 

trobar un excés de ferro en cors de pacients d’FRDA, es va estudiar la relació entre la 

malaltia i l’homeòstasi del ferro (Lamarche et al., 1980). La identificació de la mutació 

genètica va ser el 1996, la proteïna afectada es va anomenar frataxina i el seu rol en el 

metabolisme del ferro es va reconèixer (Campuzano et al., 1996). Des de llavors fins ara 

l’assignació del rol de frataxina ha causat controvèrsia i avui en dia encara es debat la funció 

exacta. La seva funció s’ha relacionat amb la síntesi dels grups ferro-sofre (Fe-S) i 

l’homeòstasi del ferro (Mühlenhoff et al., 2002; Rötig et al., 1997), l’estrès oxidatiu (Gakh 

et al., 2006; O’Neill et al., 2005) o la fosforilació oxidativa (González-Cabo et al., 2005; 

Ristow et al., 2000) entre d’altres.  

1.1. Aspectes clínics 

Els principals aspectes clínics d’aquesta atàxia hereditària són els següents: inici de la 

malaltia al voltant de la pubertat, atròfia degenerativa de les columnes posteriors de la 

columna espinal, atàxia progressiva, pèrdua sensorial i debilitat muscular. L’atàxia es 

genera per una combinació de degeneració espinocerebel·losa, neuropatia sensorial 

perifèrica i patologia cerebel·losa i vestibular (Delatycki and Corben, 2012). Els pacients 

també poden presentar escoliosi, pes cavus (deformitats en els peus), símptomes cardíacs, 

pèrdua de visió i oïda i diabetis. L’edat mitjana d’inici és entre els 10 i 15 anys i la malaltia 

progressa gradualment. Hi ha casos on comença la malaltia abans dels 5 anys i llavors la 
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deterioració és molt més rapida (Dürr et al., 1996; Harding, 1981). Però també hi ha 

pacients que fins després dels 25 anys no presenten el primer símptoma (s’han descrit 

casos fins i tot als 50 anys). Aquests casos es coneixen com la malaltia d’inici tardà (late-

onset disease) (De Michele et al., 1994). L’edat de mort mitjana es determina al voltant dels 

40 anys amb una duració de la malaltia d’uns 20 anys (Koeppen, 2011). 

Els primers símptomes neuronals inclouen la inestabilitat en caminar, tot i que de vegades 

l’escoliosi apareix primer. En alguns pacients la cardiomiopatia hipertròfica és 

diagnosticada abans que l’atàxia mentre que la diabetis mellitus quan es presenta apareix 

més tard. L’evolució de l’atàxia és progressiva i entre 10 o 15 anys després de l’inici els 

pacients perden completament l’habilitat de caminar (Harding, 1981). No obstant, la 

progressió és variable, alguns pacients presenten símptomes lleus durant anys mentre que 

altres en pocs anys depenen d’una cadira de rodes per moure’s. La disàrtria, que provoca 

alteracions en la parla essent lenta i interrompuda, comença 2 anys després de l’inici i és 

present en més del 90% dels casos. Mentre que la disfàgia és una característica de la 

malaltia en estat avançat (Pandolfo, 2009). Signes extraneuronals inclouen l’escoliosi o pes 

cavus (present en més del 50% dels casos), cardiomiopatia hipertròfica amb 

electrocardiogrames o ecografies anormals (en el 65% dels casos) i diabetis mellitus (10 a 

30% dels casos) (Schols et al., 1997). La disfunció cardíaca és la causa més comuna de la 

mortalitat i principalment és deguda a fallida cardíaca o arítmies (Tsou et al., 2011). 

L’FRDA és l’atàxia hereditària recessiva més comuna i és causada per una mutació en el gen 

que codifica la proteïna mitocondrial frataxina, localitzat en el cromosoma 9q21.11. 

S’estima que la freqüència dels portadors en la població més afectada és entre 1:50 i 1:100. 

La prevalença de la malaltia varia depenent de la regió, la població caucàsica és la més 

afectada mentre que és rara en la població subsahariana d’Àfrica i el sud-est asiàtic (Labuda 

et al., 2000). A Europa hi ha un gradient de prevalença de l’oest a l’est, alts nivells es 

detecten al sud de França, nord d’Espanya i Irlanda (Vankan, 2013). A l’Europa occidental 

la prevalença és entre 2 i 4 de cada 100.000 habitants (Anheim et al., 2010; Polo et al., 

1991). 



 

 

9 INTRODUCCIÓ 

1.2. Genètica 

La mutació genètica majoritària que causa la malaltia consisteix en expansions anormals de 

repeticions de trinucleòtids GAA inestables en el primer intró dels dos al·lels del gen de la 

frataxina. El primer intró conté repeticions GAA·TCC en el centre d’una seqüència Alu del 

cromosoma 9 del gen FRDA o X25 (Campuzano et al., 1996). L’edat d’inici de la malaltia es 

correlaciona inversament amb el nombre de repeticions GAA, així com l’edat de mort i la 

severitat de la malaltia (Filla et al., 1996; Reetz et al., 2015). El gen FRDA (FXN) en condicions 

no patològiques conté fins a 40 repeticions GAA mentre que els pacients d’FRDA presenten 

més de 70 fins a 1700 repeticions (Campuzano et al., 1996). Ocasionalment alguns pacients 

presenten en un al·lel la repetició GAA anormal i en l’altre una mutació puntual (Cossée et 

al., 1999). 

Aquesta expansió GAA comporta un silenciament transcripcional parcial de frataxina en 

tots els teixits, produint-se entre 4 i 29% dels nivells normals (Campuzano et al., 1997). El 

producte del gen FRDA, frataxina, és una proteïna acídica petita altament conservada que 

és essencial per la vida (Cossée et al., 2000). Tots els teixits expressen aquesta proteïna 

però alguns d’ells tenen nivells d’expressió més alts i conseqüentment són més vulnerables 

al seu dèficit. És altament expressada en els DRGs, la capa granular del cerebel, el cor, 

pàncrees, timus, teixit adipós marró, múscul i fetge (Kumari and Usdin, 2012).  

Hi ha diverses hipòtesis per explicar la manera en què el mRNA de la frataxina disminueix: 

defectes en la transcripció, l’estabilitat pre-mRNA o silenciament gènic. El primer suggereix 

que les repeticions GAA formen una estructura secundària inusual de DNA, anomenada 

DNA enganxós o el tríplex DNA. Aquestes estructures anormals afecten la transcripció 

segrestant els factors de transcripció i la polimerasa RNA o bloquejant la polimerasa RNA 

dificultant la funció del complex de transcripció (Grabczyk and Usdin, 2000; Sakamoto et 

al., 2001). També s’ha suggerit que la formació de tríplex de DNA durant la transcripció 

facilitaria la formació d’un híbrid RNA:DNA amb una de les cadenes del tríplex i la cadena 

de RNA que s’acaba de transcriure bloquejant la polimerasa i conseqüentment la 

transcripció (Fig. 1A) (Grabczyk et al., 2007). 

També s’ha suggerit que el dèficit del mRNA madur de frataxina en FRDA pot ser degut a 

un splicing aberrant que causa la retenció de l’intró 1. L’splicing aberrant s’atribueix a 
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l’habilitat de les repeticions GAA a unir-se als factors de splicing (Fig. 1B) (Baralle et al., 

2008). 

 
Figura 1. Mecanismes d’inhibició de l’expressió de frataxina en FRDA. Les repeticions dels triplets 
GAA causen una disminució en l’expressió de frataxina. S’han suggerit diferents hipòtesis com les 
següents. A) La imatge mostra el procés de transcripció del gen FRDA truncat per la presència 
anormal de triplets GAA. La cadena de DNA amb les repeticions GAA pot interaccionar amb el 
dúplex de DNA formant un tríplex de DNA. Aquesta estructura permet que es formi un híbrid 
RNA:DNA amb la cadena de RNA transcrita que atrapa la polimerasa impedint la transcripció. B) La 
imatge mostra el procés de splicing per a eliminar l’intró 1 del gen FRDA que conté l’expansió 
anormal dels triplets GAA (en vermell). Grans expansions dels triplets GAA poden provocar que els 
factors de splicing es desplacin impedint que s’elimini correctament l’intró 1. C) La imatge de 
l’esquerra mostra la cromatina composta de molècules histona acetilades permetent la transcripció 
del gen. En el gen FRDA les repeticions anormals de triplets GAA causen la metilació de la cromatina, 
els nucleosomes es condensen i l’estructura s’estabilitza per la proteïna heterocromatina 1 (HP1). 
Això impedeix la transcripció del gen. (Festenstein, 2006; Kumari and Usdin, 2012). 

exó 1 intró 1 exó 1 
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L’última hipòtesi és la formació d’heterocromatina per produir el silenciament gènic. Tot i 

que l’expansió dels triplets no conté residus CpG susceptibles a metilar-se es pensa que la 

metilació del DNA ocorre en la regió Alu que flanqueja les repeticions. A més s’ha vist que 

els al·lels FRDA presenten majors nivells de metilacions de DNA que els al·lels normals 

(Greene et al., 2007) i els al·lels FRDA estan enriquits de diferents modificacions 

característiques d’histona de gens silenciats incloent hipoacetilació H3 i H4 i metilació 

d’histona H3 lisina 9 (Fig. 1C) (Greene et al., 2007; Herman et al., 2006). 

1.3. Patologia 

1.3.1. Neuropatologia 

La neuropatologia és especifica en aquesta malaltia i resulta en una combinació típica de 

signes i símptomes. La pèrdua de frataxina afecta de manera diferent a les diverses cèl·lules 

neuronals. Els principals teixits afectats són els DRGs (atàxia sensorial), el nucli dentat del 

cerebel i les neurones dels nuclis dorsals anomenats columnes de Clarke (atàxia 

cerebel·losa) que es degeneren progressivament (Koeppen, 2011). En la figura 2 es mostra 

l’aparença de la columna espinal amb les arrels dorsals i el nucli dentat en malalts d’FRDA. 

La neuropatologia sensorial en els DRGs, acompanyada d’una pèrdua de fibres sensorials 

en els nervis perifèrics i de degeneració de les columnes posteriors en la columna espinal, 

és el fenotip distintiu de la malaltia (Pandolfo, 2009). Les principals característiques de la 

degeneració dels DRGs són la reducció de la mida de les neurones, la presència de nòduls 

residuals que deriven de cèl·lules satèl·lit i la falta de grans axons i fibres grosses 

mielinades. A més hi ha major contingut de ferritina en les cèl·lules satèl·lit dels DRGs de 

pacients FRDA. Això és una evidència indirecta d’excés de ferro en els DRGs (Koeppen, 

2011; Koeppen and Mazurkiewicz, 2013). 

Les columnes de Clarke o el nucli toràcic posterior es localitza a la columna espinal i és el 

centre per a la propiocepció inconscient. Les neurones d’aquesta columna envien la 

informació al cerebel actuant com el tracte espinocerebel·lós dorsal. En FRDA aquestes 

neurones es degeneren deteriorant l’entrada propioceptiva al cerebel. El nucli dorsal de 

Clarke presenta una gran pèrdua de neurones rodones grans (Koeppen, 2011).  
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El nucli dentat presenta menys neurones grans però romanen petites neurones. Hi ha una 

pèrdua severa de terminals que contenen àcid ɣ-aminobutíric (GABA) i això implica que es 

deterioren les connexions corticonuclears (Koeppen, 2011). 

 
Figura 2. L’arrel dorsal i el nucli dentat de malalts d’FRDA. A) Vista dorsal de la columna espinal 
toràcica en FRDA. Les fletxes llargues mostren les arrels anteriors blanques amples comparant-les 
amb les arrels dorsals més primes (fletxes curtes). La barra d’escala representa 1 cm. B) Aspecte del 
nucli dentat d’un individu amb FRDA (imatge de sobre) comparat amb el d’un individu sa (imatge 
de sota). Les línies interrompudes indiquen la localització de la substància grisa del nucli dentat on 
es veu una àrea menor en el pacient d’FRDA. El color blau és causat per una tinció de ferro. 
(Koeppen, 2011). 

1.3.2. Cardiomiopatia 

La majoria dels pacients d’FRDA presenten una cardiomiopatia hipertròfica progressiva, 

això significa un engrandiment del gruix de les parets ventriculars, i normalment els 

pacients tenen una funció sistòlica adequada, només s’escurça a les darreres fases de la 

malaltia (Payne, 2011). No hi ha cap relació entre el grau del dèficit neuronal i el grau de la 

cardiopatia (Bourke and Keane, 2011). La causa més comuna de mort en pacients d’FRDA 

és deguda a arítmies o parada cardíaca (Tsou et al., 2011). 

A) B) 
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La cardiomiopatia es troba en la majoria dels pacients. La cardiopatia causa els símptomes 

de parada cardíaca o palpitacions però normalment és asimptomàtica. La hipertròfia 

cardíaca es detecta mitjançant ecocardiografies en el 65% dels pacients. El patró típic que 

es troba és una hipertròfia del ventricle esquerre concèntrica, tot i que hi ha casos que 

mostren hipertròfia excèntrica (Payne, 2011; Weidemann et al., 2012). En la figura 3 es 

mostren dos cors de pacients d’FRDA amb hipertròfia cardíaca. En estudis transversals 

d’ecocardiogrames de pacients FRDA, al voltant del 80% presenten una geometria del 

ventricle esquerre alterada. El 40% mostra una remodelació concèntrica, el 35% una 

hipertròfia concèntrica i només el 5% una hipertròfia excèntrica. La hipertròfia concèntrica 

s’associa amb un increment de la paret del ventricle esquerre mentre que l’excèntrica es 

caracteritza per una dilatació de l’espai ventricular (Regner et al., 2012). Les anàlisis 

d’electrografies mostren anormalitats en molts pacients amb ones T invertides, desviació 

esquerra de l’eix i repolarització (Alboliras et al., 1986; Bourke and Keane, 2011). 

Figura 3. Aspecte de dos cors de pacients d’FRDA. A) Hipertròfia cardíaca concèntrica, descoloració 
del miocardi i reducció dels ventricles. B) Hipertròfia cardíaca que només afecta la paret del 
ventricle esquerre i el septe interventricular. El ventricle dret està dilatat. L’escala de barres és d’1 
cm (Koeppen, 2011). 

Generalment, els estadis lleus de la cardiomiopatia es caracteritzen per una hipertròfia 

concèntrica. Llavors, mentre la malaltia progressa, hi ha un remodelatge cardíac que 

comporta una baixada del gruix de la paret. Aquesta baixada pot ser deguda a la fibrosi que 

pot ocorre en resposta a una pèrdua de cardiomiòcits. Finalment, la patologia passa a 

cardiomiopatia dilatada en els estadis avançats, causant també taquicàrdia 

supraventricular. Durant taquicàrdies sostingudes, els pacients pateixen de palpitacions i 

arítmies incontrolades provocant una parada cardíaca i la mort (Delatycki and Corben, 

2012; Tsou et al., 2011; Weidemann et al., 2015). 
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A nivell cel·lular, es detecten alteracions en el ventricle esquerre amb hipertròfia dels 

cardiomiòcits, necrosi focal i fibrosi difusa (Payne, 2011). La microscòpia electrònica mostra 

una proliferació mitocondrial, pèrdua de sarcòmers contràctils i presència de partícules 

electrodenses dins els mitocondris que podria representar deposicions de ferro (Fig 4) 

(Michael et al., 2006; Payne, 2011). Mentre la malaltia progressa hi ha una pèrdua de 

cardiomiòcits. La causa d’aquesta pèrdua en malalts d’FRDA encara no és molt clara. S’ha 

suggerit que podria ser una mort intervinguda per autofàgia perquè s’ha vist en DRGs i 

cardiomiòcits de pacients que s’acumula lipofuscina pel dany i oxidació en la membrana 

lipídica. Lipofuscina és un agregat de lipoproteïnes format després de la degradació de 

proteïnes que contenen ferro pel lisosoma, i és un indicador d’autofàgia deficient (Lane et 

al., 2013). 

Figura 4. Histopatologia del cor en FRDA. A) Tinció hematoxilina i eosina d’una secció transversal 
del múscul cardíac. Les fibres presenten mides molt variables amb nuclis sarcoplàsmics anormals i 
excés de teixit connectiu endomisial. B) Tinció histoquímica del ferro. Una fibra mostra grànuls 
reactius. C i D) Immunohistoquímica de la ferritina citosòlica (C) i mitocondrial (D). Tant la ferritina 
citosòlica com la mitocondrial presenten una freqüència i distribució similar com el ferro en B. E i 
F) Anàlisi ultraestructural per microscòpia electrònica després de realçar la ferritina amb subnitrat
de bismut. S’observen inclusions electrodenses als mitocondris que podrien ser dipòsits de ferro. 
Escales de les barres: 50 µm (A i B); 20 µm (C i D), 1 µm (E i F) (Koeppen, 2011). 

S’ha estudiat l’energètica cardíaca en pacients d’FRDA utilitzant l’espectroscòpia per 

ressonància magnètica nuclear 31P (31P-NMR) (Bunse et al., 2003; Lodi et al., 2001b). 

Aquesta tècnica permet l’estudi de compostos que contenen fòsfor així com el fosfat 

A) B) 

C) 

D) 

E) F) 
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inorgànic (Pi), la fosfocreatina (PCr) i ATP de manera no invasiva. Aquests estudis mostren 

una reducció en la generació d’energia en el miocardi. La ràtio PCr/ATP es redueix i la ràtio 

Pi/PCr s’incrementa en els pacients. Aquests resultats indiquen una baixada en la producció 

d’energia. Ambdues ràtios correlacionen amb l’amplitud de la paret del septe suggerint que 

els defectes en la producció d’energia i el gruix de la paret estan lligats. A més, la ràtio 

Pi/PCr podria utilitzar-se com un indicador de la miocardiopatia en estadis inicials ja que 

s’ha vist incrementada en pacients sense un diagnòstic de cardiomiopatia. Aquestes 

conseqüències podrien ser degudes a defectes en la funció de la cadena de transport 

electrònic i el metabolisme mitocondrial tal com s’ha demostrat en altres estudis (Abeti et 

al., 2016; Sutak et al., 2008; Wagner et al., 2012). 

1.3.3. Diabetis mellitus 

La diabetis és un desordre metabòlic produït per concentracions altes de glucosa en sang 

causat per defectes en la secreció d’insulina per cèl·lules β pancreàtiques i/o una acció 

defectuosa de la insulina. Els pacients d’FRDA presenten un risc alt de desenvolupar 

diabetis. La incidència descrita varia entre 8 a 32% (Campuzano et al., 1996; Cossée et al., 

1999; De Michele et al., 1996; Dürr et al., 1996; Filla et al., 1996; Hewer and Robinson, 

1968; McCormick et al., 2017). La variabilitat en la incidència és deguda al test de diagnòstic 

utilitzat en cada estudi i el criteri de diagnòstic que ha canviat en el temps. En un estudi, la 

diabetis és present en el 8% dels pacients, però utilitzant el test oral de tolerància a glucosa 

es detecta un 10% més addicional (Hewer and Robinson, 1968). En un estudi més recent, 

prop del 50% dels pacients presenten alteracions en la tolerància a glucosa i el 12% són 

diabètics (Cnop et al., 2012). 

En els pacients d’FRDA diabètics la hiperglucèmia es desenvolupa al voltant de 15 anys 

després de l’inici de la malaltia (De Michele et al., 1996). L’inici normalment és agut i es 

depèn d’insulina just després de diagnosticar (Ashby and Tweedy, 1953). La diabetis pot 

ser deguda a un dèficit d’insulina però també a una resistència a la insulina (Cnop et al., 

2013; Coppola et al., 2009; Fantus et al., 1991). En un estudi, els pacients presenten un 

contingut de greix incrementat i són resistents a la insulina. També presenten una pèrdua 

de la tolerància a glucosa principalment deguda a una disfunció de les cèl·lules 

βpancreàtiques, com s’ha vist en altres estudis (Cnop et al., 2012; Ristow et al., 2003). Els 
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resultats suggereixen que la disfunció i la mort de les cèl·lules pancreàtiques són els 

principals contribuïdors a desenvolupar diabetis en FRDA. 

1.4. Frataxina i la seva funció 

Frataxina és una proteïna mitocondrial de 23 kDa. És una proteïna essencial, el knock-out 

per frataxina en ratolins causa letalitat embrionària (Cossée et al., 2000). Aquesta petita 

proteïna acídica és altament conservada des de bacteris fins a mamífers (Gibson et al., 

1996). Frataxina és una proteïna codificada en el nucli, expressada al citosol i importada al 

mitocondri (Pastore and Puccio, 2013). S’expressa en tots els teixits però alguns d’ells són 

més vulnerables a la seva pèrdua. Les neurones dels DRGs, cardiomiòcits i les cèl·lules 

βpancreàtiques són les cèl·lules més afectades en la malaltia d’FRDA. Aquestes cèl·lules 

tenen una taxa metabòlica alta però això no explica la seva vulnerabilitat ja que la funció 

exacta de frataxina no és del tot clara. S’han suggerit diferents funcions involucrades en 

l’homeòstasi del ferro (Babcock et al., 1997), la formació de centres Fe-S (Mühlenhoff et 

al., 2002; Puccio et al., 2001; Rötig et al., 1997), la formació de grups hemo (Lesuisse et al., 

2003; Yoon and Cowan, 2004), emmagatzematge de ferro (Park et al., 2003), la fosforilació 

oxidativa (González-Cabo et al., 2005; Ristow et al., 2000) i la regulació de l’estrès oxidatiu 

(O’Neill et al., 2005; Paupe et al., 2009). 

1.4.1. Estructura i localització 

La proteïna precursora de frataxina humana conté 210 aminoàcids i es divideix en dues 

regions. La regió N-terminal de 70-90 residus és completament absent en procariotes i poc 

conservada entre els eucariotes. Aquesta regió inclou la seqüència diana mitocondrial. La 

regió C-terminal amb 100-120 aminoàcids està molt conservada. Els residus més conservats 

són 3 triptòfans i també una seqüència de residus carregats negativament (Pastore and 

Puccio, 2013). 

L’estructura tridimensional de la proteïna forma dues regions estructurals diferents en què 

només l’extrem C-terminal es plega i forma un domini globular compacte. Conté una 

estructura αβ mixta que consisteix en fulles β antiparal·leles flanquejades per dues hèlixs 

α, α1 i α2 (Fig. 5A). En la primera hèlix i la primera cadena de la fulla β hi ha 12 residus 

acídics que formen una superfície aniònica en la proteïna (Dhe-Paganon et al., 2000; Musco 

et al., 2000). La proteïna frataxina de bacteris, llevats i humana té el mateix plegament però 
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diferent estabilitat influenciada per l’extrem C-terminal. En la frataxina humana el centre 

hidrofòbic és protegit per aquesta regió ja que es plega cap endarrere i s’insereix entre les 

dues hèlixs. L’ortòleg de frataxina d’E. coli (CyaY) presenta una regió C-terminal més curta 

però té una funció estructural similar, mentre que aquesta regió addicional pràcticament 

és absent en l’ortòleg de llevat (Yfh1) fent que la proteïna sigui més inestable (Fig. 5B) 

(Adinolfi et al., 2004). 

 
Figura 5. Seqüència i estructura de la proteïna frataxina en E. coli, llevat i humà. A) Comparació 
de l’estructura de la proteïna frataxina d’E. Coli (CyaY), llevat (Yfh1) i humana (hfra). La regió C-
terminal apareix en vermell. B) Alineament de les seqüències de tres ortòlegs de frataxina (bacteri, 
llevat, i humà). Les línies verdes i grises indiquen la posició de les hèlixs α i les fulles β 
respectivament en la frataxina humana (Adinolfi et al., 2004). 

En eucariotes, la frataxina es processa proteolíticament per a produir la proteïna madura 

que es troba en el mitocondri. El precursor de frataxina humà conté 210 aminoàcids (23 

kDa) amb una seqüència N-terminal que dirigeix la proteïna al mitocondri (Knight et al., 

1998). La frataxina madura es localitza en el mitocondri associada a membranes 

mitocondrials i crestes i també com a proteïna soluble en la matriu (Campuzano et al., 1997; 

Gibson et al., 1996). Madura en dos passos de processament mitjançant la peptidasa 

processadora mitocondrial (MPP). MPP talla la frataxina entre els aminoàcids 41 i 42 

produint una forma intermediària de 19 kDa (Koutnikova et al., 1998). En el segon pas s’han 

suggerit diferents punts de tall tot i que el més acceptat és entre els aminoàcids 80 i 81 que 

dóna una proteïna madura de 14,2 kDa (Condò et al., 2007; Schmucker et al., 2008). En 

estudis in vitro, es va identificar un tall entre els aminoàcids 55 i 56 per radioseqüènciació 

                                                                                                      .            .   
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produint una proteïna madura de 17 kDa (Cavadini et al., 2000a). Un altre grup també va 

proposar un tall mediat per ferro entre els aminoàcids 77 i 78 identificat per espectrometria 

de masses i produint una proteïna madura de 14,5 kDa (Yoon et al., 2007). També s’ha 

suggerit que poden haver-hi diferents talls de frataxina quan el procés de maduració és 

defectuós, tot i que la rellevància fisiològica no és molt clara (Condò et al., 2007; Schmucker 

et al., 2008). 

La localització de frataxina és clarament mitocondrial, malgrat això, altres grups han 

proposat una extra localització fora del mitocondri. S’ha suggerit que aquesta frataxina 

extra mitocondrial impedeix l’estrès oxidatiu, promou la supervivència cel·lular (Condò et 

al., 2006) i interacciona amb l’aconitasa citosòlica controlant la seva transició a la forma 

IRP1 (de l’anglès, iron regulatory protein 1) (Condò et al., 2010). Altres treballs mostren que 

aquesta frataxina i IscU1, una isoforma citosòlica de la proteïna bastida d’assemblatge dels 

clústers Fe-S, interaccionen en el citosol (Acquaviva et al., 2005). A més, en un altre treball 

es va descriure que la deficiència en la frataxina citosòlica afecta les proteïnes Fe-S 

citosòliques després de dany oxidatiu (Lu and Cortopassi, 2007). Aquests resultats són 

rebutjats per altres, demostrant que frataxina només té una localització mitocondrial 

(Martelli et al., 2007). 

D’altra banda, també s’ha suggerit que podrien haver-hi diferents isoformes de frataxina 

produïdes per splicings alternatius o processaments alternatius quan s’importa la proteïna 

al mitocondri. Aquestes isoformes tindrien funcions i propietats diferents (Abruzzo et al., 

2013; Buchensky et al., 2017; Pérez-Luz et al., 2015; Pianese et al., 2002; Xia et al., 2012).  

No obstant això, no hi ha suficients evidències que demostrin l’existència i rellevància 

d’aquestes isoformes. 

1.4.2. Funció 

El rol específic de la frataxina encara no es coneix però s’han proposat diverses funcions. 

La frataxina podria actuar en les següents vies: homeòstasi del ferro, síntesis dels clústers 

Fe-S i grups hemo, estrès oxidatiu, fosforilació oxidativa entre d’altres (Fig. 6).  
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Figura 6. Funcions proposades per a la proteïna frataxina. S’ha descrit que frataxina podria actuar 
en el control de l’estrès oxidatiu, síntesi dels clústers Fe-S i grups hemo, emmagatzematge del ferro 
i regulació de la respiració mitocondrial (Busi and Gomez-Casati, 2012). 

1.4.2.1. Homeòstasi del ferro 

El ferro actua en molts processos cel·lulars importants com la producció d’energia, la 

respiració, el transport d’electrons i oxigen, el metabolisme energètic mitocondrial i la 

síntesi de DNA (Silva and Faustino, 2015). La depleció de ferro causa mort cel·lular però 

també la seva acumulació provoca citotoxicitat degut a la generació d’espècies reactives 

de l’oxigen (ROS). Per tant, l’homeòstasi del ferro és molt important per a mantenir la 

supervivència cel·lular (Hadzhieva et al., 2014). 

Molts estudis relacionen la frataxina amb el metabolisme del ferro (Anzovino et al., 2014; 

Huang et al., 2011). Molt abans de la identificació del gen causant de la FRDA, es van trobar 

depòsits de ferro en teixits cardíacs de pacients (Lamarche et al., 1980; Sanchez-Casis et 

al., 1976). Més tard es va poder observar que els models de llevat knock-out per l’homòleg 

de frataxina (∆yfh1) mostraven un increment en la concentració de ferro dins els 

mitocondris i també un increment en la sensibilitat al dany oxidatiu (Babcock et al., 1997). 

També es va poder observar que models d’FRDA presentaven una baixada en el contingut 

de proteïnes Fe-S com aconitasa (Rötig et al., 1997). Per explicar aquests fenotips, s’ha 
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proposat que la frataxina de llevat podria tenir una funció tipus ferritina i actuar com una 

xaperona per emmagatzemar ferro al mitocondri (Adamec et al., 2000). A més, la frataxina 

també s’ha associat a la regulació de l’ús del ferro per a la síntesi dels clústers Fe-S i grups 

hemo (Richardson et al., 2010). 

1.4.2.1.1. Unió i emmagatzematge del ferro 

El ferro entra al mitocondri per una proteïna de transport específica, la mitoferrina (Shaw 

et al., 2006). Llavors, el ferro pot ser emmagatzemat o segrestat per la ferritina 

mitocondrial prevenint reaccions redox i generació de ROS i permetent la mobilitat i 

transport del ferro. La ferritina té activitat ferroxidasa que inhibeix la producció de radicals 

lliures (Arosio et al., 2009). 

Frataxina podria actuar com a proteïna d’emmagatzematge de ferro. S’ha descrit que la 

frataxina de llevat atrapa el ferro formant estructures oligomèriques similars a la ferritina, 

actuant com una xaperona del ferro en el mitocondri (Adamec et al., 2000). En condicions 

aeròbiques i d’excés de ferro, les frataxines de bacteris (CyaY) i llevat (Yfh1) poden formar 

oligòmers in vitro amb activitat ferroxidasa (Adinolfi et al., 2002; Park et al., 2003). Yfh1 

forma des de trímers fins a multímers de 48 subunitats (Fig. 7). Les estructures esfèriques 

finals poden emmagatzemar entre 50 i 75 àtoms de ferro per subunitat en centres d’entre 

1 i 2 nm (Adamec et al., 2000; Nichol et al., 2003; Park et al., 2003). Malgrat això, no s’ha 

vist que la frataxina humana s’uneixi directament a ferro ni formi agregats en condicions 

similars (Musco et al., 2000). Només la frataxina humana recombinant expressada en 

llevats i bacteris pot formar multímers tot i que té una capacitat d’unió a ferro menor 

comparada amb la frataxina de llevat, fins i tot sota condicions d’acumulació de ferro 

mitocondrial (Cavadini et al., 2002). S’ha de tenir en consideració que el llevat no expressa 

ferritina (Arosio et al., 2009). La sobre expressió de ferritina humana en llevats deficients 

en frataxina rescata diversos fenotips suggerint que la unió a ferro i l’habilitat de detoxificar 

pot ser una funció exclusiva de la frataxina de llevats i procariotes (Campanella et al., 2004). 

A més, llevats amb mutants de Yfh1 que no són capaços d’oligomeritzar no veuen afectat 

la síntesi dels clústers Fe-S ni dels grups hemo, suggerint que almenys l’oligomerització no 

es necessita per aquests processos (Aloria et al., 2004).  
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Respecte a l’estructura de frataxina, no sembla una proteïna típica d’unió a ferro. 

L’estructura del domini C-terminal és compacte sense les cavitats típiques d’unió a ferro o 

grups prostètics (Musco et al., 2000). Addicionalment, la superfície suposada per unir ferro 

és la zona localitzada entre les cadenes α1 i β1 on es genera una càrrega negativa i que 

conté residus glutamat i aspartat exposats, però no residus histidina o cisteïna normalment 

implicats en el segrest de ferro (Pastore et al., 2007). Finalment, l’afinitat de frataxina a 

unir ferro s’ha vist que és dèbil i no és específica, ja que permet la unió d’altres metalls 

divalents (Bou-Abdallah et al., 2004; Musco et al., 2000). Tot i no presentar una superfície 

de residus adequada per a unir ferro s’ha suggerit que el lloc d’unió a ferro és 

majoritàriament electroestàtic i no requereix agregats de frataxina en llevats (Cook et al., 

2006). 

 
Figura 7. Funció de Yfh1 com a xaperona i emmagatzemadora de ferro. La frataxina de llevat 
s’oligomeritza unint-se al ferro per a transferir-lo a proteïnes receptores com la ferroquelatasa. La 
ferroquelatasa apareix com un dímer soluble amb una molècula de protoporfirina IX (IX) i un lloc 
d’unió a Fe(II) per subunitat. Els punts vermells i negres representen Fe(II) i Fe(III) respectivament. 
A) En concentracions baixes de ferro, frataxina s’uniria a aquest formant trímers. B) En condicions 
d’alts nivells de ferro frataxina formaria multímers (Park et al., 2003). 

Tot i aquestes evidències, l’oligomerització i emmagatzemament de ferro per part de 

frataxina només s’ha demostrat en estudis in vitro i diversos treballs qüestionen que 

frataxina emmagatzemi ferro in vivo (Adinolfi et al., 2002; Seguin et al., 2010). 

1.4.2.1.2. Síntesi dels clústers Fe-S i grups Hemo 

En mostres de pacients i models d’FRDA s’han trobat dèficits en el contingut i l’activitat de 

proteïnes Fe-S (Busi et al., 2006; Chen et al., 2002; Puccio et al., 2001). En biòpsies 

d’endomiocardi s’ha trobat una baixada en l’activitat dels complexos I, II i III de la cadena 

de transport mitocondrial (ETC) i d’aconitasa (Rötig et al., 1997). Per aquest motiu s’ha 

proposat que frataxina podria tenir un rol directe en la síntesi dels clústers Fe-S. 
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La biogènesi de les proteïnes Fe-S en eucariotes és un procés amb moltes etapes essencial 

per un rang ampli de funcions com la traducció de proteïnes, el manteniment de DNA, la 

producció d’energia o la regulació de l’expressió gènica. L’assemblatge de les proteïnes Fe-

S mitocondrials es pot dividir en tres passos. En el primer pas s’allibera el sofre d’una 

cisteïna gràcies a la cisteïna desulfurasa. Després el sofre es transfereix i s’assembla el 

clúster Fe-S a la proteïna bastida ISCU (Isu1 en llevats). Finalment el clúster es transfereix i 

s’insereix a l’apoproteïna gràcies a un sistema de xaperones i la proteïna de transferència 

Grx5 (Braymer and Lill, 2017; Busi and Gomez-Casati, 2012).  

En els primers estudis es va proposar que frataxina podria actuar com a donadora de ferro. 

Diversos estudis mostren en llevats que frataxina interacciona amb la proteïna bastida Isu1 

però també amb les proteïnes Nfs1 i Isd11 que formen el complex cisteïna desulfurasa per 

proveir el sofre (Cook et al., 2010; Gerber et al., 2003; Ramazzotti et al., 2004; Wang and 

Craig, 2008). A causa d’aquests indicis es va suposar que aquesta proteïna actua com a 

donadora de ferro en l’assemblatge dels clústers Fe-S (Yoon and Cowan, 2003). 

 
Figura 8. Esquema de la síntesi de clústers Fe-S en mamífers. En el primer pas es sintetitza el clúster 
Fe-S en la proteïna bastida ISCU. La desulfurasa NFS1 forma un dímer on s’uneix ISCU. ISD11 és un 
component estructural requerit per l’activitat desulfurasa. Frataxina forma part del complex 
estabilitzant-lo. En el segon pas es transfereixen els clústers a les proteïnes receptores mitjançant 
un sistema de xaperones HSPA9/HSC20 que transfereixen els clústers a proteïnes intermediàries o 
directament a les receptores (Maio and Rouault, 2015). 

Més recentment s’ha proposat que frataxina podria actuar com a regulador al·lostèric per 

induir i estabilitzar l’activitat del complex que formen NFS1, ISCU i ISD11 tal com es mostra 

en la figura 8 (Galeano et al., 2017; Schmucker et al., 2011; Tsai and Barondeau, 2010). A 

més, en llevats s’ha vist que l’ortòleg de frataxina estimula específicament la unió del 

substrat cisteïna amb Nfs1 independentment d’Isu1 o Isd11 (Pandey et al., 2013). L’ortòleg 
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bacterià de frataxina, CyaY, regula negativament la síntesi dels clústers Fe-S quan hi ha alts 

nivells de ferro (Iannuzzi et al., 2011). Per tant, en procariotes, frataxina sembla ser un 

inhibidor depenent de ferro de la síntesi del clúster Fe-S. En canvi, en eucariotes s’ha vist 

que actua de manera inversa, activant la síntesi Fe-S afavorint l’activitat desulfurasa de 

Nfs1 (Bridwell-Rabb et al., 2014; Tsai and Barondeau, 2010). 

No obstant això, diversos estudis suggereixen que la baixada en proteïnes Fe-S pot ser 

deguda a un fenotip secundari del dèficit de frataxina. En alguns models el fenotip de 

pèrdua d’activitat d’enzims Fe-S depèn dels nivells d’expressió de frataxina. En un model 

de Drosophila on hi havia un 30% dels nivells normals de frataxina no es van observar canvis 

en l’activitat d’aconitasa i succinat deshidrogenasa (Llorens et al., 2007). A més, en un 

model murí de cardiomiopatia d’FRDA tot i haver-hi un dèficit de frataxina encara es pot 

detectar el 50% de les activitats d’enzims Fe-S, suggerint que frataxina no és essencial per 

a la síntesi dels clústers Fe-S (Seznec et al., 2004). Diversos estudis previs del grup, en un 

model de llevat deficient en frataxina, indiquen que la baixada de l’activitat d’enzims amb 

centres Fe-S és un fenomen secundari que estaria vinculat a la remodelació metabòlica 

experimentada pels llevats deficients en frataxina (Alsina et al., 2018; Moreno-Cermeño et 

al., 2013; Pastore and Adinolfi, 2014) 

Una altra funció similar proposada és el rol de frataxina en la biosíntesi dels grups hemo 

com a donadora de ferro. L’últim pas per a sintetitzar els grups hemo es porta a terme en 

el mitocondri catalitzat per la ferroquelatasa que inserta el ferro a la protoporfirina IX. A 

més, alguns estudis mostren una interacció entre frataxina i ferroquelatasa i el dèficit en 

frataxina disminueix l’expressió de components de la síntesi del grup hemo com 

ferroquelatasa (Bencze et al., 2007; Lesuisse et al., 2003; Maliandi et al., 2011; Schoenfeld 

et al., 2005; Söderberg et al., 2016; Yoon and Cowan, 2004). Malgrat això, en cèl·lules 

progenitores d’eritròcits de pacients d’FRDA no s’han vist alteracions en la síntesi del grup 

hemo i no s’ha demostrat que l’anèmia sigui un símptoma de l’FRDA (Steinkellner et al., 

2017). 

1.4.2.2. Regulació de l’estrès oxidatiu 

En la majoria de models i mostres de pacients s’ha vist un increment en la sensibilitat a 

l’estrès oxidatiu i la producció de ROS (Al-Mahdawi et al., 2006; Emond et al., 2000; Obis et 
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al., 2014; Pandolfo, 2008; Piemonte et al., 2001; Wong et al., 1999). Està totalment 

acceptat que l’estrès oxidatiu és un fenomen associat a la malaltia FRDA, ara bé, és molt 

difícil discriminar entre si és una causa directa de la manca de frataxina o un efecte 

secundari relacionat amb l’alteració de l’homeòstasi de ferro. L’estrès oxidatiu podria ser 

la conseqüència de l’acumulació de ferro mitjançant la reacció de Fenton que generaria 

espècies reactives de l’oxigen (ROS). Aquestes danyarien els clústers Fe-S, el que al seu torn 

promouria alteracions en el metabolisme de ferro generant un cicle viciós (Fig. 9). 

 
Figura 9. Cicle viciós del rol de frataxina. La desregulació de la síntesi dels clústers Fe-S, el dany 
oxidatiu i l’acumulació de ferro són efectes molt lligats entre ells, un pot induir l’altre. Aquest cicle 
il·lustra la dificultat de discriminar entre causa primària i efectes secundaris de la manca de 
frataxina per tal de conèixer la seva funció principal (Pastore and Adinolfi, 2014). 

Al marge d’aquest cicle viciós, s’ha descrit que frataxina podria actuar com a reguladora de 

l’estrès oxidatiu. Una hipòtesi suggereix que frataxina participa com a detoxificadora de 

ferro a més de funcionar com a xaperona de ferro (Gakh et al., 2006). S’ha suggerit que 

l’oligomerització de frataxina segresta el ferro impedint que quedi ferro lliure i es catalitzi 

la reacció de Fenton (O’Neill et al., 2005). En llevats s’ha vist que la detoxificació de ferro 

per frataxina depèn de l’activitat ferroxidasa, que transforma el Fe(II) a Fe(III), i de la 

formació d’oligòmers de frataxina (Park et al., 2003). Tot i que en molts models s’han 

observat alteracions en el metabolisme del ferro, en altres models no es veuen alteracions 

en els nivells de ferro o ocorren a estadis finals de la malaltia (Obis et al., 2014; Puccio et 

al., 2001).  

D’altra banda, s’ha vist que frataxina interacciona amb components del sistema de la 

fosforilació oxidativa (OXPHOS), on principalment es generen ROS. S’ha descrit que el 
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dèficit en frataxina altera aquest sistema incrementant l’estrès oxidatiu (González-Cabo et 

al., 2005). 

També s’ha proposat que la hipersensibilitat a l’estrès oxidatiu en models i pacients d’FRDA 

podria ser degut a una deficiència en les defenses antioxidants. En fibroblasts de pacients 

la via Nrf2 que s’activa per a fer front a l’estrès oxidatiu està alterada i no es desencadena 

una resposta antioxidant adequada enfront condicions d’estrès (Paupe et al., 2009). En 

altres models també s’han detectat alteracions en aquesta via (D’Oria et al., 2013; Shan et 

al., 2013). 

1.4.2.3. Fosforilació oxidativa (OXPHOS) 

En diversos models d’FRDA, s’ha vist una baixada d’activitat de components de la cadena 

de transport d’electrons (ETC) i una baixada en els nivells d’ATP (Irazusta et al., 2006; Lodi 

et al., 2001a, 1999; Rötig et al., 1997). La sobre expressió de frataxina en llevats activa la 

fosforilació oxidativa, incrementa el potencial de membrana i la producció d’ATP suggerint 

que frataxina actua com un activador OXPHOS (Ristow et al., 2000). A més, en un estudi es 

va veure en llevats que frataxina interacciona amb les subunitats succinat deshidrogenasa 

Sdh1p i Sdh2p del complex II de la ETC i també amb les flavoproteïnes ETFα i ETFβ que 

transfereixen electrons a la quinona oxidoredutasa de la ETC (González-Cabo et al., 2005). 

Aquest mateix grup també va veure que quan models d’FRDA de llevat i cucs es 

suplementaven amb el cofactor FAD, es recuperaven alguns dels fenotips  (Gonzalez-Cabo 

et al., 2010). El possible rol de frataxina en la ETC explicaria la producció de ROS quan hi ha 

una manca d’aquesta proteïna provocant alteracions en el sistema. Malgrat això, no s’ha 

estudiat massa aquesta possible funció per a verificar-la. 

1.5. Models experimentals d’FRDA 

Per a estudiar l’FRDA s’han desenvolupat un rang ampli de models, des de models 

unicel·lulars amb llevats i bacteris fins a models amb organismes superiors, com 

invertebrats o murins i també línies i cultius cel·lulars amb cèl·lules de pacients. El fet que 

sigui una proteïna molt conservada permet aquest ús divers de models. 
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1.5.1. Models de llevats 

El llevat és un organisme fàcilment manipulable que s’utilitza com a model d’estudi, a més, 

és una de les cèl·lules eucariotes més caracteritzada. En els primers estudis utilitzant S. 

cerevisiae es va extreure el gen YFH1 (de l’anglès yeast frataxin homologue 1) que codifica 

per una proteïna homòloga a frataxina per veure els efectes a nivell cel·lular de la manca 

d’aquesta proteïna. Es va veure que Yfh1 és una proteïna mitocondrial que quan no hi és 

hi ha una sobre expressió de les proteïnes encarregades del transport de ferro com Fet3 i 

Ftr1 i que això provoca una acumulació de ferro mitocondrial. A més aquestes cèl·lules són 

més sensibles a agents oxidants (Babcock et al., 1997). Els estudis següents amb aquest 

model també suporten la idea del rol de frataxina amb mantenir l’homeòstasi de ferro i a 

més mostren com l’absència de frataxina afecta el DNA mitocondrial i provoca una baixada 

en la capacitat respiratòria associada a una baixa activitat del citocrom c oxidasa (Chen and 

Kaplan, 2001; Foury and Cazzalini, 1997; Radisky et al., 1999; Wilson and Roof, 1997). 

També s’ha demostrat en aquest model que la frataxina humana expressada en un model 

de llevat ∆yfh1 restableix l’homeòstasi del ferro i el dany oxidatiu associat a la manca de 

Yfh1. Això indica que la frataxina humana complementa a la frataxina de llevat ja que tenen 

similar funció (Cavadini et al., 2000b). Altres fenotips descrits en aquest model knock-out 

són l’increment en l’estrès oxidatiu i acumulació de ROS així com una baixada en l’activitat 

d’enzims Fe-S entre d’altres (Auchere et al., 2008; Bulteau et al., 2007; Irazusta et al., 2006; 

Marobbio et al., 2012). 

Els models knock-out, on s’elimina completament un gen, permeten estudiar els fenotips 

causats per la seva manca i atribuir així una funció al gen d’estudi però, no permet 

discriminar entre les causes i els efectes secundaris. Per aquest motiu s’han desenvolupat 

models de llevats on l’expressió de frataxina es regula i així es pot estudiar com evolucionen 

els fenotips en el temps. El nostre grup va desenvolupar un model de llevat induïble 

modificant el promotor endogen del gen YFH1 amb el promotor TetO. Aquest sistema 

permet reprimir l’expressió de Yfh1 afegint doxiciclina al medi. Els primers fenotips a 

aparèixer van ser una inducció dels sistemes de captació de ferro i dels sistemes 

antioxidants. Més tard es veia una baixada en l’activitat i expressió d’enzims Fe-S, com 

aconitasa i succinat deshidrogenasa, i el consum d’oxigen i la taxa de creixement van 

començar a disminuir. També es va demostrar que la baixada dels enzims Fe-S no depèn 
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de frataxina sinó de la inducció d’una proteïna d’unió a RNA anomenada Cth2 (Alsina et al., 

2018; Moreno-Cermeño et al., 2013, 2010). En aquest últim treball s’ha proposat que la 

deficiència de frataxina activa Aft1 un factor de transcripció que activa els gens implicats 

en l’homeòstasi del ferro independentment de la pèrdua de proteïnes Fe-S. A més s’ha vist 

que l’òxid nítric prevé l’activació d’Aft1 i la remodelació metabòlica causada pel dèficit en 

frataxina (Alsina et al., 2018). 

Majoritàriament, tots els estudis en llevats s’han realitzat amb S. cerevisiae però existeixen 

un parell de treballs amb el model de llevat de fissió Schizosaccharomyces pombe. En el 

primer estudi s’ha eliminat l’homòleg de frataxina en S. pombe, pfh1, i s’han analitzat els 

principals fenotips trobant els mateixos ja descrits en models de S. cerevisiae. El dèficit de 

frataxina en aquest model provoca una acumulació de ferro, marcadors d’estrès oxidatiu, 

una baixada en l’activitat aconitasa i baixos nivells de consum d’oxigen (Gabrielli et al., 

2012). En un altre model amb el llevat de fissió s’ha sobre expressat pfh1 en diferents nivells 

d’expressió sota el control d’un promotor regulat per tiamina. Una sobre expressió 

moderada d’aquesta proteïna causa una acumulació de ferro, activitats majors d’enzims 

Fe-S i nivells més alts d’antioxidants (Wang et al., 2014). 

1.5.2. Models cel·lulars 

Els models cel·lulars d’FRDA es divideixen en dos grups, en els que provenen de cèl·lules 

derivades de pacients i en els que s’utilitzen línies cel·lulars immortalitzades o cultius 

primaris i s’indueix la baixada d’expressió de frataxina.  

Les cèl·lules derivades de pacients tenen l’avantatge que contenen la mutació del gen del 

pacient i per tant a part d’estudiar els fenotips permet estudiar les causes de baixada 

d’expressió a nivell genètic. Normalment s’utilitzen fibroblasts o limfòcits perquè són més 

accessibles però aquestes cèl·lules no formen part de les cèl·lules més afectades en la 

malaltia FRDA tot i tenir una baixada de frataxina (Perdomini et al., 2013). Aquestes 

cèl·lules s’immortalitzen per a obtenir línies cel·lulars i així formar un repositori de cèl·lules 

a l’abast de la comunitat científica (Li et al., 2016). En línies de limfoblasts i fibroblasts s’ha 

detectat un increment en la sensibilitat a estrès oxidatiu que causa alteracions en la 

viabilitat cel·lular i així s’han pogut testar antioxidants per a revertir aquests fenotips 

(Bulteau et al., 2012; Jauslin et al., 2003, 2002; Sturm et al., 2005a; Tan et al., 2001; Wong 
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et al., 1999; Zhao et al., 2017). Tot i que són més sensibles a estressos com l’addició de 

ferro, no s’ha vist que la disminució d’expressió de frataxina incrementi els nivells de ferro 

mitocondrials com en altres models (Sturm et al., 2005a). Aquestes cèl·lules també han 

permès l’estudi d’altres tractaments i cercar potencials biomarcadors per la malaltia 

(Cotticelli et al., 2018; Hayashi and Cortopassi, 2016). Una altra funció d’aquests models, 

tal com s’ha esmentat, és l’estudi de les mutacions genètiques del gen frataxina. S’ha pogut 

estudiar les causes de l’expansió de les repeticions GAA així com l’estudi de diversos 

tractaments per induir l’expressió de frataxina com inhibidors d’histones deacetilases 

(Halabi et al., 2018; Lai et al., 2014; Xu et al., 2009). 

En l’any 2006 es van generar les primeres cèl·lules mare pluripotents induïdes (iPSCs) a 

partir de cèl·lules somàtiques de ratolí utilitzant un còctel de factors de transcripció 

relacionats amb la pluripotència (Takahashi and Yamanaka, 2006). En els anys següents es 

va desenvolupar aquesta tècnica i aplicar en cèl·lules humanes. A més, les iPSCs es poden 

diferenciar a altres tipus cel·lulars com cèl·lules cardíaques o neurones. Així es té un model 

amb la mutació genètica del pacient essent un tipus cel·lular característic de la malaltia. 

Fibroblasts de la pell de pacients s’han reprogramat per a produir iPSCs que mantenen 

l’expansió dels triplets GAA i nivells baixos de frataxina (Ku et al., 2010; Liu et al., 2011). 

Aquestes cèl·lules mare es diferencien en cèl·lules cardíaques i neurones mostrant defectes 

mitocondrials com una baixada en el potencial de membrana i degeneració mitocondrial 

(Hick et al., 2013). Un cop desenvolupat aquest model, diversos grups l’han utilitzat per a 

estudiar els fenotips de l’FRDA i testar tractaments (Codazzi et al., 2016; Crombie et al., 

2017, 2016; Li et al., 2015; Soragni et al., 2014). 

L’altre tipus de model cel·lular és el que no deriva de cèl·lules de pacients i per tant s’ha 

d’induir la baixada de frataxina. S’utilitza la tecnologia del RNA d’interferència que 

interfereix en el mRNA de frataxina o també ribozims. S’han utilitzat línies cel·lulars 

immortalitzades com HeLa, T-Rex-293, oligodendroglioma o neuroblastoma entre d’altres 

(Lu et al., 2009; Lu and Cortopassi, 2007; Palomo et al., 2011; Zanella et al., 2008). Tot i 

derivar de cèl·lules humanes i algunes d’elles de neurones, són cèl·lules immortalitzades i 

per tant presenten canvis genètics i es poden comportar diferent en comparació a les 

cèl·lules diferenciades. Una altra tècnica més innovadora per a disminuir l’expressió de 

frataxina és l’ús de la tecnologia TALEN (nucleases efectores tipus activador de la 
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transcripció) i CRISPR (repeticions palindròmiques curtes agrupades i regularment 

interespaiades) per a editar el genoma. En un model amb cèl·lules HEK293 knockout pel 

gen de frataxina endogen es va integrar el gen de frataxina induïble per tetraciclina 

utilitzant la tecnologia TALEN i CRISPR. Així es va poder regular l’expressió de frataxina 

permetent seguir els fenotips en el temps i discriminar entre causes primàries i efectes 

secundaris (Vannocci et al., 2015). Només s’ha descrit la funcionalitat de la tècnica, ara 

caldria utilitzar aquest mètode en models cel·lulars de teixits afectats en l’FRDA. 

Finalment, un altre tipus cel·lular és l’ús de cultius primaris de cèl·lules no humanes on es 

silencia l’expressió de frataxina per la tècnica d’RNA d’interferència (iRNA). L’avantatge 

d’aquest model és que són cèl·lules que provenen dels teixits més afectats en la malaltia 

com neurones, cardiomiòcits i cèl·lules pancreàtiques però no contenen la mutació 

genètica present en els malalts d’FRDA. El nostre grup ha desenvolupat dos models de 

cultius primaris on s’interfereix el mRNA de frataxina utilitzant shRNA (de l’anglès short 

hairpain RNA) en cardiomiòcits i DRGs de rates nounades. En els cultius de DRGs s’ha 

demostrat que el silenciament de frataxina causa una baixada del potencial de membrana, 

alteració de l’homeòstasi de calci, degeneració de les neurites i mort per apoptosi 

(Mincheva-Tasheva et al., 2014). Alguns d’aquests fenotips s’han revertit tractant els DRGs 

amb TAT-BH4, un pèptid antiapoptòtic; BAPTA, un quelant de calci, i la proteïna madura 

frataxina humana lligada a una seqüència TAT-MTScs per entrar a la cèl·lula i dirigir la 

proteïna al mitocondri (Britti et al., 2018; Mincheva-Tasheva et al., 2014). Respecte als 

cultius de cardiomiòcits s’ha vist que hi ha major sensibilitat al dany oxidatiu, sobre 

expressió d’enzims antioxidants, una xarxa mitocondrial desorganitzada i presència de 

gotes lipídiques (LD, de l’anglès lípid droplets) en les cèl·lules deficients en frataxina. Però 

no s’han observat alteracions en els nivells de ferro ni en les activitats de diverses proteïnes 

Fe-S in vitro (Obis et al., 2014).  Altres grups també han utilitzat models de cultius primaris 

de neurones corticals, astròcits i cèl·lules β-pancreàtiques per a estudiar els efectes del 

silenciament de frataxina amb la tècnica iRNA (Igoillo-Esteve et al., 2015; Katsu-Jiménez et 

al., 2016; Loría and Díaz-Nido, 2015). 

1.5.3. Models invertebrats 

Els models invertebrats més utilitzats són la mosca Drosophila melanogaster i el nemàtode 

Caenorhabditis elegans. 
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Tot i tractar-se de models invertebrats, molts processos biològics estan conservats entre 

mosques i vertebrats. La facilitat de manipulació genètica i de cultiu per estudiar malalties 

en aquests models ha permès desenvolupar models d’FRDA en Drosophila aportant 

contribucions substancials (Calap-Quintana et al., 2018). En l’any 2000, el grup de la Dra. 

Moltó va caracteritzar el gen homòleg de frataxina en Drosophila (Cañizares et al., 2000). 

Aquest gen es representa com fh i presenta una organització genòmica més simple, amb 

dos exons separats per un intró. Des de llavors, s’han desenvolupat diversos models d’FRDA 

en Drosophila utilitzant el sistema GAL4/UAS per a expressar la molècula iRNA i així reduir 

l’expressió de FH (Brand and Perrimon, 1993; Kennerdell and Carthew, 2000). En 2005 es 

va desenvolupar el primer model d’FRDA utilitzant aquest sistema de repressió de 

frataxina. En aquest treball la baixada de frataxina arriba quasi a nivells no detectables 

impedint que les mosques deficients en frataxina arribin a fase adulta (Anderson et al., 

2005). Per a representar millor la malaltia, posteriorment es va desenvolupar un altre 

model on es redueix un terç els nivells de frataxina de forma sistèmica sense afectar el 

desenvolupament abans d’arribar a fase adulta (Llorens et al., 2007). Altres estudis han 

utilitzat aquesta metodologia, amb variacions, per a reduir l’expressió de frataxina 

sistèmica o en teixits específics (Anderson et al., 2008; Chen et al., 2016b; Llorens et al., 

2007; Navarro et al., 2010; Seguin et al., 2015; Shidara and Hollenbeck, 2010; Soriano et 

al., 2013, 2016; Tricoire et al., 2014). A més de models amb expressions de frataxina 

reduïdes també s’han desenvolupat models on es sobre expressa frataxina (Edenharter et 

al., 2017; Llorens et al., 2007; Navarro et al., 2011; Runko et al., 2008). Els diversos models 

d’FRDA en Drosophila s’han utilitzat per a estudiar la funció de frataxina i els mecanismes 

patològics i també per a cercar teràpies potencials.  

En cors es veuen alteracions en la funció sistòlica i dilatació cardíaca, similar al que ocorre 

en malalts (Tricoire et al., 2014). En aquest model cardíac, el compost blau de metilè, que 

actua en la cadena de transport d’electrons (ETC), millora la disfunció cardíaca. En 

motoneurones de larves hi ha una baixada del potencial de membrana mitocondrial i 

defectes en el transport axonal dels mitocondris (Shidara and Hollenbeck, 2010). Respecte 

a l’homeòstasi de ferro, també s’han vist acumulacions de ferro en el mitocondri així com 

alteracions en els enzims Fe-S i disminució en la producció d’ATP (Chen et al., 2016b; 

Llorens et al., 2007; Navarro et al., 2015; Soriano et al., 2013). Aquest increment de ferro 

en Drosophila s’ha vist que augmenta la síntesi d’esfingolípids activant Pdk1 i Mef2 (Chen 
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et al., 2016b). Aquesta via indueix la neurodegeneració, a més, aquests resultats s’han 

confirmat en mamífers (Chen et al., 2016a). L’ús de quelants de ferro com deferiprona i 

deferoxamina milloren alguns fenotips causats per la deficiència de frataxina com el procés 

transitori de larva a crisàlide, la funció motora i la durada de vida (Seguin et al., 2015; 

Soriano et al., 2013). 

El rol de l’estrès oxidatiu en aquests models està qüestionat degut als resultats 

controvertits. La sobre expressió d’enzims antioxidants o el tractament amb antioxidants 

no milloren els fenotips estudiats en alguns estudis, mentre que en altres treballs s’han vist 

increments en els nivells de malondialdehid (producte de la lipoperoxidació) major 

sensibilitat a agents oxidants i efectes beneficiosos de l’ús d’antioxidants com idebenona. 

També la rapamicina (inhibidor del complex TORC1) millora alguns fenotips com les 

funcions motores i la supervivència (Anderson et al., 2008, 2005; Calap-Quintana et al., 

2015; Chen et al., 2016b; Soriano et al., 2016, 2013; Tricoire et al., 2014). Un altre fenotip 

estudiat és l’acumulació de lípids suggerint que el dèficit de frataxina afecta la beta-

oxidació (Navarro et al., 2010). 

De la mateixa manera que Drosophila, C. elegans és un model fàcil de manipular 

genèticament i que s’utilitza per a estudiar diverses malalties (Ma et al., 2018). El model 

d’FRDA en cucs es realitza utilitzant de nou la tècnica de iRNA per a reprimir l’expressió de 

frataxina. En un estudi s’ha vist que el silenciament de frataxina causa un increment en la 

durada de vida en aquests models (Ventura et al., 2005). Contràriament a aquest fenotip, 

un altre estudi ha demostrat que la deficiència de frataxina provoca una disminució en la 

durada de la vida i major sensibilitat a l’estrès oxidatiu (Vázquez-Manrique et al., 2006). En 

un estudi posterior també s’ha observat, utilitzant dos constructes de iRNA diferents contra 

frataxina, que hi ha una reducció en la durada de vida a més d’alteracions en la respiració 

(Zarse et al., 2007). Amb aquest model, el grup del Dr. Palau ha proposat que frataxina té 

un rol en la ETC perquè els cofactors FAD i FMN rescaten els principals fenotips com la 

durada de vida (Gonzalez-Cabo et al., 2010). També s’ha proposat que el dèficit de frataxina 

indueix l’autofàgia en resposta a diferents estressos mitocondrials (Schiavi et al., 2015, 

2013). 
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1.5.4. Models murins 

Diversos models murins han estat utilitzats per a estudiar aquesta malaltia. Una deleció 

completa del gen causa letalitat embrionària a dia 6,5 (Cossée et al., 2000). Per evitar la 

mort embrionària s’han desenvolupat models knock-out condicionals. Utilitzant la 

recombinació Cre-LoxP s’han generat models on s’elimina completament l’expressió de 

frataxina en teixits específics de ratolins. Aquest sistema consisteix en flanquejar el gen de 

frataxina (en aquest cas l’exó 4 de frataxina) amb seqüències LoxP perquè quan s’expressi 

la recombinasa Cre es tallin aquestes seqüències i no s’expressi el gen. En els primers dos 

models produïts es van utilitzar dos promotors diferents per a induir l’expressió de Cre, el 

promotor creatina quinasa de múscul (MCK) i el d’enolasa específica de neurones (NSE) per 

a induir la deleció de l’exó 4 de frataxina en múscul estriat i neurones respectivament 

(Puccio et al., 2001). Els mutants NSE presenten absència del transcrit de frataxina en els 

teixits neuronals però també en el cor i fetge i tenen una durada de vida curta d’uns 24 

dies. En aquest model ocorre una atròfia progressiva espinocerebral i sensorial però també 

s’atrofien zones no afectades en pacients com lesions espongiformes al còrtex. Els mutants 

MCK només presenten absència de la proteïna frataxina en múscul cardíac i esquelètic. Els 

dos models presenten hipertròfia cardíaca però en el NSE es presenta abans, en canvi, 

només es troben dipòsits de ferro en cors del model MCK a partir de les 7 setmanes. A nivell 

bioquímic, en els dos models es veuen activitats deficients d’enzims de la ETC i aconitasa 

(Puccio et al., 2001). En un altre estudi utilitzant aquests models s’ha vist un increment en 

l’acetilació de proteïnes causat per la inhibició de la deacetilasa SIRT3 (Wagner et al., 2012). 

El model NSE descrit és molt sever, probablement degut a una depleció de frataxina massa 

prematura, i a més presenta fenotips diferents dels que ocorren en la malaltia. Per 

solucionar això, es va desenvolupar un model condicional induïble on la recombinasa Cre 

induïble per tamoxifè està sota control del promotor de la proteïna priònica de ratolí (PRP). 

Utilitzant aquest mètode es van obtenir dues línies anomenades Br (cervell) i Cb (cerebel) 

on es redueix l’expressió de frataxina en el cerebel d’ambdós mutants significativament 

mentre que l’expressió en el cervell i medul·la espinal només es redueix en el mutant Br 

(Simon et al., 2004). En aquest model, 4 setmanes després d’injectar tamoxifè els ratolins 

desenvolupen atàxia sensorial i cerebel·losa però sense defectes motors. A les 10 setmanes 

es degeneren les neurones sensorials grans dels DRGs presentant senyals d’autofàgia.  
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Els pacients d’FRDA presenten una alta incidència en desenvolupar diabetis. Per aquest 

motiu s’han desenvolupat models condicionals específics de cèl·lules β-pancreàtiques. En 

aquest model la recombinasa Cre està sota el control del promotor 2 d’insulina de rata, 

Ins2. A les sis setmanes, aquests ratolins presenten defectes en la tolerància a glucosa 

seguits d’una diabetis progressiva per pèrdua de cèl·lules β-pancreàtiques. A més a més, 

els illots pancreàtics tenen alts nivells de ROS i s’atura la proliferació de les cèl·lules β 

incrementant-se alhora l’apoptosi (Ristow et al., 2003). 

Tot i que el fetge no es veu afectat en els malalts d’FRDA, aquest òrgan és molt important 

per l’homeòstasi del ferro. Per estudiar els efectes de la falta de frataxina s’ha realitzat un 

model condicional específic de fetge utilitzant el promotor de l’albúmina per expressar Cre. 

A les 4 setmanes es desenvolupa esteatosi hepàtica (acumulació de greix al fetge) i hi ha 

acumulació de LD als hepatòcits. També ocorren alteracions mitocondrials amb dipòsits 

electrodensos i defectes en alguns enzims Fe-S. La majoria de ratolins moren a les 8 

setmanes, però un 20% sobreviu i els hepatòcits es regeneren (Martelli et al., 2012). 

Altres tipus de models són els que tenen una expressió residual de frataxina però en tots 

els teixits, tal com ocorre en la malaltia. Una estratègia consisteix en generar un model 

knock-in introduint l’expansió de repeticions GAA230 en el primer intró del locus del gen Fxn 

del ratolí. En aquesta primera estratègia es va generar el ratolí knock-in homozigot 

anomenat KIKI, Fxn230GAA/230GAA (Miranda et al., 2002). Aquest model presenta uns nivells 

d’expressió de frataxina del 75% dels nivells de frataxina d’un ratolí silvestre (WT de l’anglès 

wild-type). Per provocar una baixada d’expressió més gran es va generar el model knock-

in/knock-out anomenat KIKO. En aquest model heterozigot un dels al·lels conté l’expansió 

GAA230 i l’altre al·lel té una deleció del gen Fxn generant-se el genotip Fxn-/230GAA (Miranda 

et al., 2002). El model KIKO presenta nivells d’expressió al voltant d’un 30% dels WT, 

aquests valors són similars als que ocorren en la malaltia. Inicialment no es van veure 

afectacions en el sistema nerviós ni en el cor, però sí que es van detectar canvis en el perfil 

d’expressió genètica en la medul·la espinal i alteracions en la via del receptor PPARɣ que 

regula el metabolisme lipídic en el cor i múscul esquelètic (Coppola et al., 2009, 2006). 

Utilitzant diversos tests de neurocomportament a partir dels 9 mesos sí que s’ha detectat 

atàxia cerebel·losa, insensibilitat perifèrica i menor força i resistència muscular (McMackin 

et al., 2017).  
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Un altre model que conté l’expansió de repeticions GAA consisteix en models humanitzats 

on es clona un cromosoma artificial de llevat (YAC) amb el locus de frataxina humà en un 

ratolí knock-out per frataxina (Anjomani Virmouni et al., 2014). Per a generar un model 

d’FRDA es va introduir el locus FXN amb l’expansió de repeticions GAA amb seqüències de 

90 i 190 repeticions creant-se la línia de ratolí anomenada YG8, i amb una seqüència de 190 

repeticions creant-se la línia YG22 (Al-Mahdawi et al., 2004). Ambdós ratolins es van creuar 

amb ratolins frataxina knock-out heterozigots per a obtenir els models YG8R i YG22R, 

expressant només la frataxina humana amb l’expansió de triplets (Al-Mahdawi et al., 2006). 

En aquests treballs també van generar un model amb 9 repeticions GAA com a control 

anomenat Y47R. En tots els teixits hi ha una baixada en l’expressió de frataxina però en el 

múscul esquelètic i cerebel s’obtenen els nivells d’expressió més baixos aproximadament 

un 60% dels nivells del ratolí WT. Aquests ratolins presenten un fenotip motor progressiu 

lleu i alteracions en els DRGs però no es veu un fenotip cardíac obvi, és lleu i ocorre tard. 

Més recentment, s’ha generat una nova línia de ratolins provinent del model YG8R. Aquest 

model, anomenat YG8sR, conté un únic transgen de frataxina amb una única còpia de 120 

repeticions GAA en el ratolí fundador. A partir del creuament d’aquests ratolins s’ha 

generat una colònia amb una única expansió GAA de 200 repeticions ininterrompuda 

(Anjomani Virmouni et al., 2015). Això és important, ja que és el patró típic identificat en 

pacients d’FRDA, mentre que models amb repeticions GAA interrompudes generen un 

silenciament de frataxina menys sever. Aquest model presenta un fenotip més sever que 

el model YG8R, tot i això el fenotip segueix sent lleu. 

Amb tots aquests models descrits el que s’ha vist és que els models knock-out condicionals 

presenten alteracions similars a la malaltia però no tenen el mateix context genètic. En 

canvi, els models que porten les repeticions GAA presenten fenotips molt lleus.  

En els darrers anys s’ha desenvolupat un model induïble que controla l’expressió de 

frataxina permetent realitzar un estudi temporal i estudiar els efectes de la reversió de 

frataxina. El ratolí FRDAkd consisteix en un model knock-down induïble i sistèmic que 

redueix l’expressió de frataxina de forma reversible utilitzant la tècnica del iRNA. Aquest 

model conté un transgen shRNA contra el mRNA de frataxina integrat en el genoma del 

ratolí que indueix la seva expressió quan s’afegeix doxiciclina. La supressió de l’expressió 

de frataxina provoca fenotips similars als que ocorren en els malalts d’FRDA com mort 



 

 

35 INTRODUCCIÓ 

prematura (el 90% no sobreviu més enllà de les 25 setmanes), dèficits motors similars a 

l’atàxia en els pacients, degeneració dels DRGs i cardiomiopatia progressiva amb dipòsits 

de ferro i alteracions en l’organització dels sarcòmers i mitocondris engrandits (Chandran 

et al., 2017). 

1.6. Teràpies 

Actualment no hi ha una cura per aquesta malaltia però diversos fàrmacs estan investigant-

se en fase d’assaig clínic. L’organització dels Estats Units FARA (de l’anglès, Friedreich’s 

Ataxia Research Alliance) presenta en la seva pàgina electrònica una sèrie de teràpies en 

fase d’estudi que es divideixen entre compostos que milloren la funció mitocondrial i 

redueixen l’estrès oxidatiu, que modulen les vies metabòliques alterades, que reemplacen, 

estabilitzen i potencien frataxina, que incrementen l’expressió de frataxina i que s’utilitzen 

com a teràpia gènica entre altres. En els següents punts s’expliquen els fàrmacs i compostos 

proposats com a teràpia seguint aquesta catalogació (Tai et al., 2018). 

1.6.1. Millora de la funció mitocondrial i reducció de l’estrès oxidatiu 

La disfunció mitocondrial i l’estrès oxidatiu contribueixen a la malaltia. Per aquest motiu 

s’han utilitzat diversos antioxidants amb potencial terapèutic. Un dels més estudiats és 

l’anàleg sintètic del coenzim Q10, la idebenona (Parkinson et al., 2013). El coenzim Q10 és 

una molècula present en la ETC que transfereix electrons des dels complexos I i II cap al 

complex III. En assajos clínics amb idebenona s’han vist millores en alguns paràmetres 

cardíacs i també en alguns símptomes neurològics (Artuch et al., 2002; Buyse et al., 2003; 

Mariotti et al., 2003; Pineda et al., 2008). Tot i això, aquests assajos clínics no han demostrat 

amb suficients evidències que millori la funció cardíaca o neurològica, ja que les millores 

són modestes, hi ha pocs pacients en aquests estudis i a més molts són de curta durada. 

S’han realitzat altres assajos en fase 3 amb més pacients però de nou no s’han vist canvis 

significatius (Lagedrost et al., 2011; Lynch et al., 2010). L’administració d’aliments i fàrmacs 

(FDA) d’Amèrica no ha autoritzat l’idebenona com a fàrmac per a l’FRDA tot i que des del 

2008 està aprovada al Canada i s’utilitza com a medicament d’ús compassiu (Kearney et al., 

2012). A més, la idebenona es pot adquirir com a suplement fàcilment, ja que a dosis 

terapèutiques no és perjudicial. 
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La vitamina B1 o tiamina també s’ha estudiat per a millorar els símptomes de l’FRDA. La 

tiamina és un nutrient essencial que està involucrat en diverses funcions cel·lulars com el 

metabolisme energètic o la comunicació neuronal. La tiamina és cofactor de diversos 

enzims com el complex piruvat deshidrogenasa (PDH) o α-cetoglutarat deshidrogenasa 

(KGDH). El seu dèficit causa increments d’estrès oxidatiu (Jhala and Hazell, 2011). En 

pacients d’FRDA s’han vist alteracions en els nivells de tiamina i disfuncions en el complex 

PDH (Barbeau et al., 1976; Botez and Young, 2001; Pedraza and Botez, 1992). El tractament 

amb tiamina millora els símptomes motors com la mobilitat i la parla en pacients d’FRDA 

(Costantini et al., 2013). Un altre assaig clínic amb tiamina en FRDA mostra millores 

clíniques en els símptomes neuronals i també cardíacs (Costantini et al., 2016). 

També s’han realitzat assajos clínics amb altres antioxidants com el coenzim Q10, la 

vitamina E, seleni, N-acetilcisteïna o riboflavina (Arpa et al., 2013; Hart et al., 2005; Myers 

et al., 2008; Yang et al., 1984). Cap d’aquests assajos ha aportat resultats clarament 

satisfactoris. 

Altres compostos relacionats amb el metabolisme mitocondrial i la resposta a estrès 

oxidatiu que actualment estan en fase d’estudi en assajos clínics són l’omaveloxolona 

(activador de Nrf2), EPI-743, àcids grassos poliinsaturats reforçats amb deuteri (dPUFAs) i 

el flavonoide epicatequina. 

El factor 2 associat amb el factor nuclear eritroid 2 (Nrf2) actua en la via Keap1-Nrf2 

regulant la resposta a estrès causat per ROS i electròfils. En condicions d’estrès s’activa la 

via per a induir l’expressió de gens antioxidants i així regular la resposta a estrès 

(Holmström et al., 2016). En models d’FRDA i en pacients s’han vist alteracions en el factor 

Nrf2 (Anzovino et al., 2017; Paupe et al., 2009; Petrillo et al., 2017). L’omaveloxolona o 

RTA-408 és un activador de Nrf2 que actualment s’estudia en un assaig clínic en fase 2. En 

models animals d’esclerosi lateral amiotròfia s’ha vist que aquest compost incrementa els 

nivells de glutatió i la biogènesi mitocondrial (Neymotin et al., 2011). 

El compost EPI-743 és una α-tocotrienolquinona que té com a diana l’enzim NADPH 

quinona oxidoreductasa 1 (NQO1). És un anàleg de la para-benzoquinona que protegeix 

dels alts nivells de ROS incrementant els nivells de glutatió reduït (Enns et al., 2012; Shrader 

et al., 2011). És similar al coenzim Q10 però molt més potent protegint les cèl·lules enfront 
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l’estrès oxidatiu i presenta diferents potencials redox de l’anell quinona i diferent 

estructura de la cadena lipídica (Enns et al., 2012). Aquest fàrmac s’ha estudiat en dos 

assajos clínics amb malalts d’FRDA i ha millorat significativament alguns defectes 

neurològics (Sullivan et al., 2016; Zesiewicz et al., 2017). Un compost similar, EPI-A0001, 

presenta millores en el fenotip neuronal de l’FRDA (Lynch et al., 2012). 

Els àcids grassos poliinsaturats (PUFAs) com l’àcid linoleic i α-linolènic, són essencials per a 

l’estructura i funció de les membranes lipídiques. El sistema nerviós és molt ric en PUFAs, 

són vitals per a la funció mitocondrial però també són molt vulnerables a l’estrès oxidatiu. 

Els ROS provoquen la peroxidació lipídica dels PUFAs, són molt reactius (Cotticelli et al., 

2013). Per abordar aquest problema s’han desenvolupat PUFAs reforçats isotòpicament 

amb deuteri, que reemplaça els hidrògens, anomenats dPUFAs (Hill et al., 2011). En models 

d’FRDA, el suplement amb dPUFAs prevé la peroxidació lipídica (Abeti et al., 2015; Cotticelli 

et al., 2013). El compost RT001 és un dPUFA d’àcid linoleic que s’està estudiant en un assaig 

clínic en fase II. En fase 1b/2a s’ha vist que és un compost segur i tolerable en malalts 

d’FRDA (Zesiewicz et al., 2018). 

L’epicatequina és un flavonoid natural que prové del grup de les catequines en les plantes 

i en aliments com el cacao. Les catequines tenen efectes antioxidants quelant ROS i metalls 

però també activant una resposta antioxidant per part de la cèl·lula (Bernatoniene and 

Kopustinskiene, 2018). Les catequines actuen en malalties cardiovasculars, 

neurodegeneratives i diabetis, entre d’altres, millorant els símptomes (Moreno-Ulloa et al., 

2015; Ortiz-Vilchis et al., 2014; Taub et al., 2012). Actualment s’està portant a terme un 

estudi amb epicatequina en fase II en pacients d’FRDA per avaluar la seguretat i efectivitat 

d’aquest compost (ClinicalTrials.gov: NCT02660112). 

1.6.2. Modulació de vies alterades 

A causa de les alteracions observades en els nivells de ferro en diversos models i pacients 

d’FRDA es va proposar l’ús de quelants de ferro com a tractament. La deferoxamina és un 

quelant de ferro però no creua la barrera hematoencefàlica i a més té molta afinitat pel 

ferro podent causar alteracions en els nivells de ferro extracel·lular. La deferiprona és el 

compost més estudiat com a tractament perquè té baixa afinitat pel ferro, i per tant no 

causa una depleció total, i a més creua la barrera hematoencefàlica (Pandolfo and 
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Hausmann, 2013). S’han realitzat diversos assajos clínics però en les dosis més altes alguns 

pacients van empitjorar els símptomes i altres van sofrir agranulocitosi. En les dosis més 

baixes, alguns pacients van presentar alguna millora però en altres no es van veure efectes 

positius (Boddaert et al., 2007; Elincx-Benizri et al., 2016; Pandolfo et al., 2014; Velasco-

Sánchez et al., 2011). 

Una altra via alterada és la del coactivador 1α de PPARɣ, PGC1α, un regulador de la 

biogènesi mitocondrial que interacciona amb el receptor nuclear PPARɣ regulant diferents 

factors transcripcionals (Kang and Li Ji, 2012). En models d’FRDA s’han vist alteracions en 

aquesta via (Lin et al., 2017; Marmolino et al., 2010; Sandi et al., 2014). Aquests defectes 

es podrien revertir tractant amb agonistes de PPARɣ com pioglitazona o azelaoil PAF 

(APAF). L’APAF incrementa l’expressió de frataxina en cèl·lules de pacients (Marmolino et 

al., 2009). La pioglitazona s’està actualment estudiant en un assaig clínic en fase III, però 

com aquest compost presenta efectes secundaris incrementant el risc de fallida cardíaca 

és possible que no s’acabi utilitzant com a fàrmac per FRDA. 

Així mateix també s’està explorant l’ús de dos fàrmacs: rosuvastatina (regula els nivells del 

colesterol) i carnitina.  

L’apolipoproteïna A1 (APOA1) és el component majoritari de les lipoproteïnes d’alta 

densitat (HDL). Malalts d’FRDA presenten baixos nivells de proteïnes HDL tot i que hi ha 

alguns estudis contradictoris no tan recents que no veuen alteracions (Baldo-Enzi et al., 

1990; Cotticelli et al., 2018; Raman et al., 2011; Walker et al., 1980; Wang and Craig, 2008). 

Rosuvastatina és un fàrmac que inhibeix l’enzim reductasa 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA 

(HMG-CoA) i així s’incrementen els nivells de les lipoproteïnes HDL però disminueix els 

nivells de colesterol total i lipoproteïnes de baixa densitat (LDL). Actualment hi ha un estudi 

en fase I amb pacients d’FRDA per avaluar els nivells d’APOA1 després del tractament. 

La carnitina transporta els àcids grassos cap al mitocondri per a ser metabolitzats. Hi ha 

evidències de què el metabolisme lipídic està alterat en l’FRDA, en diversos models es veu 

una acumulació de gotes lipídiques (LD) en les cèl·lules (Tamarit et al., 2016). L’ús de 

carnitina podria millorar l’oxidació dels àcids grassos. En un estudi on s’administra carnitina 

junt amb creatinina s’han vist millores en la producció d’ATP però no en els símptomes 



 

 

39 INTRODUCCIÓ 

cardíacs i neuronals (Schöls et al., 2005). Actualment s’està realitzant un altre assaig clínic 

de llarga durada tractant els malalts d’FRDA amb carnitina. 

1.6.3. Estabilització i augment de la proteïna frataxina 

Mimètics de l’eritropoietina, els compostos competidors d’ubiqüitina i el compost TAT-

frataxina s’estan estudiant actualment en fase pre-clínica com a potencials tractaments per 

l’FRDA. 

L’eritropoetina (EPO) és una hormona que com a funció principal estimula la producció 

d’eritròcits però també s’ha vist que té efectes anti-apoptòtics, antiinflamatoris i protectors 

dels teixits. A més s’ha vist en cèl·lules de pacients que incrementa els nivells de frataxina 

in vitro de manera ràpida (Acquaviva et al., 2008; Miller et al., 2017; Sturm et al., 2010, 

2005b). El mecanisme pel qual actua l’EPO sobre l’expressió de frataxina no es coneix però 

podria tractar-se de modificacions post-transcripcionals o alteracions en la vida mitjana de 

frataxina (Mariotti et al., 2013; Miller et al., 2017). S’han realitzat diversos estudis en 

pacients utilitzant mimètics d’EPO com l’EPO recombinant humana (rhEPO) o l’EPO 

carbamilada. Tot i que en alguns s’han vist increments de l’expressió de frataxina no s’han 

aconseguit millores en els símptomes dels pacients (Boesch et al., 2014, 2008, 2007; 

Mariotti et al., 2012; Nachbauer et al., 2011; Saccà et al., 2016). Nous agonistes del receptor 

d’EPO actualment s’estan estudiant en models d’FRDA per a passar a assajos clínics amb 

pacients. Aquests fàrmacs només actuen sobre els receptors d’EPO protectors del teixit 

(EPOR/CD131) en el sistema nerviós i no dels receptors que indueixen l’eritropoesi (Miller 

et al., 2017). 

Durant la maduració de la proteïna frataxina, una part del precursor de frataxina es degrada 

pel proteasoma després d’ubiqüitinar-se (Rufini et al., 2011). Per impedir aquesta 

degradació i així incrementar el contingut de proteïna s’han desenvolupat molècules 

competidores amb la ubiqüitina (UCM) que bloquegen el lloc d’ubiqüitinització de frataxina 

impedint que s’uneixin aquestes molècules i conseqüentment que es degradi. En cèl·lules 

de pacients el tractament amb UCM incrementa els nivells de frataxina (Rufini et al., 2015, 

2011). Estudis més recents han identificat la lligasa E3 que ubiqüitina específicament 

frataxina, RNF126. Això permet estudiar i generar nous fàrmacs contra aquesta diana per 

incrementar els nivells de frataxina (Benini et al., 2017). 
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Una altra estratègia per incrementar els nivells proteics de frataxina consisteix en transferir 

la proteïna frataxina directament als mitocondris dels pacients. El fàrmac consisteix en una 

proteïna de fusió frataxina lligada a un fragment proteic del transactivador de la 

transcripció (TAT). El fragment TAT és un pèptid permeable a les membranes que permet 

transportar la frataxina al mitocondri. En models d’FRDA i cèl·lules de pacients s’ha vist que 

el tractament amb aquesta proteïna de fusió incrementa els nivells de frataxina i reverteix 

alguns dels fenotips (Britti et al., 2018; Vyas et al., 2012). 

1.6.4. Increment de l’expressió de frataxina 

Per incrementar l’expressió de frataxina s’utilitzen inhibidors d’histones deacetilases 

(HDAC), resveratrol, nicotinamida interferó gamma i aproximacions basades en el RNA. 

S’ha suggerit que el gen FXN amb les repeticions GAA es troba epigenèticament silenciat 

formant una cromatina compactada (Al-Mahdawi et al., 2007; Saveliev et al., 2003). S’ha 

observat que el primer intró del gen de frataxina normal presenta major nombre d’histones 

acetilades respecte a un gen FRDA que té més nivells de metilacions. La metilació és una 

marca de l’heterocromatina que provoca el silenciament gènic (Soragni and Gottesfeld, 

2016). Per corregir aquest silenciament s’han provat inhibidors de les histones deacetilases 

(HDAC) i així descompactar la cromatina i permetre la transcripció del gen. En diversos 

estudis s’ha vist que aquests compostos restauren l’expressió de frataxina fins i tot en 

assajos clínics (Chutake et al., 2016; Codazzi et al., 2016; Herman et al., 2006; Rai et al., 

2010, 2008). Estudis amb l’inhibidor RG2833 mostren que es tolera bé i que incrementa 

l’expressió de frataxina però s’han detectat metabòlits tòxics. Per això actualment s’estan 

identificant altres compostos no tòxics (Tai et al., 2018). La nicotinamida o vitamina B3 és 

també un inhibidor de HDAC. En un estudi s’ha vist que el tractament amb aquesta vitamina 

incrementa l’expressió de frataxina tot i que no s’han vist beneficis clínics (Libri et al., 2014).  

El polifenol natural resveratrol a més de ser un antioxidant, incrementa l’expressió de 

frataxina. S’ha proposat que resveratrol activa la deacetilasa sirtuïna 1 (SIRT1) que modula 

l’expressió de PGC1α i PPARɣ. S’ha vist que utilitzant agonistes de PPARɣ s’incrementa 

l’expressió de frataxina, per tant això explicaria que resveratrol podria induir l’expressió de 

frataxina de manera indirecta (Li et al., 2013). Tot i això, en un assaig clínic no es van veure 
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increments en els nivells de frataxina ni millores en els símptomes cardíacs però si en els 

neurològics (Yiu et al., 2015). 

L’interferó gamma (IFNɣ) és una citoquina que contribueix a la resposta immune i regula la 

disponibilitat de ferro (Wells et al., 2015). En cèl·lules de pacients d’FRDA i en el model 

d’FRDA YG8R s’ha vist que IFNɣ incrementa l’expressió de frataxina i impedeix la 

neurodegeneració (Tomassini et al., 2012). Diversos estudis clínics del tractament d’IFNɣ 

en pacients d’FRDA no mostren increments en l’expressió de frataxina i només veuen 

millores modestes dels símptomes en alguns casos (Marcotulli et al., 2016; Seyer et al., 

2015; Wyller et al., 2016). 

Una aproximació més novella és la basada amb el RNA i l’epigenètica. S’han identificat RNA 

no codificants (ncRNA) responsables del silenciament de l’expressió de frataxina. La 

companyia “RaNA Therapeutics” està desenvolupant fàrmacs per inhibir els ncRNAs i així 

incrementar l’expressió de frataxina. 

1.6.5. Teràpia gènica i cel·lular 

Les teràpies gèniques i cel·lulars són unes de les estratègies més innovadores que s’estan 

desenvolupant en els darrers anys. 

La teràpia gènica consisteix en introduir el gen no mutat de frataxina en els malalts per a 

incrementar la seva expressió i restablir un fenotip sa (Evans-Galea et al., 2014). En estudis 

inicials s’ha vist que la incorporació del gen FXN humà en models murins Fxn knock-out 

rescata la letalitat embrionària (Pook et al., 2001; Sarsero et al., 2004). Per això, s’han 

estudiat diferents teràpies gèniques per a introduir en les cèl·lules dels malalts el gen FXN 

sense les mutacions que causen la malaltia. La recerca en aquesta teràpia es basa 

principalment en l’entrega del gen mitjançant vectors virals. Utilitzant el vector rh10 de 

virus adeno-associats que expressa el gen FXN humà es van recuperar alguns dels fenotips 

presents en el model condicional cardíac MCK. El tractament prevé la cardiomiopatia i 

també ho reverteix quan s’administra després d’iniciar-se els defectes cardíacs (Perdomini 

et al., 2014). Un altre estudi amb vectors d’adenovirus mostra millores en els models 

condicionals cardíac MCK i neuronal NSE (Gérard et al., 2014). També s’han utilitzat vectors 

de lentivirus testats en cèl·lules de pacients i models murins d’FRDA incrementant 

l’expressió de frataxina (Fleming et al., 2005; Khonsari et al., 2016). Com últim tipus viral 
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utilitzat és l’herpesvirus que és un virus neurotròpic i s’han desenvolupat principalment per 

malalties neurològiques com FRDA. L’entrega del gen FXN amb vectors d’herpesvirus s’ha 

provat en cèl·lules de pacients i també s’ha demostrat una durada sostinguda de l’expressió 

del transgen en el cerebel i DRGs de ratolins (Gimenez-Cassina et al., 2011; Gomez-

Sebastian et al., 2007; Pérez-Luz et al., 2015; Ventosa et al., 2017). En models murins 

d’FRDA s’ha vist que es recupera la funció neuronal utilitzant vectors d’herpesvirus (Lim et 

al., 2007). 

Com alternativa a introduir el gen sa, també s’han utilitzat les nucleases amb dits de zinc 

per a eliminar l’expansió anormal de les repeticions GAA en un al·lel de cèl·lules derivades 

de pacients FRDA. Aquesta excisió provoca un increment en l’expressió de frataxina (Li et 

al., 2015). També s’ha estudiat la introducció de proteïnes efectores tipus activadores 

transcripcionals (TALE) per activar el promotor de frataxina i induir la seva expressió en 

ratolins YG8R (Chapdelaine et al., 2016). 

Tot i els avenços preclínics amb l’ús de la teràpia gènica, s’ha d’assegurar un sistema 

d’introducció genètic adequat que sigui segur i eficaç pels malalts abans d’iniciar assajos 

clínics. L’ús de vectors integratius pot provocar mutagènesi i causar la formació de tumors 

per això s’han de desenvolupar sistemes segurs (Evans-Galea et al., 2014). 

La teràpia cel·lular per l’FRDA consisteix en l’ús de cèl·lules mare de la medul·la òssia per a 

protegir les neurones i reparar-les. Aquestes cèl·lules poden migrar i integrar-se al sistema 

nerviós (Borlongan et al., 2011). El tractament amb cèl·lules mares mesenquimals 

provinents tant de ratolins WT com de ratolins FRDA incrementa l’expressió de frataxina, 

millora la funció motora i disminueix la neurodegeneració dels ratolins FRDA (Jones et al., 

2015, 2013). En un altre estudi s’han trasplantat cèl·lules mare de la medul·la òssia 

expressant la frataxina WT en ratolins FRDA. Després del trasplantament s’han administrat 

factors de cèl·lules mare GCSF (factors estimuladors de colònies de granulòcits) i SCF 

(factors de cèl·lules mare), per a millorar la integració de les cèl·lules mare. De nou s’han 

vist increments en els nivells de frataxina i les defenses antioxidants (Kemp et al., 2018).  

A part de trasplantaments amb cèl·lules mares de la medul·la òssia també s’ha testat l’ús 

de factors provinents d’aquestes cèl·lules. Les citoquines i factors de creixement s’ha vist 

que indueixen la mobilització de les cèl·lules mare però també s’ha descrit que tenen 
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efectes reparatius directes en les cèl·lules danyades (Begley et al., 1997; Duarte and Frank, 

2000). En estudis utilitzant cèl·lules de pacients i línies neuronals deficients en frataxina 

s’ha observat que l’exposició de factors provinents de cèl·lules mare incrementa l’expressió 

de frataxina i la defensa antioxidant (Dey et al., 2012; Kemp et al., 2017b, 2011). En un 

estudi tractant el model d’FRDA YG8R amb citoquines GCSF i SCF, s’ha revertit el dany 

neuronal en ratolins FRDA (Kemp et al., 2017a). 

2. EL COR I ELS CARDIOMIÒCITS 

El cor és el primer òrgan definitiu en formar-se en l’embrió. La seva morfogènesi, 

creixement i funció integrada són essencials per la supervivència de l’embrió. El defecte de 

naixement més freqüent en humans és la malaltia cardíaca congènita per culpa 

d’anomalies en el desenvolupament del cor. Per altra banda, la primera causa de mort en 

humans adults són les malalties cardiovasculars (Olson and Schneider, 2003). 

El cor és l’òrgan principal del sistema cardiovascular que funciona com una bomba per a 

impulsar la sang i distribuir-la pel cos. El cor humà està dividit en quatre cavitats, aurícules 

esquerra i dreta i ventricles esquerra i dret, rodejades per una paret muscular. Separant les 

cavitats esquerres de les de la dreta es troba el septe. Els ventricles són cavitats tancades 

per vàlvules cardíaques que s’obren i es tanquen permetent el flux sanguini en una sola 

direcció. El flux sanguini entra a l’aurícula dreta per la vena cava per seguidament passar al 

ventricle dret i ser impulsat cap a l’artèria pulmonar. Als pulmons s’oxigena la sang i retorna 

al cor, concretament a l’aurícula i el ventricle esquerre per a ser bombejada a través de 

l’aorta i repartir-se la sang a la resta de teixits i òrgans del cos.  

El cor està envoltat per tres capes que de dins cap a fora s’anomenen endocardi, miocardi 

i pericardi. L’endocardi és una membrana que recobreix les parts internes del cor format 

per cèl·lules endotelials i teixit connectiu. El pericardi és la membrana fibroserosa externa 

del cor que alhora està format per una capa fibrosa externa i una capa serosa interna. La 

funció del pericardi és protegir el cor de lesions i mantenir la seva posició toràcica. La part 

interna del pericardi que està en contacte amb el miocardi està coberta per fluid serós per 

a reduir la fricció durant la contracció. En mig d’aquestes capes es troba el miocardi que és 

el teixit muscular que permet la contracció per a bombejar la sang. El teixit muscular es 

col·loca envoltat de fibres de col·lagen, vasos sanguinis i fibres nervioses. El miocardi és la 
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capa més gruixuda i està principalment format per cèl·lules musculars contràctils, els 

cardiomiòcits, que estan connectats entre ells per discos intercalats. Entre els cardiomiòcits 

també hi ha unions gap per permetre el flux d’ions entre cèl·lules i així transmetre l’impuls 

elèctric perquè es contraguin de forma sincronitzada (Iaizzo, 2015).  

La contracció de cada cèl·lula s’inicia mitjançant impulsos elèctrics, potencials d’acció que 

es propaguen d’una cèl·lula a l’altra. Cada cèl·lula d’un cor sa es contrau de manera 

sincronitzada i regular. El batec s’inicia a les cèl·lules marcapassos del nòdul sinoauricular 

localitzat a la part superior de l’aurícula dreta. El senyal elèctric es mou de manera radial 

cap a l’aurícula esquerra perquè els músculs de les dues aurícules es contraguin a l’hora. 

Llavors el senyal va de les aurícules als ventricles passant pel nòdul auriculoventricular, al 

septe entre les dues aurícules. Finalment el senyal passa pel feix de His i les fibres de 

Purkinje cap als ventricles. El feix de His és un conjunt de cèl·lules cardíaques 

especialitzades en la conducció elèctrica i les fibres de Purkinje són fibres conductores 

especialitzades compostes per cèl·lules excitables elèctricament. La contracció del múscul 

cardíac està sota el control del sistema nerviós autònom. Aquest sistema regula el ritme 

dels batecs i de la respiració, la pressió de la sang i la temperatura entre d’altres (Gordan 

et al., 2015). 

A nivell cel·lular la contracció dels cardiomiòcits es porta a terme pels miofilaments d’actina 

i miosina que són regulats pel calci (Fig. 10). Quan s’inicia un potencial d’acció aquest es 

propaga per la membrana plasmàtica o sarcolemma cap als túbuls T induint l’acumulació 

de calci al citosol. L’activitat elèctrica despolaritza el sarcolemma activant els canals de calci 

tipus L. El calci extracel·lular entra pels canals de calci tipus L i és detectat pels receptors 

rianodina (RyR) del reticle sarcoplasmàtic que allibera calci en una resposta de feedback 

positiu. Els alts nivells de calci provoquen la contracció dels miofilaments. Un cop realitzada 

la contracció, el calci citosòlic s’elimina emmagatzemant-se de nou al reticle per les bombes 

ATPasa del reticle sarco/endoplasmàtic (SERCA) i també s’exporta a fora de la cèl·lula 

mentre es relaxen les fibres musculars. A través del sistema de conducció cardíaca i el 

contacte elèctric directe entre els cardiomiòcits, es coordina la resposta de contracció. 

Canvis en el ritme i la força de contracció per algun estrès s’aconsegueix mitjançant 

l’activació de la resposta neuronal simpàtica que allibera norepinefrina i activa una cascada 
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de senyalització per a regular els transportadors de calci (Bers, 2002; Woodcock and 

Matkovich, 2005). 

 
Figura 10. Excitació i contracció en els cardiomiòcits. La imatge mostra els fluxos del calci que 
ocorren durant la contracció d’un cardiomiòcit. El potencial d’acció indueix l’acumulació de calci al 
citosol (fletxes vermelles) per induir la contracció dels miofilaments i finalment restablir els nivells 
de calci (fletxes verdes) relaxant-se el múscul. El gràfic mostra la cursa temporal del potencial 
d’acció (AP, línia negra), la concentració de calci citosòlic (línia blava) i la contracció (línia vermella) 
(Bers, 2002). 

2.1. Els cardiomiòcits 

El miocardi és un teixit molt organitzat compost per diversos tipus cel·lulars com cèl·lules 

musculars llises, fibroblasts i cardiomiòcits. Les cèl·lules musculars cardíaques o 

cardiomiòcits contenen miofilaments que són orgànuls especialitzats formats per cadenes 

llargues de sarcòmers i tenen la funció de realitzar la contracció de les cèl·lules perquè el 

cor bategui. 

Els cardiòmiòtis prenatals i adults presenten diferències notables. Aquests canvis ocorren 

durant l’etapa postnatal. Un  d’aquests canvis consisteix en la transició de la hiperplàsia cap 

a la hipertròfia. És a dir, el creixement del cor és degut a l’augment de la mida dels miòcits 

i aquests deixen de proliferar a partir del tercer dia desprès del neixement (Fig. 11). Aquest 

fet és causat per una hipertròfia fisiològica. Els cardiomiòcits de rates de 12 dies tenen un 

volum 3 vegades superior comparat amb els de dia 3. Una altra característica és que els 

cardiomiòcits adults poden presentar dos nuclis. La síntesi del DNA s’associa a la 
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proliferació cel·lular fetal, la citocinesi, però a partir del dia 3 després de néixer ocorre una 

segona fase de síntesi de DNA que s’associa amb la binucleació, la cariocinesi. Els 

cardiomiòcits adults perden la seva habilitat de dividir-se però no completament. Existeix 

una població de cèl·lules que actuen com a cèl·lules mare cardíaques permetent un grau 

de regeneració cardíaca en fase adulta (Li et al., 1996; Woodcock and Matkovich, 2005). 

 
Figura 11. Canvis en la mida, volum i nucleació dels cardiomiòcits durant el període postnatal. El 
gràfic representa el nombre de cardiomiòcits per cor (●), volum cel·lular (○) i percentatge de 
cardiomiòcits binucleats (∆) a partir de l’estudi de cardiomiòcits aïllats de cors de rates nounades 
en els dies postnatals 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 i 12 (Li et al., 1996). 

Paral·lament a la baixada en la capacitat de proliferació, els cardiomiòcits també 

experimenten canvis en el metabolisme energètic. La capacitat oxidativa mitocondrial 

incrementa i canvien la preferència de substrat, passant de metabolisme principalment 

glicolític a utilitzar la β-oxidació dels àcids grassos com a principal font energètica 

(Lopaschuk and Jaswal, 2010). També es produeix un canvi en l’expressió de proteïnes 

implicades amb la estructura i contracció cardíaca (Siedner et al., 2003). Això permet el 

desenvolupament i compactació de les unitats encarregades en la contracció, els 

sarcòmers. 

Els cardiomiòcits estan envoltats per una capa que s’anomena sarcolemma. És una capa 

lipídica que connecta l’espai extracel·lular amb els miòcits principalment mitjançant 

receptors transmembrana com les integrines. El sarcolemma forma dues regions, els discos 

intercalats que uneixen els miòcits entre ells i els túbuls T transversals. Els discos intercalats 

permeten una conducció ràpida del potencial d’acció entre els miòcits. Els túbuls T són 

invaginacions del sarcolemma dins del miòcit que mantenen en contacte els canals de calci 

tipus L amb el sistema d’expulsió de calci del reticle sarcoplasmàtic (Walker and Spinale, 

1999). 
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La unitat contràctil fonamental en els miòcits és el sarcòmer. Les principals proteïnes que 

el formen són la miosina, actina, tropomiosina i la troponina (Fig. 12B). La miosina és una 

proteïna composta per una cua filamentosa i un cap globular que conté el lloc d’unió a 

actina i el lloc per l’activitat ATPasa i forma el filament gros en el sarcòmer. L’actina és la 

proteïna contràctil major que forma el filament fi. L’actina es troba en dues formes, G i F, 

F-actina és l’esquelet del filament fi i G-actina és la que s’uneix amb el cap globular de la 

miosina. La interacció entre miosina i actina en presència d’ATP forma l’escurçament del 

sarcòmer. La tropomiosina també es troba en el filament fi donant rigidesa. El complex 

troponina està format per tres proteïnes, troponina T, I i C que es troben en el filament fi 

regulant l’extensió de la interacció entre actina i miosina. La troponina T està unida a la 

tropomiosina, la C és la que activa el complex quan s’uneix a calci i la I s’uneix a l’actina en 

estat de relaxació.  

 
Figura 12. Estructura del sarcòmer cardíac. A) Esquema de l’organització bàsica del sarcòmer. Els 
filaments fins d’actina estan ancorats a la línia Z i formen interaccions transitòries amb el filament 
gros de miosina. La proteïna titina connecta la línia Z amb la línia M i té propietats elàstiques. B) La 
imatge representa l’organització de les principals proteïnes que actuen en el sarcòmer. El sarcòmer 
està connectat amb la matriu extracel·lular principalment a través de les integrines i del complex 
distroglicà-glicoproteïna. Els filaments verds corresponen als filaments grossos de miosina i els 
taronges als filaments fins d’actina (Harvey and Leinwand, 2011).  

B) 

A) 
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Quan es realitza la contracció, les bandes A no canvien la seva longitud però si les bandes I 

i H que s’escurcen apropant les línies Z (Fig. 12A). La tropomiosina cobreix els llocs d’unió 

de l’actina a la miosina. Quan els nivells de calci s’incrementen s’uneixen a la troponina C 

alterant la conformació del complex troponina que provoca que la tropomiosina es separi 

de l’actina i deixi de bloquejar el lloc d’unió a miosina. Llavors la miosina pot unir-se a 

l’actina que amb la hidròlisi d’ATP la miosina canvia de conformació. Això genera un 

moviment forçat del filament fi cap al centre del sarcòmer escurçant la longitud d’aquest i 

provocant la conformació. La unió de nou d’ATP provoca que la miosina torni a la 

conformació inicial i es desenganxi de l’actina, causant la relaxació per a tornar a iniciar un 

nou cicle de contracció. És un procés molt dinàmic que depèn de moltes unions actina-

miosina en cada contracció, de la duració del potencial d’acció i de la quantitat de calci i 

d’ATP (Walker and Spinale, 1999). 

2.1.1. Els mitocondris cardíacs 

Els cardiomiòcits presenten una alta demanda energètica per a contraure’s, per això 

contenen una alta densitat mitocondrial per a produir l’ATP necessari. Els mitocondris 

ocupen el 40% del volum cel·lular d’un miòcit. També es coneix que el mitocondri té la 

capacitat d’importar grans quantitats de calci citosòlic actuant com a reservori i protegint 

al miòcit d’efectes de sobrecàrrega de calci (Walker and Spinale, 1999). 

Observacions amb el microscopi de transmissió electrònica (TEM) mostren que els 

mitocondris dels cardiomiòcits tenen forma el·líptica, presenten una gran quantitat de 

crestes transversals i poden trobar-se dipòsits de cations divalents a la matriu (Hoppel et 

al., 2009). Segons la localització, els mitocondris es classifiquen entre mitocondris del 

subsarcolemma (SSM), estan en contacte amb el sarcolemma; mitocondris interfibrilars 

(IFM), situats entre les miofibres, i mitocondris perinuclears, al voltant del nucli. Aquests 

tipus presenten morfologies i propietats diferents. Els IFM es troben en files longitudinals 

entre les miofibres i són allargats amb un mitocondri per sarcòmer normalment. Les crestes 

dels IFM tenen forma tubular. Els perinuclears són mitocondris esfèrics més petits que els 

IFM. Tenen també crestes tubulars i desenvolupades i poca àrea de matriu. Els SSM es 

troben a prop de la membrana plasmàtica amb formes variades i crestes lamel·liformes. 

Pel que fa a les diferències funcionals s’ha suggerit que els mitocondris perinuclears 

generen ATP per al nucli, mentre que els IFM aporten ATP per a la contracció i els SSM per 
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al transport actiu d’electròlits i metabòlits a través del sarcolemma. També s’ha descrit que 

els IFM tenen major taxa respiratòria, són més tolerants al dany per acumulacions de calci 

i poden acumular més calci que els SSM (Hollander et al., 2014; Palmer et al., 1986; Riva et 

al., 2005). 

2.1.1.1. Dinàmica mitocondrial 

Els mitocondris són orgànuls que es poden fusionar i dividir, es recluten en localitzacions 

cel·lulars específiques i tenen estructures dinàmiques. Els esdeveniments de fusió i fissió 

en condicions normals estan equilibrats però en segons quines situacions es pot pertorbar 

aquest equilibri. Cèl·lules amb majors ràtios fusió/fissió tenen mitocondris allargats i 

interconnectats, mentre que amb ràtios baixes tenen molts mitocondris petits i arrodonits. 

Pel que fa a la distribució subcel·lular, el transport mitocondrial es realitza a través del 

citoesquelet per a transportar els mitocondris on es necessiten. Dins els mitocondris, es 

poden trobar tres regions, la membrana interna pròxima a l’externa, la membrana de les 

crestes i les unions de les crestes. Les proteïnes involucrades en el transport es localitzen 

en la membrana interna pròxima a l’externa mentre que les involucrades en la fosforilació 

oxidativa es troben en les membranes de les crestes. A més, segons els nivells d’ADP 

l’estructura canvia d’estat ortodox a condensat. Baixos nivells d’ADP limiten la respiració i 

els mitocondris presenten una estructura ortodoxa amb crestes estretes amb poques 

unions mentre que quan hi ha alts nivells d’ADP els mitocondris tenen una morfologia 

condensada amb grans crestes (Detmer and Chan, 2007).  

La fissió mitocondrial requereix el reclutament de la proteïna DRP1 del citosol mentre que 

el procés de fusió és realitzat per les mitofusines 1 i 2 (MFN) i OPA1 en mamífers. Les 

mitofusines s’encarreguen de fusionar la membrana externa i OPA1 és l’encarregada de 

fusionar la membrana interna. El potencial de membrana és essencial per a aquest procés 

de fusió perquè la baixada del potencial causa la fragmentació mitocondrial. Els lípids 

també són factors importants. Membres de la via de síntesi d’ergosterol es requereixen per 

a tenir una morfologia mitocondrial normal. A més, la fosfolipasa D que hidrolitza 

cardiolipina per a generar àcid fosfatídic està associada amb el procés de fusió (Altmann 

and Westermann, 2005; Chen et al., 2003; Choi et al., 2006; Legros et al., 2002; Smirnova 

et al., 2001).  
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Els cardiomiòcits deixen de proliferar després de la primera setmana postnatal, llavors els 

mitocondris no necessiten moure’s. En mitocondris de cardiomiòcits adults, la gran 

quantitat de miofilaments, la presència d’un citoesquelet rígid i la xarxa mitocondrial 

empaquetada limita els moviments mitocondrials. Així i tot, hi ha una alta expressió de les 

proteïnes de fusió i fissió que estan involucrades en diferents processos importants per a 

la funció cardíaca. En models cardíacs de ratolins que no expressen Mfn2 o tenen una 

baixada en el contingut de la proteïna Opa1, s’ha observat un engrandiment dels 

mitocondris mentre que en altres estudis amb cèl·lules no cardíaques la baixada 

d’expressió de les proteïnes de fusió implica una fragmentació de la xarxa mitocondrial com 

s’esperaria. No obstant això, un model cardíac de ratolí Mfn1 nul si presenta fragmentació 

mitocondrial suggerint que Mfn1 i Mfn2 tenen diferents rols en aquestes cèl·lules 

(Papanicolaou et al., 2011, 2012, Piquereau et al., 2012, 2013).  

Algunes alteracions patològiques s’acompanyen de canvis en la morfologia mitocondrial 

provocant gigantisme, inflament, distorsió de la configuració tridimensional, pèrdua o 

reorientació de les crestes mitocondrials, entre d’altres. La presència de mitocondris 

gegants o megamitocondris s’ha descrit en moltes cardiomiopaties. L’increment en la mida 

pot ser degut al creixement dels orgànuls o la fusió entre ells (Hoppel et al., 2009).  

Les proteïnes de fusió i fissió actuen en l’organització interna dels mitocondris. La proteïna 

OPA1 està involucrada en la formació de les crestes mitocondrials, estructures dinàmiques 

que poden fusionar-se i dividir-se depenent de l’estat energètic. Un altre factor important 

és l’existència de llocs de control de la producció d’energia en l’espai intermembrana per 

sistemes enzimàtics de fosfotransferència com la creatina quinasa mitocondrial i la 

translocasa de nucleòtids d’adenina (ANT) que aporten ATP. Alteracions en la morfologia 

mitocondrial pot afectar aquestes zones de regulació (Piquereau et al., 2013). 

Un altre rol suggerit de les proteïnes de fusió i fissió és en el metabolisme mitocondrial. 

Canvis en la seva expressió poden modular el potencial de membrana mitocondrial o 

l’expressió de les subunitats de la ETC (Pich et al., 2005). També s’ha vist que regulen 

l’obertura del porus transitori de permeabilitat mitocondrial (MPTP). Una baixada en 

l’expressió de les proteïnes de fusió implica un retard en la inducció de l’obertura del MPTP 

a través de calci (Papanicolaou et al., 2012, 2011; Piquereau et al., 2012). S’ha suggerit que 

Mfn2 participa com a un element proapoptòtic mentre que Opa1 com a un factor 
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antiapoptòtic ja que aquest pot segrestar el citocrom c en les crestes mitocondrials (Frezza 

et al., 2006; Hoppins et al., 2011). També s’ha trobat la Mfn2 en la membrana del reticle 

sarcoplasmàtic creant unions amb el mitocondri per a facilitar l’intercanvi de calci necessari 

per al procés de la contracció (Dorn and Maack, 2013). 

2.1.2. Cultiu de cardiomiòcits  

El cultiu de cardiomiòcits com a model ha permès l’estudi de la funció cel·lular d’aquests 

així com de diverses malalties. L’aïllament de les cèl·lules cardíaques es pot fer a partir de 

cors de rata, ratolí, hàmster, conill, pollastre, conillet d’índies o felins. Tot i aquesta 

diversitat, els models murins són els més utilitzats perquè són menys cars i tenen major 

disponibilitat. 

El cultiu de cardiomiòcits en general presenta alguns inconvenients com que les cèl·lules 

no es divideixen després del naixement, i per tant no es multipliquen al cultiu, i també que 

al separar els cardiomiòcits es trenquen les estructures com els discos intercalats que 

mantenen les cèl·lules unides. A més no es poden mantenir cultius durant temps llargs 

perquè proliferen cèl·lules que no són miòcits, com els fibroblasts (Woodcock and 

Matkovich, 2005). 

Tot i això, molts grups utilitzen el cultiu de cardiomiòcits nounats i adults provinents 

d’animals murins. El cultiu de cardiomiòcits nounats d’entre 1 a 4 dies manté l’habilitat de 

contraure’s espontàniament sense necessitat d’estimulació. En canvi, els cardiomiòcits 

adults només bateguen quan s’indueix. La morfologia dels miòcits adults i nounats difereix 

entre ells. Els adults tenen una forma rectangular i mantenen majors nivells de sarcòmers 

organitzats mentre que en els nounats els sarcòmers no estan del tot desenvolupats. Els 

cardiomiòcits adults tenen una xarxa estàtica de mitocondris intermiofibrilars molt ben 

organitzada. Una altra diferència ocorre en els substrats preferents que s’utilitzen per a 

generar energia. Durant el període neonatal és quan es realitza la transició del metabolisme 

glicolític al metabolisme d’àcids grassos que predomina en cardiomiòcits adults. Tot i 

aquestes diferències, el protocol per a aïllar les cèl·lules cardíaques és més fàcil i menys 

costós en cors de rates o ratolins nounats que en cors adults. A més, els cardiomiòcits 

nounats són menys sensibles als nivells de calci del medi que els adults durant l’aïllament 

(Chlopcíková et al., 2001; Ehler et al., 2013; Porter et al., 2011).  
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Respecte a l’ús de cors de rates o de ratolins, el cultiu amb rates té major rendiment de 

cèl·lules viables i de transfecció. A més els cardiomiòcits de rates tenen una mida més gran. 

Tot i això, com hi ha un gran ús de models de ratolins modificats genèticament els protocols 

del cultiu s’han adaptat per a aïllar cardiomiòcits de ratolins (Ehler et al., 2013). 

Hi ha diversos protocols per a aïllar els cardiomiòcits nounats. En general consisteix en 

extreure ràpidament els cors de les rates nounades i rentar-los per a eliminar la sang. 

Llavors tot el cor o només els ventricles es trossegen i es dissocien en cèl·lules aïllades 

mitjançant enzims proteolítics durant diversos passos de digestió. Les cèl·lules obtingudes 

es resuspenen en medi de creixement que conté sèrum per a desactivar els enzims 

proteolítics. Els cardiomiòcits es planten en plaques i es mantenen en un incubador en les 

condicions adients (Harary and Farley, 1960).  

A partir d’aquest mètode s’han descrit altres similars però amb modificacions. Els animals 

utilitzats són rates Sprague-Dawley, Wistar o Wister-Kyoto. S’utilitzen rates entre 1 i 5 dies. 

La digestió enzimàtica es realitza amb tripsina, col·lagenasa o ambdues. Pel que fa els 

medis, s’utilitzen tres solucions: la de rentat, la solució enzimàtica i la de creixement i 

manteniment del cultiu. Per fer els rentats en el teixit cardíac previ a la digestió enzimàtica 

s’utilitzen solucions salines equilibrades de Hanks (HBSS), tampó fosfat salí (PBS) o 

solucions salines amb calci o sense, entre d’altres. Per la solució enzimàtica s’acostuma a 

utilitzar la mateixa solució que pels rentats, alguns autors hi afegeixen antibiòtics, sèrum, 

glucosa o DNAsa. El pellet que s’obté es resuspèn amb medi de creixement per a fer el 

cultiu. Aquest medi consisteix en medi Eagle modificat de Dulbecco (DMEM), medi 

essencial mínim (MEM), medi M199, HBSS o la combinació entre DMEM i M199 o HBSS i 

M199. A més s’hi afegeix entre 4% i 20% de sèrum de cavall (HS) i/o sèrum boví fetal (FBS), 

normalment ambdós sèrums. Alguns autors utilitzen un medi de creixement diferent del 

de manteniment de cultiu que difereix en el percentatge de sèrum o composició. El medi 

de manteniment s’afegeix després de plantar les cèl·lules o l’endemà i es renova cada un o 

dos dies. També solen portar antibiòtics com penicil·lina i estreptomicina (Chlopcíková et 

al., 2001).  

Abans de plantar les cèl·lules es poden realitzar passos per a enriquir en cèl·lules cardíaques 

i eliminar les cèl·lules mesenquimals que es divideixen. Aquesta eliminació de cèl·lules no 

musculars es pot realitzar mitjançant un pas de preplaqueig perquè s’enganxen ràpidament 
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a la superfície de la placa i els cardiomiòcits queden resuspesos. També es poden utilitzar 

compostos inhibidors de la proliferació com citosina-β-D-arabinofuranòsid, 5-bromo-2’-

desoxiuridina (BrdU) o mitomicina per a eliminar les cèl·lules que proliferen. Finalment, 

després de contar les cèl·lules, aquestes es planten en plaques pretractades amb col·lagen, 

fibronectina, laminina o gelatina per a obtenir una densitat adient. Després de 2-3 dies 

s’obté una monocapa confluent amb miòcits que bateguen espontàniament. Els cultius es 

mantenen en incubadors a 37 ºC en una atmosfera humidificada d’entre 1% i 10% CO2 i 

20% d’O2 (Chlopcíková et al., 2001). 

A més dels cultius primaris, també s’utilitzen línies cel·lulars tipus cardiomiòcits com la línia 

H9c2 i HL-1. Les cèl·lules H9c2 deriven de cors embrionaris de rata, tot i presentar els canals 

de calci tipus L, no presenten l’organització sarcomèrica típica de cardiomiòcits adults 

(Hescheler et al., 1991). Les cèl·lules HL-1 deriven d’una línia cel·lular tumoral auricular de 

ratolins. Aquestes cèl·lules es contrauen espontàniament, tenen sarcòmers organitzats i 

expressen gens característics de cardiomiòcits adults (White et al., 2004). 

2.2. La hipertròfia cardíaca 

Durant l’embriogènesi el cor creix mitjançant la proliferació cel·lular però en períodes 

postnatals els cardiomiòcits perden aquesta capacitat de proliferació i el creixement del 

cor ocorre mitjançant la hipertròfia. Tanmateix, la hipertròfia pot ocórrer de forma 

patològica en resposta a senyals d’estrès com la hipertensió, sobrecàrrega de pressió, 

desordres endocrins, infart de miocardi, disfunció contràctil o altres malalties. A nivell 

cel·lular s’ha suggerit que la hipertròfia cardíaca s’indueix per anormalitats en l’homeòstasi 

del calci en els cardiomiòcits (Frey et al., 2000). 

Hi  ha dos tipus d’hipertròfia, la fisiològica i la patològica (Fig. 13). Ambdós tipus inicialment 

es desenvolupen com una resposta adaptativa a l’estrès cardíac però difereixen en les 

etapes següents. Inicialment, la hipertròfia fisiològica incrementa la contractilitat perquè 

s’incorporen més sarcòmers en paral·lel mantenint la funció cardíaca mentre que la 

hipertròfia patològica s’acompanya d’esdeveniments cardiovasculars com fallida cardíaca, 

arítmies i finalment pot provocar la mort. A banda del creixement postnatal, la hipertròfia 

fisiològica pot ocorre a causa d’un exercici intens o l’embaràs, situacions en què es 

necessita una major aportació sanguínia. Aquesta situació és una resposta a la 
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sobrecàrrega hemodinàmica que provoca un augment en la mida dels cardiomiòcits però 

sense comprometre la seva funcionalitat i sense provocar fibrosi. A excepció de la 

hipertròfia postnatal, la hipertròfia fisiològica és reversible. A més, en la hipertròfia 

fisiològica no es reexpressen els gens fetals d’inducció d’hipertròfia ni s’altera l’expressió 

dels gens involucrats en l’homeòstasi del calci com ocorre en condicions patològiques 

(Maillet et al., 2013). 

 
Figura 13. Hipertròfia fisiològica i patològica. El cor s’hipertrofia en resposta a estímuls fisiològics 
o patològics. La fisiològica provoca una hipertròfia excèntrica que causa l’increment en longitud i 
amplada dels cardiomiòcits i conseqüentment el volum ventricular creix. Un cop s’han alleujat els 
estímuls es reverteix la hipertròfia. La hipertròfia patològica comporta una hipertròfia concèntrica 
com a resposta compensatòria, reduint l’espai ventricular i incrementant l’amplada de la paret on 
els cardiomiòcits incrementen més en amplada que en longitud. Això pot induir a una dilatació de 
la cambra ventricular (hipertròfia excèntrica) danyant la funció contràctil. Finalment això pot 
resultar en una fallida cardíaca. Les fletxes discontínues indiquen vies hipotètiques (Nakamura and 
Sadoshima, 2018). 

Els mecanismes que regulen la hipertròfia fisiològica inclouen la insulina i el factor de 

creixement 1 tipus insulina (IGF1), l’hormona tiroidal, l’òxid nítric, neuregulina 1, les 

proteïnes integrina i melusina i microRNAs i proteïnes d’unió al RNA. Durant la hipertròfia 
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fisiològica s’incrementa l’angiogènesi, la síntesi de proteïnes, l’eficiència energètica a 

través de l’oxidació d’àcids grassos i glucosa, el control de qualitat proteaic i es generen 

antioxidants (Nakamura and Sadoshima, 2018). 

Les principals vies de regulació de la hipertròfia són les MAPK (proteïnes quinasa activades 

per mitogen), la fosfatasa calcineurina i la via PI3K/Akt que s’activen per diferents estímuls 

(Fig. 14). En el cas de la hipertròfia fisiològica destaca el factor de creixement IGF1 que 

activa la quinasa PI3K (McMullen et al., 2004; Neri Serneri et al., 2001). Mentre que en la 

hipertròfia patològica s’ha detectat un increment d’angiotensina i endotelina-1 que activen 

els receptors acoblats a proteïna G (GPCR) activant les MAPK i calcineurina (Jacobi et al., 

1999; Yorikane et al., 1993).  

 
Figura 14. Processos cel·lulars de la hipertròfia. Diferents receptors com GPCR o receptors de 
factors de creixement com IGF-1 activen principalment les vies MAPK, calcineurina i PI3K/Akt que 
promouen la transcripció dels gens d’hipertròfia o gens del metabolisme. La inducció de la 
hipertròfia s’associa amb increment de síntesi de proteïnes, reprogramació metabòlica, alteracions 
en l’organització dels sarcòmers, desregulació de proteïnes implicades en el maneig del calci, 
disfunció mitocondrial, fibrosi i mort cel·lular. PI3K, fosfoinositol 3-quinasa; FAO, oxidació d’àcids 
grassos; ECM, matriu extracel·lular (Bernardo et al., 2010). 
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Pel que fa a la hipertròfia patològica, aquesta s’observa quan hi ha una sobrecàrrega de 

pressió o volum; en hipòxia degut a un infart de miocardi, obesitat, diabetis o envelliment; 

síndromes metabòliques, o malalties hereditàries en què el funcionament del sistema 

cardiovascular es veu compromès. La hipertròfia patològica comporta una descompensació 

mal adaptativa causant mort cel·lular, fibrosi, increment de col·lagen tipus I, activació de 

miofibroblasts, desregulació de les proteïnes transportadores de calci, disfunció 

mitocondrial, reprogramació metabòlica, reactivació de l’expressió dels gens fetals, dany 

proteic, deteriorament del control de qualitat mitocondrial, alteracions en l’estructura del 

sarcòmer i angiogènesi insuficient (Nakamura and Sadoshima, 2018). 

El cor retorna al programa genètic fetal per a desencadenar la hipertròfia patològica. Els 

gens típics que es sobre expressen són ANP i BNP (pèptids natriurètics auriculars i tipus B), 

β-MHC (cadena pesada de la β-miosina) i l’α-actina esquelètica. A més a més, es retorna al 

metabolisme fetal on disminueix l’oxidació d’àcids grassos i s’incrementa la glicòlisi 

(Taegtmeyer et al., 2010). També es reprimeixen gens cardíacs adults com l’ATPasa de calci 

del reticle sarcoendoplasmàtic (SERCA) i l’α-MHC (Du, 2007; Kuwahara et al., 2012). 

L’expressió d’aquests gens està sota el control dels factors transcripcionals NFAT, MEF2 i 

GATA4 que s’activen gràcies a les MAPK (proteïnes quinasa activades per mitogen) i la 

fosfatasa calcineurina (Kohli et al., 2011). 

L’activació de proteïnes G, a través d’antiogensina II o endotelina I, activen les MAPK però 

també la via PLC/IP3 (fosfolipasa C/Inositol 3-fosfat). Aquesta última provoca un increment 

de calci citosòlic que permet l’activació del complex calmodulina/calcineurina (Fig. 15). La 

fosfatasa calcineurina depenent de calci és un activador essencial del creixement cardíac. 

Calcineurina està composta d’una subunitat catalítica de calcineurina A i les proteïnes que 

uneixen calci, calcineurina B i calmodulina. Drogues immunosupressores com ciclosporina 

A (CsA) i FK506 poden inhibir aquests complexos. Aquests compostos s’uneixen 

respectivament als receptors citoplasmàtics ciclofilina i FKBP (proteïna d’unió a FK506). 

Ambdós receptors són immunofilines amb activitat isomerasa que s’inhibeix per CsA i 

FK506. La interacció de la droga amb la isomerasa corresponent forma un complex que 

s’uneix a calcineurina inhibint-la (Schreiber and Crabtree, 1992). 

L’activitat calcineurina s’activa per un increment en la concentració de calci citosòlic, llavors 

aquesta fosfatasa defosforila els factors nuclears activadors de cèl·lules T (NFAT) induint la 
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seva translocació al nucli (Parra and Rothermel, 2017). Els membres de la família NFAT 

interaccionen amb els factors transcripcional GATA i MEF2 induint l’expressió de diversos 

gens. S’han descrit cinc proteïnes NFAT (NFATc1-NFATc5) però actualment la funció 

específica de cada proteïna és encara desconeguda. La quinasa GSK3 refosforila NFAT per 

a ser exportat de nou al citosol (Crabtree and Olson, 2002). Les proteïnes que interaccionen 

amb calcineurina per a modular-la (MCIP) inhibeixen l’activitat calcineurina. A més, 

l’expressió de MCIP s’activa per les NFAT creant un feedback negatiu (Yang et al., 2000). 

Això suggereix que la deleció del gen MCIP provocaria una activació constitutiva de 

calcineurina però, en models knock-out els ratolins mostren una reducció en la resposta a 

inductors d’hipertròfia suggerint que MCIP permet també l’activació de calcineurina i 

reprimeix els nivells excessius de la seva activitat (Molkentin, 2004; Vega et al., 2003). 

 
Figura 15. Via d’inducció d’hipertròfia calcineurina/NFAT. La unió de calci i calmodulina (CaM) 
activa calcineurina (Cn) que fosforila el factor transcripcional NFAT. NFAT fosforilat entra al nucli on 
activa l’expressió dels gens inductors d’hipertròfia. FK506, Ciclosporina A (CsA) i MCIP inhibeixen 
l’activitat fosfatasa de calcineurina. La quinasa GSK3β defosforila NFAT inactivant-lo. CnB, subunitat 
reguladora de calcineurina; CnA, subunitat catalítica de calcineurina. 

La senyalització a través de les quinases MAP (ERK, JNK i p38) també regula la hipertròfia. 

S’ha suggerit que la via calcineurina/NFAT podria interactuar amb les quinases MAP tot i 

que hi ha resultats contradictoris respecte al seu rol com a inductors o repressors de la 

hipertròfia. S’ha descrit que calcineurina indueix l’expressió d’ERK i JNK mentre que 

inhibeix la de p38. Al mateix temps també s’ha vist que les quinases p38 i JNK poden 

defosforilar NFAT inactivant-lo però també poden fosforilar i activar el factor GATA que 
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indueix la transcripció dels gens d’hipertròfia (Asrih et al., 2013; Molkentin, 2004; Rose et 

al., 2010). El factor de transcripció MEF2 en condicions normals només mostra activitat 

basal però en situacions d’estrès s’estimula la seva activitat després que les histones 

deacetilases de classe II (HDAC) es transportin al citosol on es fosforilen i deixen d’inhibir 

MEF2. La MAPK p38 fosforila MEF2 incrementant la seva activitat transcripcional i així 

s’indueix l’expressió dels gens d’hipertròfia (Han and Molkentin, 2000; McKinsey et al., 

2002).  

L’activació de la via PI3k/Akt a través d’IGF contribueix a la hipertròfia cardíaca fisiològica. 

Akt inactiva GSK3 i activa mTOR estimulant la síntesi de proteïnes i inhibint l’autofàgia. 

L’increment de la síntesi de proteïnes i el control de qualitat mitocondrial a través de mTOR 

són mecanismes adaptatius essencials, però una activació sostinguda de mTOR és 

perjudicial en part degut a una supressió de l’autofàgia i conseqüentment un 

deteriorament del control de qualitat mitocondrial. A més, l’ús de rapamicina, inhibidor de 

mTOR, atenua la hipertròfia (Delaughter et al., 1999; Saxton and Sabatini, 2017; Shioi et al., 

2003). 

La inducció d’aquestes vies es realitza mitjançant diversos estímuls com les hormones 

angiotensina II i endotelina I que a través de la via fosfolipasa C i inositol trifosfat indueixen 

l’increment de calci citosòlic (Atef and Anand-Srivastava, 2014; Zhang et al., 2013). 

L’increment en els nivells de les hormones catecolamina en sang, per una major activitat 

neuronal adrenèrgica en pacients amb fallida cardíaca, indueix l’increment dels nivells 

cAMP que promouen majors nivells de calci citosòlic que acabarà induint hipertròfia 

(Lymperopoulos et al., 2013). Altres cèl·lules del cor, com els fibroblasts cardíacs o cèl·lules 

endotelials, també regulen la hipertròfia dels cardiomiòcits. Aquestes segreguen factors de 

creixement, citoquines i altres proteïnes que indueixen la hipertròfia (Kakkar and Lee, 2010; 

Tirziu et al., 2010). 

3. EL METABOLISME ENERGÈTIC CARDÍAC 

Els cardiomiòcits tenen un alt consum d’oxigen causat per un alt contingut en mitocondris. 

Poden utilitzar tot tipus de substrats per a l’obtenció d’energia però els àcids grassos són 

el substrat preferent per a la respiració mitocondrial, produint entre el 70% i 90% d’energia 
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mentre que la resta ve principalment de l’oxidació de la glucosa i lactat i en menor mesura 

dels cossos cetònics i aminoàcids (Doenst et al., 2013; Neely and Morgan, 1974).  

Tal i com s’ha explicat en el punt anterior, els cardiomiòcits en períodes postnatals 

experimenten un canvi metabòlic, passant d’un metabolisme majoritàriament glicolític fins 

a un metabolisme oxidatiu. En períodes embrionaris i en els primers dies post-natals, la 

meitat de l’energia prové de la glicòlisi, mentre que a dia 7, la meitat prové de l’oxidació 

d’àcids grassos i l’altra part principalment del lactat. A partir d’aquesta etapa, les 

preferències metabòliques canvien fins a utilitzar majoritàriament àcids grassos. Aquests 

canvis van acompanyats d’un increment en els nivells d’àcids grasos en sang, una baixada 

dels nivells de malonil-CoA (inhibidor de la β-oxidació dels àcids grassos) i també una 

baixada en els nivells de lactat en sang. Així mateix, també ocorren canvis en el control 

transcripcional de les vies que regulen el metabolisme mitjançant els factors 

transcripcionals HIF-1α i PGC-1α (Lopaschuk and Jaswal, 2010). 

Els metabòlits primaris dels àcids grassos i carbohidrats són àcids grassos esterificats amb 

acil coenzim A (acil-CoA) i piruvat respectivament. L’entrada d’àcids grassos de cadena 

llarga al mitocondri es regula per la proteïna carnitina palmitoïl-transferasa (CPT). 

L’oxidació de piruvat es regula per la reacció de l’enzim piruvat deshidrogenasa (PDH) que 

el transforma a acetil-coA. Altres substrats com lactat, cossos cetònics i aminoàcids poden 

entrar directament al mitocondri. Els àcids grassos són el substrat predominant però en 

algunes circumstàncies s’augmenta l’ús d’altres substrats. L’exercici incrementa la 

producció de lactat en el múscul esquelètic o una dieta cetogènica incrementa els nivells 

de cossos cetònics en sang (Kolwicz et al., 2013).  

L’acil-CoA gras s’oxida fins a acetil-CoA pel procés anomenat β-oxidació. Finalment l’acetil-

CoA s’oxida en el cicle de Krebs. Tots aquests passos d’oxidació redueixen el NAD i FAD que 

s’utilitzen en la cadena de transport d’electrons (ETC) per a produir ATP. El procés de 

fosforilació oxidativa (OXPHOS) ocorre en la ETC ubicada en la membrana interna del 

mitocondri. En mamífers està formada per quatre complexos enzimàtics respiratoris que 

generen un gradient de protons per a que l’ATP sintasa pugui sintetitzar ATP. Més del 95% 

d’ATP generat en el cor prové de la fosforilació oxidativa, la resta ve de la glicòlisi i en menor 

mesura del cicle de Krebs. Entre el 60% i 70% de l’ATP generat s’utilitza per al procés de 
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contracció, la resta per a les bombes d’ions, especialment els transportadors de calci del 

reticle sarcoplasmàtic (Doenst et al., 2013).  

El metabolisme energètic dels cardiomiòcits s’organitza per unitats energètiques 

intracel·lulars (ICEUs) que permeten incrementar l’eficiència de la transferència d’energia 

mantenint una estabilitat metabòlica. Són mòduls funcionals i estructurals que integren 

múltiples fluxos als llocs on es genera ATP en el mitocondri i als llocs on s’utilitza ATP, en 

les miofibres, reticle sarcoplasmàtic i en les bombes ATPases del sarcolemma (Fig. 16).  

 
Figura 16. Esquema del funcionament de les unitats energètiques intracel·lulars (ICEU).  La imatge 
representa la relació entre el mitocondri, el reticle sarcoplasmàtic (SR), el sarcòmer, les bombes 
d’ions del sarcolemma i els túbuls T. Els substrats, àcids grassos (FFA) i glucosa (GLU), entren al 
mitocondri per a ser metabolitzats i generar ATP. L’ATP junt amb la creatina (Cr) forma fosfocreatina 
(PCr) i ADP mitjançant la creatina quinasa mitocondrial (MtCK). A través dels cicles de 
fofotransferència de PCr/Cr s’entrega ATP als enzims citosòlics creatina quinasa (CK) del SR, 
sarcòmer o bombes d’ions del sarcolemma (Guzun et al., 2015). 

Aquestes unitats integren el mitocondri, el reticle sarcoplasmàtic, els túbuls T i el sarcòmer, 

regulant la producció i el transport d’energia per una xarxa de fosfotransferència 

compartimentada. Durant la contracció, s’allibera calci i ATP que es consumeixen en la 

mateixa ICEU abans que es difongui fora. La creatina quinasa mitocondrial catalitza la 
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transfosforilació de l’ATP intramitocondrial i la creatina citosòlica a ADP i fosfocreatina 

(PCr). La fosfocreatina serveix com a transport i emmagatzematge d’ATP a més, es difon 

fàcilment a través de la membrana mitocondrial al citosol. L’ADP s’utilitza en el sistema 

OXPHOS mentre que PCr es transfereix a través de la via creatina/PCr per a ser utilitzat pels 

enzims creatina quinasa i ATPases del sarcòmer o bombes d’ions. Aquests processos es 

controlen per la ràtio creatina/PCr, ADP i Pi, i també per la quinasa AMP (AMPK) que 

controla l’entrada dels substrats com àcids grassos o glucosa (Guzun et al., 2015). 

La membrana interna de les crestes mitocondrials conté els cinc complexos responsables 

de la fosforilació oxidativa. El complex I està format per la NADH-ubiquinona 

oxidoreductasa, el complex II per la succinat deshidrogenasa, el complex III per l’ubiquinol-

citocrom c oxidoreductasa, el complex IV per la citocrom c oxidasa i finalment el complex 

V per l’ATP sintasa (Fig. 17).  

 
Figura 17. Complexos de la fosforilació oxidativa. Els electrons (e-) provinents de l’oxidació de 
NADH i FADH2 es transfereixen des del complex I i II fins al complex IV produint-se un gradient de 
protons que permet la síntesi d’ATP en el complex V. Q, ubiquinona; Cit c, citocrom c. 

El complex I o NADH deshidrogenasa és el més gran i està format per unes 46 subunitats 

en vertebrats. NADH dóna dos electrons al grup prostètic flavin mononucleòtid (FMN) del 

complex I que passen a través de clústers Fe-S al coenzim Q (o ubiquinona). L’oxidació d’una 

molècula de NADH provoca l’alliberació de quatre protons a la matriu. El complex II o 

succinat deshidrogenasa catalitza l’oxidació de succinat a fumarat reduint FAD. L’enzim 

succinat deshidrogenasa és una flavoproteïna i conté FAD com a grup prostètic que amb 

l’ajuda de clústers Fe-S permet donar els electrons al coenzim Q com el complex I. Aquest 
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complex no bombeja protons a l’espai intermembrana. El coenzim Q reduït es pot difondre 

per la membrana mitocondrial interna per a donar els electrons a la citocrom c reductasa 

del complex III. Aquest complex està format per unes 11 subunitats, algunes contenen 

grups hemo i centres Fe-S. Després d’oxidar el coenzim Q, els electrons es transfereixen a 

molècules de citocrom c bombejant 4 protons a l’espai intermembrana per cada 2 

electrons. Finalment els electrons arriben al complex IV on es produeixen dues molècules 

d’H2O a partir d’una molècula d’O2. Aquest complex està format per 13 subunitats i 

bombeja 2 protons a l’espai intermembrana per cada 2 electrons. Els protons acumulats en 

l’espai intermembrana passen a través de l’ATP sintasa o complex V provocant canvis 

conformacionals que permeten produir ATP a partir d’ADP i fosfat (Osellame et al., 2012; 

W. Wang et al., 2018). 

Tal com s’ha descrit, els complexos enzimàtics respiratoris són bombes de protons dirigits 

per reaccions redox que utilitzen l’energia derivada de les reaccions de reducció i oxidació 

per a traspassar protons de la matriu a l’espai intermembrana. Aquest procés estableix un 

potencial electroquímic o gradient de protons entre la membrana interna mitocondrial. El 

potencial electroquímic transmembrana (∆µH+) depèn d’un component elèctric produït pel 

potencial de membrana (∆ѱm) i un component químic proveït per la diferència de pH que 

depèn del gradient d’ions d’hidrogen (∆pH). Mitjançant l’equació de Nernst es pot calcular 

el potencial electroquímic transmembrana (∆µH+= -F∆ѱm +RT∆pH). Els valors fisiològics 

d’aquests components són aproximadament entre -150 i -180 mV per a ∆ѱm i entre 0,5 i 1 

unitat per a ∆pH, donant un potencial electroquímic d’entre 180 i 220 mV. La matriu 

mitocondrial té un potencial elèctric negatiu i és alcalina. Com el potencial de membrana 

és més negatiu dins, hi ha una preferència de transportar cations a dins i anions fora. Això 

facilitat l’acumulació de cations com calci o ferro dins el mitocondri. Alteracions en el 

potencial transmembrana poden causar defectes en les funcions mitocondrials com la 

producció d’ATP. Per restablir aquest paràmetre, l’ATP sintasa pot actuar de manera 

inversa hidrolitzant ATP mitjançant canvis conformacionals (Hassinen, 2007; Perry et al., 

2011; Zorova et al., 2018). 

La taxa de fosforilació oxidativa i del consum d’oxigen es regula d’acord a la demanda 

cel·lular. Hi ha diversos passos limitants en la ETC que actuen com a control com és la 

quantitat de NADH, les deshidrogenases de la matriu mitocondrial, la disponibilitat d’ADP 
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i fosfat, la ràtio ATP/ADP+Pi, la regulació de la citocrom oxidasa, la disponibilitat d’oxigen i 

la regulació de l’expressió de gens que codifiquen les subunitats dels complexos de la 

cadena respiratòria (Hassinen, 2007).  

3.1. El metabolisme de carbohidrats 

El principal substrat del metabolisme de carbohidrats és la glucosa que pot venir 

directament o del glicogen. El cor té poca reserva de glucosa en forma de glicogen, uns 30 

µmols/g que corresponen a un 20% del present en múscul esquelètic, però la taxa de 

transformació del glicogen és alta. En el cor, la glucosa que deriva de glicogen contribueix 

al 40% aproximadament de la producció d’ATP a partir de glucosa. La glucosa entra al 

citosol pels transportadors GLUT. GLUT1 predomina en els cors fetals mentre que en cors 

adults, quan ja s’utilitzen àcids grassos com a principal substrat per a produir energia en el 

cor, predomina GLUT4. Un cop dins, la glucosa es fosforila ràpidament a glucosa 6-fosfat 

(G6P) que pot ser utilitzada en diferents vies metabòliques com la via de les pentoses 

fosfats, la via de síntesis d’hexosamines o la glicòlisi, aquesta última és la principal via. La 

glicòlisi consisteix en 10 reaccions enzimàtiques consecutives per a generar piruvat, NADH 

i una petita quantitat d’ATP. El piruvat generat es pot descarboxilar a acetil-CoA pel 

complex enzimàtic de la piruvat deshidrogenasa (PDH) per oxidar-se en el cicle de Krebs 

(Fig. 18).  

La ruta de les pentoses fosfat és una font important de nicotinamida adenina dinucleòtid 

fosfat reduït (NADPH) que regula l’estrès oxidatiu i es requereix per a sintetitzar lípids. A 

part de NADPH també es produeixen sucres de 5 carbonis com ribosa 5-fosfat i xilulosa 5-

fosfat (Zimmer, 1996). L’enzim G6P deshidrogenasa és clau en aquesta via, deficiències en 

aquest enzim empitjoren el dany causat per isquèmia-reperfusió (Jain et al., 2004). 

L’intermediari glicolític fructosa 6-fosfat també pot derivar a la via de síntesi 

d’hexosamines. Aquesta via regula les modificacions proteiques post-traduccionals, el 

processament de les proteïnes i la resposta a estrès. En cors hipertrofiats o amb fallida 

cardíaca s’han vist nivells elevats de proteïnes modificades per O-glucosil-N-acetilacions 

(Lunde et al., 2012).  

Pel que fa a la glicòlisi, l’enzim fosfofructoquinasa-1 (PFK-1) i gliceraldehid-3-fosfat 

deshidrogenasa (GAPDH) són uns reguladors importants de la glicòlisi. La PFK-1 catalitza el 
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primer pas irreversible transformant la fructosa 6-fosfat a fructosa 1,6-bifosfat utilitzant 

ATP. L’ADP, AMP i el fosfat activen aquesta via mentre que l’ATP, la fructosa 1,6-bifosfat i 

una baixada en el pH la inhibeixen. El GAPDH transforma el gliceraldehid 3-fosfat a 1,3-

difosfoglicerat produint NADH. L’acumulació de NADH al citosol inhibeix aquesta reacció, 

al contrari que NAD+ (Stanley et al., 2005). 

Figura 18. Esquema representatiu del metabolisme de carbohidrats. La glucosa entra al citosol 
pels transportadors GLUT i mitjançant la glicòlisi dóna piruvat que dins el mitocondri s’oxida en el 
cicle de Krebs, forma oxaloacetat i malat o es pot transformar en lactat en el citosol. La producció 
de NADH i FADH2 s’utilitza en la ETC per a generar un gradient de protons i produir ATP en el 
complex V de l’ATP sintasa. G6P, glucosa 6-fosfat; PDH, complex de la piruvat deshidrogenasa; PDK, 
quinasa de la PDH; ETC, cadena de transport d’electrons; IMS, espai intermembrana (Doenst et al., 
2013). 

L’últim pas de la glicòlisi forma piruvat que pot ser utilitzat per a formar lactat, 

descarboxilar-se a acetil-CoA o carboxilar-se a oxaloacetat o malat. El complex piruvat 

deshidrogenasa (PDH) que transforma el piruvat en acetil-CoA és un complex 

multienzimàtic localitzat en la matriu mitocondrial. PDH té un rol molt important en la 

producció d’energia en el cor, uneix la glicòlisi i el cicle de Krebs. Està compost per tres 

components catalítics, piruvat deshidrogenasa (E1), dihidrolipoil acetiltransferasa (E2) i 

dihidrolipoil deshidrogenasa (E3) i requereix cinc coenzims: CoA, NAD, FAD, lipoic i tiamina 

pirofosfat (TPP) (Fig. 19A). El primer enzim catalitza dues reaccions, la descarboxilació de 
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piruvat a CO2 mitjançant la tiamina difosfat i l’acetilació reductora de grups lipoic units a 

E2. La subunitat E2 de mamífers conté dos dominis lipoils, un intern i l’altre extern, un 

domini d’unió a la subunitat E1 i un domini catalític C-terminal (Fig. 19B). La subunitat E2 

transfereix un grup acetil al CoA per a formar acetil-CoA. Finalment, E3 transfereix electrons 

del grup dihidrolipoic a FAD i després a NAD+. Els eucariotes superiors tenen a més una 

proteïna d’unió a la dihidrolipoamida deshidrogenasa (E3BP), que juntament amb E2 forma 

el nucli estructural del complex, i dos enzims reguladors, la piruvat deshidrogenasa quinasa 

(PDK) i la piruvat deshidrogenasa fosfatasa (PDP) (Patel et al., 2014).  

La subunitat E1 és diana de fosforilació i defosforilació per la PDK i PDP. Hi ha tres llocs de 

fosforilació que quan s’oxiden s’inactiva l’enzim. La PDK s’uneix als dominis lipoic de la E2 i 

requereix la presència d’àcid lipoic (Patel and Korotchkina, 2006). 

 
Figura 19. Funció i estructura del complex PDH. A) El complex multienzimàtic PDH catalitza la 
descarboxilació oxidativa de piruvat formant acetil-CoA, CO2 i NADH2. La PDH està formada per tres 
enzims que actuen seqüencialment catalitzant les reaccions en vermell per la E1, en verd per la E2 
i en blau per la E3. B) Estructura del nucli estructural del complex PDH en mamífers format per la 
subunitat E2 i la proteïna E3BP. Ambdues tenen dominis lipoil (en verd) on s’uneix l’àcid lipoic, un 
domini d’unió (S) a les subunitats E1 i E3 i un domini catalític C-terminal (C). ThDP, tiamina difosfat; 
LD i L, domini lipoil (Patel et al., 2014).   

A més de la PDH hi ha altres complexos multienzimàtics similars, com és el cas de l’α-

cetoglutarat deshidrogenasa (KGDH) i la deshidrogenasa d’α-cetoàcids de cadena 

ramificada (BCKDC). Són complexos mitocondrials que tenen la mateixa estructura de tres 

subunitats i utilitzen els mateixos coenzims tot i que només tenen en comú la subunitat E3. 

El complex BCKDC catalitza la descarboxilació oxidativa d’α-cetoàcids de cadena ramificada 

com els aminoàcids L-isoleucina, L-valina, L-leucina o L-treonina. Està format per l’α-

cetoàcid deshidrogenasa, la dihidrolipoil transacilasa i la dihidrolipoil deshidrogenasa 

(Ævarsson et al., 2000). El complex KGDH està compost per l’α-cetoglutarat deshidrogenasa 

B) A) 
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com a E1, la dihidrolipoil succiniltransferasa com a E2 i finalment la dihidrolipoil 

deshidrogenasa com a E3. Forma part del cicle de Krebs on transforma l’α-cetoglutarat a 

succinil-CoA i CO2 en la quinta reacció (Shi et al., 2008). A més, també s’ha suggerit que el 

complex KGDH podria realitzar modificacions post-traduccionals basades en succinilacions 

en múltiples proteïnes (Gibson et al., 2015; McKenna and Rae, 2015).  

El cofactor àcid lipoic, que es troba unit covalentment al domini lipoil de la subunitat E2 per 

una unió amida, posseeix dos grups sulfhidrils que permeten reduir FAD a través de l’E3. 

L’oxidació del grup lipoic amb un producte de la peroxidació lipídica, 4-hidroxinonenal 

(HNE), s’ha vist que inhibeix l’activitat KGDH i PDH (Humphries and Szweda, 1998). A més 

el tractament amb H2O2 provoca la glutatiolació dels grups sulfhidrils dels tiols de manera 

reversible per a protegir la proteïna inhibint l’activitat KGDH (Applegate et al., 2008). 

Aquests resultats suggereixen que l’estat redox de l’àcid lipoic és important perquè pugui 

realitzar-se l’activitat enzimàtica d’aquests complexos. 

3.2. El metabolisme lipídic 

Els àcids grassos són la principal font d’energia dels cardiomiòcits adults. En la sang es 

troben units a albúmina o esterificats en triacilglicèrids (TAGs) dins de quilomicrons o 

lipoproteïnes de molt baixa densitat (VLDL). Els àcids grassos poden travessar la membrana 

plasmàtica o mitjançant proteïnes de transport com la translocasa CD36, que és la que 

predomina en el cor. Al citosol, els àcids grassos s’activen unint-se a una molècula de 

coenzim A (CoA) formant un àcid gras acil-CoA gràcies a la sintasa d’àcids grassos FACS. 

Llavors, es poden tornar a esterificar formant TAGs, transformar-se a ceramides o entrar al 

mitocondri. Els àcids grassos acil-CoA no poden travessar la membrana mitocondrial 

interna, per això s’utilitza un mecanisme de transport format pels enzims carnitina 

palmitoïl-transferasa-I i II (CPT-I i CPT-II), el transportador carnitina/acil-carnitina i la 

carnitina. La CPT-I transfereix el grup acil de l’acil-CoA a la carnitina, formant acil-carnitina 

a l’espai intermembrana. Llavors l’acil-carnitina es transporta a la matriu mitocondrial 

mitjançant l’enzim carnitina/acil-carnitina translocasa. Aquest intercanvia acil-carnitina per 

carnitina. Un cop a la matriu, es transfereix de nou el grup acil a una molècula CoA del 

mitocondri gràcies a la CPT-II. L’acil-CoA passa a la via de la β-oxidació generant acetil-CoA, 

NADH i FADH2. La reacció catalitzada per CPT-I és un punt regulador molt important que 
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determina la taxa d’oxidació d’àcids grassos. L’activitat d’aquest enzim es pot inhibir per 

malonil-CoA que és generat a partir d’acetil-CoA citosòlic (Fig. 20) (Doenst et al., 2013). 

 
Figura 20. Esquema representatiu del metabolisme lipídic. Els àcids grassos entren al citosol on 
s’esterifiquen fins a acil-CoA. Llavors es poden transformar a ceramides o triacilglicèrids (TAGs) o 
entrar dins el mitocondri mitjançant la carnitina i els enzims CPT. Els àcids grassos acil-CoA s’oxiden 
fins a acetil-CoA en la via β-oxidació on es produeix NADH que s’utilitza en la ETC fins a produir ATP. 
L’oxidació d’acil-CoA també transfereix electrons a través dels cofactors FAD presents en la via de 
les ETF cap a l’ubiquinona de la ETC. CPT, carnitina palmitoïl-transferasa; ETC, cadena de transport 
d’electrons; ETFs, flavoproteïnes transferidores d’electrons; IMS, espai intermembrana (Doenst et 
al., 2013). 

La β-oxidació consisteix en cicles de quatre reaccions per a alliberar una molècula d’acetil-

CoA i escurçar dos àtoms de carboni de l’àcid gras. El procés es torna a repetir fins a 

transformar completament l’àcid gras en molècules acetil-CoA que passen al cicle de Krebs. 

La primera i tercera reacció són dos passos de deshidrogenació lligats a la ETC. La primera 

deshidrogenació es porta a terme per les flavoproteïnes transferidores d’electrons (ETF) i 

l’oxidoreductasa ETF-ubiquinona (ETFD) que transfereixen electrons a la ubiquinona de la 

ETC. L’acil-CoA deshidrogenasa transforma acil-CoA en 2-enoil-CoA transferint els electrons 

del seu grup prostètic FADH2 a una segona flavoproteïna ETF. Finalment aquesta cedeix els 

electrons a una proteïna ferrosulfurada, la ETFD, que redueix la ubiquinona encarregada 

de transferir els electrons al complex III de la ETC. La segona reacció la catalitza l’enzim 2-
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enoil-CoA hidratasa que forma 3-hidroxiacil-CoA, el substrat del segon pas de 

deshidrogenació, lligat al complex I de la ETC via producció de NADH. Finalment la 3-

cetoacil-CoA tiolasa escurça dos carbonis de l’àcid gras acil-CoA produint acetil-CoA 

(Bartlett and Eaton, 2004). 

Les proteïnes PGC-1 regulen la biogènesi mitocondrial i el metabolisme. La quinasa AMPK 

pot activar PGC-1α que s’expressa principalment en teixit amb alta capacitat oxidativa com 

el cor i regula l’expressió de gens implicats en la fosforilació oxidativa. PGC-1α s’uneix i 

activa els factors transcripcionals PPARα i ERRα (receptor relacionat amb l’estrogen) 

incrementant la capacitat d’obtenir i oxidar àcids grassos. Hi ha tres isoformes PPAR (α, β/δ 

i γ) però PPARα és la més estudiada i té un rol important en les cèl·lules cardíaques. Activa 

l’expressió de gens com CD36, CPT1b, PDK4 (per inhibir l’entrada de piruvat al mitocondri) 

i MCAD (la deshidrogenasa d’àcids grassos de cadena mitjana). Ratolins KO per PPARα 

mostren una baixada en l’oxidació d’àcids grassos i un increment en l’oxidació de glucosa. 

Per altra banda, una sobre expressió de PPARα indueix l’oxidació d’àcids grassos que acaba 

provocant disfunció ventricular i lipotoxicitat en el cor (Rowe et al., 2010). En algunes 

condicions patològiques amb hipertròfia s’ha observat una reprogramació metabòlica que 

consisteix en un increment en el metabolisme de glucosa i una baixada en l’oxidació d’àcids 

grassos. El canvi en la preferència de substrat s’associa amb una disminució en l’expressió 

dels gens regulats per PPARα i PGC-1α. En aquestes condicions s’acostuma a veure una 

reducció en l’expressió de transportadors i enzim oxidants d’àcids grassos i en la taxa 

d’oxidació d’aquests (Doenst et al., 2010; Heather et al., 2006; Kato et al., 2010; Kolwicz et 

al., 2013). 

En els cardiomiòcits el consum d’àcids grassos és molt actiu i ràpid en condicions normals 

però quan hi ha una entrada elevada a la cèl·lula d’àcids grassos o alteracions metabòliques 

es poden trobar acumulacions de gotes lipídiques (LD) en el citosol. Les LD són orgànuls 

dinàmics compostos per una monocapa fosfolipídica que dins conté principalment TAGs i 

èsters de colesterol. A part d’emmagatzemar lípids en forma de TAGs tenen altres rols en 

el metabolisme lipídic actiu, la mobilització de lípids per a formar membranes, la 

detoxificació dels esterols o la maduració i degradació de proteïnes (Farese and Walther, 

2009).  
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A part de lípids, les LD contenen proteïnes que regulen la seva funció com les perilipines 

(Plin) que són les proteïnes d’unió a LD majoritàries. Existeixen 5 isoformes Plin però la més 

important en les funcions de les LD en el cor és la Plin5. La seva expressió s’indueix per 

PPARα. En models deficients amb Plin5 no es detecten LD en el cor i quan es sobre expressa 

hi ha major protecció de les LD contra les lipases. Plin5 manté les LD bloquejant l’acció de 

les lipases. La deleció del gen que expressa Plin5 en models de ratolí causa un increment 

en l’oxidació d’àcids grassos però també en la producció d’espècies reactives de l’oxigen 

(ROS). A més, la funció cardíaca disminueix suggerint que les LD, en condicions 

fisiològiques, protegeixen el cor de dany oxidatiu restringint l’oxidació mitocondrial. D’altra 

banda, en condicions patològiques, com l’obesitat i diabetis, l’esteatosi cardíaca ocorre 

quan hi ha una acumulació d’àcids grassos que provoca cardiomiopatia. Els TAGs són un 

emmagatzematge d’àcids grassos segur, al contrari que els diacilglicerols (DAGs) i 

ceramides. Quan hi ha acumulació de TAGs s’incrementen els nivells de DAGs i ceramides 

causant lipotoxicitat (Osumi and Kuramoto, 2016). 

4. L’ESTRÈS OXIDATIU 

L’estrès oxidatiu és un fenomen causat per una alteració en l’equilibri entre la producció 

de molècules prooxidants i les defenses antioxidants i això pot causar dany cel·lular. 

Malgrat això, existeixen uns nivells baixos d’estrès oxidatiu que són essencials (Yan, 2014). 

Per tant, depenent de la intensitat de l’estrès, aquest és fisiològic en nivells baixos i passa 

a ser patològic en nivells excessius (Sies et al., 2017). 

Entre les principals molècules prooxidants es troben les espècies reactives de l’oxigen (ROS) 

i del nitrogen (RNS). Aquestes molècules es produeixen en totes les cèl·lules aeròbiques i 

juguen un paper molt important en les malalties desencadenant dany cel·lular però també 

actuen regulant vies de senyalització en condicions fisiològiques (Liguori et al., 2018; 

Pizzino et al., 2017). 

4.1. Les espècies reactives de l’oxigen i nitrogen 

Les ROS es divideixen en dos grups: els radicals lliures, que contenen electrons 

desaparellats com l’anió superòxid (O2
-·) i el radical hidroxil (·OH), i no radicals, que es 

formen a partir de radicals lliures que comparteixen els electrons desaparellats com el 

peròxid d’hidrogen (H2O2), l’àcid hipoclorós (HOCl) i el singlet d’oxigen (1O2). L’anió 
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superòxid, generat per la reducció d’una molècula d’oxigen, es pot reduir a peròxid 

d’hidrogen per l’enzim superòxid dismutasa (SOD). Ambdues ROS poden formar radicals 

hidroxils a través de la reacció de Haber-Weiss i reacció de Fenton catalitzades per metalls 

(Fig. 21). La reacció de Haber-Weiss consisteix en dues reaccions químiques on en la 

primera es redueix Fe3+ a Fe2+ transformant el radical superòxid a oxigen i en la segona es 

produeix una reacció de Fenton reduint peròxid d’hidrogen a radical hidroxil gràcies a 

l’oxidació de Fe2+. Aquest radical hidroxil pot interaccionar amb un hidrogen generant una 

molècula d’aigua. Generalment aquest hidrogen s’extrau de diferents molècules com lípids 

o proteïnes iniciant així el procés oxidatiu d’aquestes molècules. A partir de peròxid 

d’hidrogen, l’enzim mieloperoxidasa (MPO), expressat en els neutròfils, pot generar HOCl 

per a fer front als patògens (Balaban et al., 2005; Birben et al., 2012). 

 
Figura 21. Reaccions de producció de ROS i RNS. A través de diferents reaccions de reducció es 
generen les diferents espècies reactives de l’oxigen (en taronja) i del nitrogen (en verd). En les 
reaccions depenents de ferro Haber-Weiss i Fenton es generen radicals hidroxils (OH·). SOD, 
superòxid dismutasa; MPO, mieloperoxidasa. 

Respecte a les espècies RNS destaca el radical d’òxid nítric (NO·) i el seu derivat peroxinitrit 

(ONOO-). L’òxid nítric és una molècula que activa diverses vies de senyalització però en 

concentracions elevades provoca dany. Es produeix per les sintases NOS que utilitzen L-

arginina, oxigen i els cofactors NADPH (Förstermann et al., 1994). El peroxinitrit es forma 

quan NO reacciona amb el radical superòxid i té una gran acció oxidant i de nitració 

(Stadtman and Levine, 2000). 

Els mitocondris són la font principal de ROS, produint més del 90% d’aquestes espècies, 

mentre que la resta es produeix per les oxidases NADPH (NOX), en els peroxisomes i en el 

citosol pels enzims ciclooxigenases i xantina oxidasa.  La producció de ROS mitocondrial és 

O2 O2
-· H2O2 

OONO- HOONO- NO 

OH· 

1O2 HOCl + Cl- 

Fe2+ Fe3+ 

HO- 

NO2
- 

e- O2
-· O2 

H2O2 H2O 

SOD 

M
PO

 

Reacció Fenton 

Reacció Haber-Weiss 



 

 

71 INTRODUCCIÓ 

una conseqüència de la fosforilació oxidativa on els electrons poden reaccionar 

directament amb oxigen o altres acceptors generant radicals lliures. Principalment es 

produeixen ROS en el complex I, II i III de la ETC però també a partir dels enzims NOX, les 

monoaminoxidases (MAO), l’aconitasa o les deshidrogenases com KGDH, PDH i ETFD 

(Murphy, 2009). 

Una baixada en la taxa de fosforilació oxidativa incrementa la producció de ROS gràcies a 

la fuita d’electrons a partir dels cofactors FAD i FMN reduïts, els centres Fe-S o 

l’autooxidació de la ubisemiquinona en els complexos I, II i III (Zorov et al., 2014). La 

flavoproteïna DLDH, el component E3 dels complexos PDH i KGDH, també és responsable 

de generar ROS (Starkov, 2013). Les NADPH oxidases (NOX) generen superòxid i peròxid 

d’hidrogen. S’han identificat 7 isoformes de les quals Nox4 és l’única que té localització 

mitocondrial (Kuroda et al., 2010). El flavoenzim MAO es troba en la membrana 

mitocondrial externa i té un rol molt important en el cervell on actua inactivant 

neurotransmissors. Les MAO són les principals generadores de peròxid d’hidrogen 

mitocondrial, i a part del sistema nerviós té molta importància en altres teixits com en el 

cardíac (Kaludercic et al., 2011). També s’ha descrit que l’enzim ETFD, que conté FAD i 

clústers Fe-S, pot generar ROS. A més l’oxidació d’àcids grassos genera més ROS que 

l’oxidació de substrats lligats a NADH (Seifert et al., 2010). Finalment, l’enzim Fe-S 

aconitasa, que en el cicle de Krebs transforma citrat a isocitrat, mitjançant la reacció de 

Fenton produeix radicals hidroxils a partir de superòxid (Vasquez-Vivar et al., 2000). 

4.2. Les dianes de l’estrès oxidatiu 

Els lípids, proteïnes i DNA són dianes de les espècies reactives. Tot i que poden ocórrer 

alteracions oxidants en condicions fisiològiques, una alta presència d’agents oxidants 

danya aquestes molècules provocant alteracions en la seva funció i estructura. 

La peroxidació lipídica és un procés en el qual els oxidants actuen contra els lípids que 

contenen dobles enllaços, principalment els àcids grassos poliinsaturats (PUFAs) però 

també glicolípids, fosfolípids i colesterol. Els radicals hidroxil (HO·) i hidroperoxil (HOO·) són 

els que principalment danyen els lípids. La reacció del radical hidroxil amb un lípid condueix 

a la pèrdua d’un àtom d’hidrogen del carboni d’un grup metilè donant lloc a un radical 

lipídic (L·). Aquest pot reaccionar amb oxigen produint un radical peroxil (LOO·) que 
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posteriorment treu un àtom d’hidrogen d’una altra molècula lipídica per a generar 

hidroperòxid lipídic (LOOH) i un nou radical lipídic. L’hidroperòxid lipídic, que és molt 

inestable, es descompon fàcilment a aldehids com a productes secundaris, principalment 

malondialdehid i 4-hidroxinonenal (4-HNE). Alts nivells de peroxidació lipídica acaben 

induint mort cel·lular (Ayala et al., 2014).  

Les proteïnes són unes de les principals dianes dels oxidants causant fragmentacions, 

modificacions de la càrrega elèctrica, alteracions en el plegament i en la interacció amb 

altres molècules entre d’altres. Els aminoàcids cisteïna i metionina que contenen sofre són 

els més sensibles a l’oxidació. Aquests residus es poden oxidar de manera reversible 

formant residus disulfur i metionina sulfòxid. Els grups tiol de les cisteïnes també poden 

donar formes més oxidades com grups sulfènic (RSOH), sulfínic (RSO2H) i sulfònic (RSO3H) 

mitjançant l’oxidació per peròxid d’hidrogen. L’òxid nítric és un producte del metabolisme 

de l’arginina, aquest pot formar el radical peroxinitrit que oxida els residus metionina i 

cisteïna i permet la nitració dels residus tirosina i triptòfan. La nitració de les tirosines 

impedeix que aquests residus passin de forma fosforilada a desfosforilada, alterant 

l’activitat de la proteïna. L’oxidació dels residus lisina, arginina, prolina i treonina poden 

formar derivats carbonils. Els grups carbonils es poden introduir per les reaccions amb 

productes de la peroxidació lipídica o per reaccions de glicació i glicoxidació (Stadtman and 

Levine, 2000).  

Les ROS poden també modificar el DNA per diferents mecanismes com la degradació de 

bases, talls en el DNA, mutacions, delecions o translocacions i unió amb proteïnes. Aquest 

dany pot provocar mutacions en el DNA que són molt rellevants en processos 

d’envelliment, carcinogènesi i altres malalties. La base guanina és la més susceptible al 

dany oxidatiu, l’oxidació predominant és la formació de 8-hidroxideoxiguanosina (Cadet 

and Wagner, 2013). 

Un excés en carbohidrats lliures genera oxidants com carbonils reactius i alteracions en el 

metabolisme que acaba induint una acumulació de ROS. La glicació no enzimàtica entre 

sucres i altres molècules genera productes que s’acumulen en el teixit. Aquests productes 

finals de la glicació avançada (AGEs), que es generen per la reacció de Maillard, s’acumulen 

en l’edat i són molt perjudicials (Gkogkolou and Böhm, 2012; Robertson, 2004). 
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A banda del dany oxidatiu, les espècies reactives també regulen l’activació de diferents vies 

de senyalització en condicions fisiològiques. Entre aquestes dianes destaquen NF-κB, les 

quinases MAPK, la quinasa PI3K, la fosfatasa PTEN, diversos transportadors de calci com 

SERCA, RyR i NCX, diverses proteïnes quinasa com CaMKII i PKA, la ciclofilina D i moltes 

altres proteïnes (Zhang et al., 2016). 

4.3. Els sistemes antioxidants 

Per fer front als oxidants existeixen mecanismes antioxidants que es divideixen en 

molècules enzimàtiques i no enzimàtiques. A més, aquestes molècules poden ser 

endògenes, sintetitzades per la cèl·lula, o exògenes, s’incorporen en la dieta. D’altra banda, 

la mateixa cèl·lula en presència de ROS consta de sensors i vies de senyalització que regulen 

la resposta antioxidant per tal de revertir els nivells de ROS. Els factors transcripcionals més 

destacats són Nrf2, AP-1, NF-κB i HIF-1. 

La via Nrf2-Keap1 s’indueix en presència d’estrès oxidatiu i electrofílic. Keap1 regula 

l’activitat de Nrf2. En presència d’un inductor, els grups sulfhidrils de Keap1 s’oxiden 

alliberant Nrf2 que entra al nucli per induir l’expressió de gens detoxificadors i antioxidants. 

Aquests gens estan sota el control de l’element de resposta antioxidant (ARE) activat per 

Nrf2 i altres proteïnes (Baird and Dinkova-Kostova, 2011). Els factors transcripcionals REL i 

NF-κB estan regulats negativament per les proteïnes κB inhibidores (IκB) que al mateix 

temps són inhibides pels complexos IκB-quinasa (IKK). La presència de ROS activa el 

complex IKK induint la resposta antioxidant (Ghosh et al., 1998; Oliveira-Marques et al., 

2009). D’entre altres proteïnes antioxidants, NF-κB indueix l’expressió del factor 

transcripcional induïble per hipòxia, HIF-1α. Aquest factor transcripcional regula l’expressió 

de gens involucrats en el metabolisme energètic i angiogènesi (Rius et al., 2008). Un altre 

factor transcripcional induït per ROS és AP-1 que regula diversos processos cel·lulars com 

la proliferació, apoptosis, supervivència i diferenciació (Zhou et al., 2001). Hi ha moltes vies 

que regulen els nivells de ROS. NF-κB, AP-1 i MAPK s’activen com a resposta primària per a 

modular l’estrès moderat. Quan els nivells d’estrès incrementen llavors s’activa la via 

Nrf2/Keap. Si l’estrès persisteix, l’última opció és l’obertura del porus transitori de 

permeabilitat mitocondrial (MPTP) per a disminuir la producció de ROS. No obstant això, al 

mateix temps s’incrementa l’estrès oxidatiu en tota la cèl·lula causant una disrupció 

homeostàtica i finalment mort cel·lular (Espinosa-Diez et al., 2015). 
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Aquests factors transcripcionals descrits activen l’expressió d’antioxidants enzimàtics, com 

superòxid dismutasa (SOD), catalasa, glutatió peroxidasa (GPx), tioredoxines (TRX), 

peroxiredoxines (PRX) i glutaredoxines (GRX), per revertir els nivells de ROS i reduir 

molècules oxidades (Fig. 22).  

Els enzims SOD transformen l’anió superòxid en peròxid d’hidrogen i oxigen. Les SOD són 

la primera defensa contra les ROS i depenen de diferents ions metàl·lics catalítics. En el cas 

de les cèl·lules eucariotes existeixen Cu/Zn SODs al citosol i Mn SODs al mitocondri. 

L’actuació d’aquests enzims, a banda de disminuir els nivells de superòxid, també regula 

les vies de senyalització induïdes per ROS (Wang et al., 2018).  

 
Figura 22. Reaccions dels principals enzims antioxidants. L’esquema de l’esquerra mostra la 
reducció i glutatiolació dels grups tiols de les proteïnes mitjançant l’actuació de glutaredoxina (GRX) 
i tioredoxina (TRX). L’esquema de la dreta mostra la detoxificació de les principals ROS i RNS on 
participa la glutatió peroxidasa (GPx) i peroxiredoxina (PRX). GPx depèn de GSH i de l’enzim glutatió 
reductasa (GR) mentre que PRX es torna a reduir amb l’acció de TRX i tioredoxina reductasa (TRR). 
Ambdues vies depenen de NADPH. RSSR, proteïna amb pont disulfur; RSH, proteïna reduïda; RSSG, 
proteïna glutatiolada; ROOH, hidroperòxid (Aoyama and Nakaki, 2015).  

L’enzim catalasa s’encarrega de detoxificar peròxid d’hidrogen principalment als 

peroxisomes però també es pot trobar en baixos nivells al citosol i mitocondris cardíacs. És 

una proteïna tetramèrica i cada subunitat conté un grup hemo com a grup prostètic 

(Antunes et al., 2002; Vainshtein et al., 1981). Un altre enzim que redueix el peròxid 

d’hidrogen a aigua és la glutatió peroxidasa (GPx) mitjançant GSH reduït. És un enzim 

format per quatre subunitats idèntiques que cadascuna conté selenocisteïna o cisteïna en 

el centre actiu. Hi ha 8 isoformes de GPx: GPx-1, s’expressa en tots els teixits i és coneguda 

com la clàssica; GPX-2, específica de l’intestí; GPx-3, 5, 6 i 7, són isoformes secretades; GPx-

4, és altament expressada i difereix en els substrats que redueix, i, finalment, GPx-8, es 
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localitzaria en membranes. GPx-1 es troba tant en el citosol com en el mitocondri i és més 

efectiva que la catalasa en eliminar peròxids. A més de peròxid d’hidrogen també poden 

reduir hidroperòxids lipídics (Lubos et al., 2011). Finalment, les peroxiredoxines (PRX) 

també són enzims peroxidases que redueixen els peròxids utilitzant els residus cisteïna que 

contenen. Pel que fa als nivells d’expressió són molt més abundants que GPx i catalasa i a 

més presenten una alta activitat. En mamífers hi ha 6 isoformes, de les quals destaquen 

PRX1 (citosòlica) i PRX3 (mitocondrial). A part del peròxid d’hidrogen també mostren una 

alta reactivitat amb el peroxinitrit suggerint que són molt importants per la defensa contra 

les RNS (Karplus, 2015). 

Nombrosos enzims antioxidants com GPx, glutaredoxines (GRX), proteïna disulfur 

isomerasa (PDI) i PRX tenen el plegament típic de les tioredoxines (TRX) i activitat 

oxidoreductasa. Aquest plegament està format per un centre actiu ditiòlic o monotiòlic que 

controla l’activitat redox (Atkinson and Babbitt, 2009). Tant les TRX com GRX tenen 

isoformes citosòliques i mitocondrials que s’encarreguen de reduir els ponts disulfur de 

diverses proteïnes. GRX també catalitza la reducció de proteïnes glutatiolades. El 

mecanisme catalític consisteix en transferir el pont disulfur del substrat a l’enzim. Les GRX 

actuen de manera similar però la reacció depèn de glutatió que és reduït per la glutatió 

reductasa (GR) mentre que la TRX és mitjançant les tioredoxines reductases (TRR). TRR i GR 

són flavoenzims dependents de NADPH que és produït principalment per la reacció de la 

glucosa-6-fosfat deshidrogenasa de la via pentosa-fosfat. Tant els nivells de NADPH com de 

GSH són molt important per mantenir aquestes vies redox (Ahsan et al., 2009). 

Pel que fa als antioxidants no enzimàtics s’inclouen vitamines, glutatió, carotenoides, lipoic, 

N-acetilcisteïna (NAC) i moltes altres molècules. La vitamina E o α-tocoferol és el principal 

antioxidant que fa front al dany de membrana reduint els radicals peroxils. La vitamina C o 

àcid ascòrbic és una antioxidant intracel·lular i extracel·lular que detoxifica ROS. Els 

carotenoides són pigments que es troben en les plantes i reaccionen amb diversos ROS. A 

més també regulen diferents factors transcripcionals (Birben et al., 2012).  

L’àcid lipoic es sintetitza de forma endògena al mitocondri i es troba unit de forma covalent 

als complexos 2-oxoacid deshidrogenases mitocondrials. Majors nivells de lipoic o un 

suplement exogen estimulen el metabolisme energètic i el consum d’oxigen. L’àcid lipoic 

conté dos grups tiols que poden estar en forma oxidada o reduïda, això li permet alterar 



 

 

76 INTRODUCCIÓ 

l’estat redox de les proteïnes. A més, també s’ha descrit que indueix l’activitat Nrf2 inhibint 

Keap1, pot detoxificar ROS i regenerar altres antioxidants com glutatió i vitamina C (Packer 

and Cadenas, 2011; Park et al., 2014). 

NAC és un residu de cisteïna acetilat i precursor exogen de cisteïna i GSH. Té propietats 

antioxidants, ja que incrementa els nivells de GSH però també perquè té propietats 

reductores a través de la reacció d’intercanvi tiol-disulfur modulant l’estat redox de 

diverses proteïnes. El suplement amb NAC en diversos models prevé el desenvolupament 

de l’estrès oxidatiu (Sun, 2010). 

Tiron (1,2-dihidroxibenzé-3,5-disulfonat) és un antioxidant sintètic que s’acumula en els 

mitocondris. És un quelant de ferro i detoxificador de ROS. En cardiomiòcits tractats amb 

aquest compost, s’ha detectat una millora en la funció contràctil i una disminució de 

l’apoptosi. En altres models també s’ha vist una reducció en els nivells de ROS, prevenció 

de la despolarització de la membrana mitocondrial i conseqüentment una disminució de 

mort cel·lular (Han and Park, 2009; Jiang et al., 2017; Krishna et al., 1992; McArdle et al., 

2005; Oyewole and Birch-Machin, 2015).  

4.4. L’estat redox dels grups tiol 

El grup tiol o sulfhidril (RSH) de les proteïnes s’oxida per reaccions reversibles i irreversibles 

alterant l’estructura, funció i localització de la proteïna. Té diversos estats d’oxidació 

(sulfènic, sulfínic, sulfònic), es pot conjugar a diferents molècules (glutatiolació, nitrosilació, 

cisteinilació, persulfidació) i es pot unir a ions metàl·lics (Jacob et al., 2003). L’oxidació dels 

tiols per peròxid d’hidrogen consisteix en una reacció de dos electrons que produeix àcids 

sulfènics (RSOH), mentre que l’oxidació d’un electró per superòxid o radical hidroxil forma 

radicals tiils (RS·) (Trujillo et al., 2016). A partir d’aquestes molècules es formen altres estats 

d’oxidació dels grups tiols (Fig. 23). Els àcids sulfènic i sulfínic (RSO2) són reversibles per 

diverses reductases. En canvi, la formació d’àcid sulfònic (RSO3) és irreversible. L’àcid 

sulfènic o el grup tiol poden interaccionar amb glutatió reduït formant disulfurs mixts per 

a protegir els grups tiol d’altres oxidacions. També poden formar disulfurs (RSSR) 

reaccionant amb un altre grup tiol. Els ponts disulfurs són modificacions molt comunes que 

modifiquen l’estructura tridimensional i la funció de la proteïna. (Cooper et al., 2011; 

Findlay et al., 2006; Holmgren and Lu, 2010). 
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Els grups sulfhidril es troben en els residus de cisteïna. De fet, l’àtom de sofre pot estar en 

diferents estats d’oxidació, de +6 a -2 (Reddie and Carroll, 2008). Tal com s’ha descrit en el 

punt anterior, l’estat redox del grup tiol de la cisteïna regula la funció de diversos enzims 

antioxidants. De fet, aquests aminoàcids es troben en el centre actiu de molts altres enzims 

i també són necessaris per a facilitar les interacciones amb altres proteïnes, DNA i lípids. A 

més, són necessaris per a unir grups prostètics en els enzims com grups hemo o metalls 

(Go et al., 2015). Les metionines també contenen àtoms de sulfur que són susceptibles a 

modificacions redox alterant també la senyalització redox (Drazic and Winter, 2014). 

 
Figura 23. Modificacions oxidatives dels grups tiol de les proteïnes. L’oxidació del grup tiol per 
peròxid d’hidrogen (H2O2) dóna àcid sulfènic que es pot glutatiolar, oxidar a sulfínic i després a 
sulfònic o formar ponts disulfur amb altres proteïnes. El grup tiol també es pot nitrosilar de forma 
reversible. Aquestes oxidacions són reversibles a excepció de la formació d’àcid sulfònic (Chung et 
al., 2013). 

Existeixen diverses proteïnes contenidores de residus cisteïna que són especialment 

vulnerables a l’exposició de RNS o ROS i poden actuar com a sensors redox. Les subunitats 

α i γ de l’ATP sintasa estan regulades per modificacions en alguns residus cisteïna causant 

canvis conformacionals en la proteïna i conseqüentment alteracions en la seva funció. 

L’estat oxidat d’aquests residus altera la producció d’ATP mitocondrial (Wang et al., 2013). 

L’actina és una proteïna del citoesquelet molt important per a la contracció de les cèl·lules 

musculars. Aquesta proteïna és susceptible de múltiples modificacions post-traduccionals 

en els residus de cisteïna, incloent-hi oxidacions reversibles, glutatiolacions i nitrosilacions 

(Fedorova et al., 2010; Sakai et al., 2012; Thom et al., 2012). La glutatiolació d’alguns 

residus cisteïna de l’actina afecta a la polimerització i formació de filaments d’actina i 
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també afecta la interacció amb proteïnes reguladores de l’actina (Dalle-Donne et al., 2001; 

Wilson et al., 2016).  

Les cisteïnes també regulen la transcripció per factors com AP-1, Nrf2 o NF-κB (Bloom et 

al., 2002; Christman et al., 2000; Hirota et al., 1997). L’enzim TRX1 es desplaça al nucli per 

a regular l’estat redox de les cisteïnes permetent el transport al nucli de diverses proteïnes 

per a induir la transcripció. 

El glutatió és la molècula antioxidant més abundant. Es troba en concentracions entre 1 i 

10 mM, tot i que la majoria de cèl·lules contenen 1-2 mM mentre que els hepatòcits, que 

exporten GSH, poden contenir fins a 10 mM. És un pèptid format per tres residus (glutamat, 

cisteïna i glicina) amb un grup tiol reactiu que pot donar electrons formant la molècula 

oxidada GSSG. La ràtio GSH/GSSG és molt important per a mantenir l’homeòstasi de l’estat 

redox. Els nivells de GSSG són molt baixos, en condicions fisiològiques la ràtio GSH/GSSG 

és superior a 100 i varia depenent del teixit. Els nivells de GSH i GSSG es mantenen a través 

de la ràtio NADPH/NADP+. NADPH té un poder reductor més gran que el GSH, per això el 

GSSG format es redueix ràpidament per l’enzim GSH reductasa en un procés afavorit pels 

alts nivells de la ràtio NADPH/NADP+ (Cooper et al., 2011; Forman et al., 2009; Giustarini et 

al., 2013).  

El glutatió pot actuar de forma directa sobre les ROS o de forma indirecta sobre altres 

antioxidants. Com s’ha descrit en el punt anterior, és necessari per a l’actuació d’enzims 

antioxidants com GPx. També pot reaccionar amb residus cisteïna de proteïnes formant 

disulfurs mixtes i així s’impedeixen oxidacions irreversibles. Aquesta modificació 

s’anomena S-glutatiolació (Go and Jones, 2013). 

5. EL PORUS DE TRANSICIÓ DE PERMEABILITAT MITOCONDRIAL 

El porus de transició de permeabilitat mitocondrial (MPTP), localitzat en la membrana 

mitocondrial interna, permet l’entrada i sortida de molècules de menys d’1,5 kDa causant 

una transició en la permeabilitat. En els primers estudis ja es va veure que l’estimulació 

dels mitocondris amb calci, fosfat i altres inductors causa un increment de la permeabilitat 

i s’augmenta el volum mitocondrial in vitro (Azzi and Azzone, 1965; Brenner-Holzach and 

Raaflaub, 1954; Chappell and Crofts, 1965; Hunter and Ford, 1955). Aquest procés es va 

anomenar transició de la permeabilitat mitocondrial (MPT) que és causat per un canal 
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regulable per calci de forma reversible (Hunter and Haworth, 1979). Inicialment no es va 

donar suport a la idea que una proteïna regulés la permeabilitat perquè contradeia els 

principis de la teoria de la quimiosmosi i aleshores es creia que el mitocondri no posseïa 

canals de cations (Bernardi et al., 2006). Això va canviar uns anys més tard quan es va veure 

que l’immunosupressor ciclosporina A (CsA) inhibia la MPT (Crompton et al., 1988).  

Aquesta transició ocorre en determinades circumstàncies i a la llarga pot provocar una 

disfunció mitocondrial. Els principals esdeveniments que envolten l’obertura del MPTP són 

la despolarització mitocondrial, disminució de la síntesi d’ATP, alliberament de calci, 

depleció dels nucleòtids piridina, inhibició de la respiració i inflament de la matriu. 

L’inflament causa la ruptura de la membrana mitocondrial externa i l’alliberament de 

proteïnes proapoptòtiques com citocrom c que finalment provoca mort cel·lular. D’altra 

banda, poden ocórrer obertures breus del MPTP en condicions fisiològiques per a regular 

l’homeòstasi de les ROS i el calci (Bernardi and Di Lisa, 2015).  

La CsA actua bloquejant l’obertura del MPTP després d’inhibir la ciclofilina D (CypD), un 

modulador del MPTP. Estudis amb models de ratolins, on s’ha eliminat el gen que expressa 

la proteïna CypD, demostren que té un rol molt important ja que aquesta proteïna 

sensibilitza el MPTP al calci i a la CsA tot i que no és un component essencial del porus 

(Baines et al., 2005; Basso et al., 2005; Nakagawa et al., 2005). 

5.1. Estructura i model del MPTP 

El MPTP és un canal gran format per múltiples proteïnes. Té un radi d’1,4 nm i uns nivells 

de conductància d’entre 0,9 i 1,5 nS (Massari and Azzone, 1972; Petronilli et al., 1989). 

Inicialment es va descriure com un megacanal mitocondrial activat per calci i oxidants de 

tiols i inhibit per magnesi i ADP entre d’altres. De fet la regulació d’aquest porus és molt 

diversa i varia en les espècies, aquest fet dificulta l’estudi de la seva estructura i els 

components que el formen. Des del seu descobriment, s’han suggerit diversos models com 

a MPTP. Inicialment es va proposar el translocador de nucleòtids d’adenina (ANT) com el 

principal component del MPTP (Hunter and Haworth, 1979). Més tard es va proposar el 

model format principalment per ANT i VDAC (el canal d’anions depenent de voltatge) 

(Zamzami and Kroemer, 2001). També s’ha proposat el transportador de fosfat 

mitocondrial (PiC) com a component principal del MPTP (Leung et al., 2008). Finalment, en 
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els últims anys s’han rebutjat aquests últims models després de demostrar que l’ATP 

sintasa forma part de l’estructura del MPTP (Bonora et al., 2013; Giorgio et al., 2013). 

5.1.1. El complex VDAC-ANT 

Una primera hipòtesi dels components del MPTP suggeria que el translocador de nucleòtids 

d’adenina (ANT) i el canal d’anions depenent de voltatge (VDAC) eren els components 

centrals del porus (Fig. 24). Ambdues són proteïnes mitocondrials situades en la membrana 

interna i en l’externa respectivament. A part d’aquestes proteïnes també s’ha suggerit que 

la creatina quinasa mitocondrial, l’hexoquinasa II, la proteïna translocadora (TSPO), la 

ciclofilina D i proteïnes de la familia Bcl-2 regulen el MPTP (Zamzami and Kroemer, 2001).  

 
Figura 24. Model clàssic dels components del MPTP i els seus reguladors. VDAC i ANT formen els 
components centrals del MPTP situats en la membrana externa i interna del mitocondri 
respectivament. La resta de proteïnes (CypD, ciclofilina D; HK-II, hexoquinasa II; TSPO, proteïna 
translocadora) regulen l’activació del porus. Altres molècules o compostos com ciclosporina A 
(CsA), l’àcid bongkrekic, atractilòsid, ATP i ADP modulen la conformació d’algunes proteïnes 
específiques del MPTP. IMM, membrana mitocondrial interna; OMM, membrana mitocondrial 
externa (Gatliff and Campanella, 2012; Zamzami and Kroemer, 2001). 

El translocador de nucleòtids d’adenina (ANT) és un complex proteic de dues subunitats 

localitzat a la membrana interna mitocondrial. La seva funció consisteix en intercanviar ATP 

mitocondrial per ADP citosòlic i així permetre el procés de fosforilació oxidativa. Aquesta 
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proteïna és important per a mantenir l’activitat ATP sintasa i el potencial de membrana 

(Fiore et al., 1998).  

Inicialment es va proposar ANT com a component central del porus perquè l’àcid 

bongkrekic i el glucòsid atractilòsid dessensibilitza i sensibilitza respectivament l’obertura 

del porus induït per calci. L’àcid bongkrekic s’uneix a ANT modificant la seva conformació a 

un estat m, mentre que atractilòsid canvia la conformació a l’estat c (Hunter and Haworth, 

1979; Schultheiss and Klingenberg, 1984). En estudis in vitro on es purifica i reconstitueix 

l’ANT en liposomes, es detecta un canal depenent de calci i de pH (Brustovetsky and 

Klingenberg, 1996; Rück et al., 1998). A més, també s’ha vist que ANT interacciona amb 

CypD, la proteïna reguladora del MPTP, donant més suport al model MPTP format per ANT 

(Crompton et al., 1998; Woodfield et al., 1998). Tot i aquests resultats obtinguts, altres 

estudis demostren que ANT no és un component estructural essencial del MPTP. En un 

estudi on s’inactiva genèticament ANT en hepatòcits de ratolins, encara es pot induir la 

transició de permeabilitat i alliberar citocrom c en mitocondris aïllats sense ANT i a més 

aquesta transició és sensible a calci i CsA. L’única diferència és que es requereix més calci 

per activar el MPTP i aquest no és sensible a reguladors d’ANT com atractilòsid i ADP, 

suggerint que ANT podria actuar com un regulador indirecte del porus (Kokoszka et al., 

2004). De fet, ANT és responsable de l’entrada de protons a través de la membrana interna, 

suggerint que actua com un regulador del gradient de protons i també del gradient 

electroquímic (Brand et al., 2005; Doczi et al., 2016). Per això, ANT pot afectar a l’obertura 

del MPTP de manera indirecta. A més, el grup de Halestrap, que va descriure la interacció 

entre CypD i ANT, en estudis posteriors afirma que els experiments 

d’immunoprecipitacions contenien contaminants i que la proteïna detectada que 

interaccionava amb CypD era PiC en lloc d’ANT (Leung and Halestrap, 2008). 

A banda d’ANT, també s’ha suggerit que el canal d’anions depenent de voltatge (VDAC) 

forma part de l’estructura central del MPTP junt amb ANT. VDAC és la proteïna més 

abundant de la membrana mitocondrial externa. En mamífers hi ha tres isoformes que 

permeten l’intercanvi, entre el citosol i mitocondri, d’ions i metabòlits de fins a 5 kDa 

(Becker and Wagner, 2018).  

En estudis inicials es va veure que la membrana mitocondrial externa era necessària per 

produir transicions de permeabilitat. En mitoplasts, mitocondris sense membrana externa, 



 

 

82 INTRODUCCIÓ 

el tractament amb compostos que reaccionen amb grups sulfhidrils no indueix inflament 

de la matriu. Per aquest motiu es va suggerir que components de la membrana interna i 

externa, com ANT i VDAC, interaccionen produint aquestes transicions (Lê-Quôc and Lê-

Quôc, 1985). A més, es va veure que el canal VDAC té propietats electrofisiològiques 

similars a les del MPTP (Szabó et al., 1993). El grup de Crompton va detectar interaccions 

entre CypD, ANT i VDAC i també va reconstituir el complex VDAC-ANT-CypD donant com a 

resultat un canal sensible a CsA i depenent de calci (Crompton et al., 1998). Es van utilitzar 

anticossos per bloquejar l’activitat VDAC prevenint la transició de permeabilitat, tot i que 

l’especificitat d’aquests anticossos està en dubte (Rostovtseva et al., 2005; Shimizu et al., 

2001).  

La isoforma VDAC2 a part de funcionar com a un porus de difusió també actua inhibint els 

efectes proapoptòtics de Bak (Cheng et al., 2003). L’obertura del MPTP també pot causar 

mort cel·lular però aquest fet és independent de VDAC perquè en models deficients en 

VDAC, l’obertura del MPTP s’indueix per calci i estrès oxidatiu causant mort cel·lular de la 

mateixa forma que en els controls amb VDAC (Baines et al., 2007). El grup de Bernardi 

també ha demostrat que MPTP és independent de VDAC (Chiara et al., 2008; Krauskopf et 

al., 2006). També s’ha vist que l’ús de compostos per a bloquejar VDAC causa estrès 

oxidatiu i accelera la transició de permeabilitat, al contrari del que ocorreria si es tanqués 

el MPTP (Tikunov et al., 2010). A més, l’estat tancat de VDAC permet el pas de molècules 

de fins a 1,5 kDa igual que l’estat obert del MPTP (Rostovtseva et al., 2005). 

En aquest model s’ha descrit com a regulador el translocador de proteïnes (TSPO) abans 

conegut com el receptor benzodiazepina perifèric (PBR). TSPO és una proteïna de 18 kDa 

localitzada principalment a la membrana externa mitocondrial (Anholt et al., 1986). La 

principal funció d’aquesta proteïna és el transport de colesterol al mitocondri 

(Papadopoulos and Miller, 2012). Inicialment es va proposar que TSPO té un rol en el MPTP 

(Azarashvili et al., 2007; Chelli et al., 2001; Li et al., 2007; Pastorino et al., 1994; Sileikyte et 

al., 2011). A més es va veure que interacciona amb VDAC i ANT (McEnery et al., 1992). No 

obstant això, s’ha demostrat en models deficients en TSPO que aquesta proteïna no 

participa en la regulació del MPTP (Šileikytė et al., 2014). A més, s’ha demostrat que lligands 

de TSPO indueixen mort cel·lular independentment de TSPO, interaccionant amb F-ATP 

sintasa (Gonzalez-Polo et al., 2005; Johnson et al., 2005; Stelzer et al., 2010) 
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El model clàssic de MPTP format principalment per VDAC i ANT actualment no té gaire 

suport científic. Però si tenen un rol en el MPTP els reguladors com hexoquinasa II i CypD. 

CypD és un conegut modulador de l’obertura del MPTP, incrementa la sensibilitat del MPTP 

enfront de calci, mentre que Hexoquinasa II actua regulant la mort cel·lular tot i que no es 

coneix ben bé el rol que té en el MPTP. 

5.1.1.1. L’hexoquinasa II 

Un dels principals reguladors de VDAC proposats és l’enzim hexoquinasa que es troba al 

citosol o unit a la membrana mitocondrial externa (Xie and Wilson, 1988). En mamífers 

existeixen quatre isoformes d’hexoquinasa, però la isoforma 2 (HK2) és la més rellevant. 

Aquest enzim s’encarrega de fosforilar hexoses, principalment glucosa a glucosa-6-fosfat 

(G6P) formant ATP. La fosforilació de la glucosa és la primera reacció de la glicòlisi. 

L’expressió d’aquest enzim, sobretot d’HK2, es troba elevada en cèl·lules tumorals 

accelerant el flux de la glucosa i promovent la supervivència cel·lular i proliferació 

(Mathupala et al., 2001; Shinohara et al., 1994). Per aquest motiu aquest gen és una diana 

de la teràpia anticancerosa (DeWaal et al., 2018; Patra et al., 2013). 

La unió de l’HK2 al mitocondri està regulada per la quinasa AKT. La fosforilació permet la 

unió d’HK2 al mitocondri impedint la mort cel·lular (Miyamoto et al., 2008). S’ha descrit 

que hexoquinasa, i també la creatina quinasa, interaccionen amb VDAC (Beutner et al., 

1996). Inicialment es va suggerir que la separació entre HK2 i VDAC indueix mort cel·lular 

perquè aquest enzim s’unia a la membrana mitocondrial externa interaccionant amb VDAC 

(Pastorino et al., 2005; Pastorino and Hoek, 2008). No obstant, en un model deficient en 

VDAC, la separació de HK2 del mitocondri provoca igualment mort cel·lular (Chiara et al., 

2008). Aquest estudi suggereix que la inducció de la mort cel·lular per HK2 és independent 

de VDAC, i es regula per la unió d’HK2 al mitocondri. 

La protecció que dóna HK2 al mitocondri i la regulació del MPTP no es coneixen 

exactament. Diferents estudis demostren que HK2 disminueix la generació de ROS al 

mitocondri prevenint l’obertura del MPTP (da-Silva et al., 2004; Mailloux et al., 2011; Wu 

et al., 2012). Aquest enzim uneix la fosforilació de la glucosa amb la generació d’ATP, 

mantenint així el potencial de membrana i reduint els nivells de ROS. També s’ha suggerit 

que té un efecte directe sobre el MPTP. En altres estudis s’ha vist que l’activitat CypD 
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estabilitza la unió d’HK2 al mitocondri tot i que no es coneix el mecanisme precís (Machida 

et al., 2006; Nederlof et al., 2017; Shulga et al., 2010). 

5.1.2. El transportador de fosfat, PiC 

El transportador de fosfat (PiC), localitzat a la membrana mitocondrial interna, és una 

proteïna molt important perquè permet el transport de fosfat inorgànic dins el mitocondri 

per a produir ATP. Es va proposar com a model per a formar el MPTP juntament amb la 

proteïna ANT i CypD (Leung et al., 2008). A més, com el fosfat inhibeix el MPTP, la proteïna 

PiC encaixava perfectament com a estructura del MPTP (Basso et al., 2008). En aquests 

estudis van suggerir que PiC s’uneix a CypD i ANT però que aquestes dues proteïnes no 

estan en contacte (Halestrap and Pasdois, 2009; Leung and Halestrap, 2008). A més el 

silenciament de l’expressió de PiC retarda la mobilització de citocrom c i l’apoptosi (Alcalá 

et al., 2008). Malgrat això, en diferent models cardíacs on s’altera l’expressió de PiC no es 

veuen alteracions en el MPTP però si es detecta una interacció entre PiC i CypD (Gutiérrez-

Aguilar et al., 2014; Kwong et al., 2014). A més, la deleció de PiC dessensibilitza parcialment 

l’obertura del MPTP a calci suggerint que aquest transportador té un rol regulador en el 

MPTP (Kwong et al., 2014). Tot i que en un altre model de cèl·lules HeLa on es downregula 

PiC no es veuen efectes en la sensibilització del MPTP front al calci (Varanyuwatana and 

Halestrap, 2012).  

Aquests resultats suggereixen que PiC no és un component central del MPTP però que 

podria actuar com a regulador possiblement a través dels nivells de fosfat. A més també hi 

ha diferents estudis que donen suport a la interacció d’aquesta proteïna amb CypD. El 

model més acceptat com a MPTP està format per ATP sintasa com a component central. 

En diferents estudis s’ha descrit que PiC junt amb ANT i ATP sintasa formen el supercomplex 

anomenat ATP sintasoma. Per aquest motiu es suggereix que aquestes proteïnes podrien 

modular el MPTP (Nůsková et al., 2015).  

5.1.3. La F-ATP sintasa 

La F-ATP sintasa (FOF1 ATP sintasa o complex V del sistema OXPHOS) és un complex 

enzimàtic mitocondrial format per múltiples subunitats localitzat a la membrana 

mitocondrial interna. La seva principal funció és produir ATP gràcies al gradient de protons 
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generat per la respiració. També pot funcionar de manera reversa hidrolitzant ATP quan el 

gradient de protons es dissipa (Cross and Müller, 2004; Futai et al., 2012).  

Pel que fa a la seva estructura, l’ATP sintasa mitocondrial està formada per dos dominis 

majors, el domini F1 i el FO units per les tiges central i lateral. Les subunitats intermembrana 

i la tija perifèrica formen el domini  FO, mentre que les subunitats externes i la tija central 

formen el domini F1 (Fig. 25). El domini F1, localitzat fora de la membrana, és la part 

catalítica on es forma ATP. En canvi el domini FO està ancorat a la membrana i té funció 

motora, genera una rotació gràcies al flux de protons cap a la matriu mitocondrial. Aquesta 

rotació genera energia que es transmet cap a la part catalítica. En el domini F1 es troben les 

subunitats α, β, γ, δ i ε. En la part més externa es troben 3 subunitats α i 3 β alternades 

formant una estructura esfèrica que envolta la subunitat γ. Aquesta subunitat forma la tija 

central unint els dos dominis principals també gràcies a les subunitats ε i δ. Ancorat a la 

membrana en el domini FO es troba l’anell de subunitats c que forma el rotor de l’enzim. 

L’energia generada es transmet per la subunitat γ cap al domini catalític. Unint els dos 

dominis també es troba la tija perifèrica formada per les subunitats a, b, d, F6 i OSCP. 

Aquestes subunitats són importants per prevenir la co-rotació de les subunitats α i β. En el 

domini intermembrana es troben, a més de la subunitat a, diverses subunitats (e, f, g, A6L) 

de les quals es desconeixen les seves funcions (Walker, 2013).  

S’ha suggerit que l’ATP sintasa és el component central del MPTP. Abans de proposar 

aquest model ja es va veure que CypD interacciona amb l’ATP sintasa modificant la seva 

activitat. CypD s’uneix a aquesta proteïna disminuint tant la síntesi d’ATP com la hidròlisi 

(Chinopoulos et al., 2011; Giorgio et al., 2009). A partir de 2013 diferents grups van donar 

suport a aquesta idea però cada grup presenta un model amb algunes diferències. El grup 

de Pinton va proposar que les subunitats c de l’ATP sintasa de la FO ATP sintasa són el 

component central del MPTP. El silenciament de l’expressió d’aquestes subunitats redueix 

l’obertura del MPTP en resposta a acumulació de calci i estrès oxidatiu i ocorre el contrari 

quan es sobre expressen les subunitats c (Bonora et al., 2013). Aquest estudi confirma el 

rol de l’ATP sintasa en la regulació del PTP però no pot confirmar que les subunitats c siguin 

exclusivament les causants del PTP. El silenciament d’aquestes subunitats pot afectar a 

l’estructura de tota l’ATP sintasa. Més tard un altre grup va donar suport a aquest model 

després de reconstituir l’anell que formen les subunitats c i veure que es forma un canal 



 

 

86 INTRODUCCIÓ 

amb conductàncies similars als valors descrits pel MPTP (Alavian et al., 2014). Aquest grup 

suggereix que altres subunitats de l’ATP sintasa són necessàries per regular l’activitat del 

porus perquè l’anell de subunitats c per si sol no és sensible ni a calci ni CsA. Tampoc van 

detectar variacions en monòmers d’ATP sintasa purificats després d’afegir calci o CsA. 

 
Figura 25. Estructura de la F-ATP sintasa bovina. En la imatge apareix un dímer de l’ATP sintasa 
mitocondrial bovina. Cada monòmer està format per dos dominis principals F1 i FO. El domini F1 
conté les subunitats α (vermell) i  β (groc) i les subunitats rotores γ, δ i ε (blau fosc) que formen la 
tija central. La tija perifèrica conté les subunitats b, d, F6 i OSCP (verd). La resta de subunitats del 
domini Fo ancorades a la membrana són a, e, f, g i A6L (blau clar) i l’anell de subunitats c (morat) 
(Bernardi et al., 2015b). 

Més recentment, altres grups han demostrat que l’anell de subunitats c no forma el MPTP. 

En cèl·lules humanes HAP1 es van eliminar els gens que expressen les subunitats c. No van 

observar cap alteració en l’obertura del MPTP induït per CsA (He et al., 2017). En un altre 

estudi assenyalen que l’anell de subunitats c, després de dissociar-se del domini catalític 

de l’enzim, no té propietats biofísiques i estructurals consistents amb les atribuïdes al 

MPTP. Aquest anell no pot ocupar-se d’aigua, un requisit necessari per a la conductivitat 

d’ions (Zhou et al., 2017). 

D’altra banda, en el laboratori de Bernardi van detectar canals amb propietats 

electrofisiològiques similars al MPTP activats per calci en membranes lipídiques on van 

reconstituir dímers de F-ATP sintasa (Giorgio et al., 2013). A més, en aquest estudi també 

demostren que CypD s’uneix a la subunitat que confereix sensibilitat a oligomicina (OSCP) 

situada a la tija lateral de l’ATP sintasa. OSCP és també la diana de Bz-423 un inhibidor de 

l’activitat enzimàtica de l’ATP sintasa (Johnson et al., 2005; Stelzer et al., 2010). També 
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veuen en mitocondris de llevat que hi ha activitat de canals similars, que es reverteix en 

mutants sense les subunitats γ i ε necessaris per formar dímers de l’ATP sintasa (Carraro et 

al., 2014). En diferents estudis, aquest grup demostra que els dímers de l’ATP sintasa 

formen canals activats per calci, Bz-423 i estrès oxidatiu i inhibits per Mg2+/ADP (Carraro et 

al., 2014; Giorgio et al., 2013; von Stockum et al., 2015). No obstant això, el grup de Pinton 

posa en qüestió la dimerització de l’ATP sintasa com a MPTP ja que suggereix que el MPTP 

requereix la dissociació dels dímers (Bonora et al., 2017). 

El mecanisme pel qual la F-ATP sintasa forma el MPTP està encara en debat. El grup de 

Bernardi proposa que el porus es forma per dímers de la F-ATP sintasa després de canvis 

conformacionals per un reemplaçament de Mg2+ a Ca2+ al centre catalític. La unió de CypD 

a OSCP o l’oxidació de tiols depenent de ROS pot afavorir aquest canvi conformacional si 

els nivells de calci de la matriu són suficientment alts. Aquesta obertura pot revertir-se 

quan el Mg2+ torna a ocupar el centre actiu. Si l’obertura es manté, finalment ocorren 

diferents esdeveniments que poden contribuir a la mort cel·lular (Bernardi et al., 2015a). 

5.2. Factors reguladors del MPTP 

A banda del calci existeixen diversos factors que alteren l’obertura del MPTP com estrès 

oxidatiu, nucleòtids d’adenina, fosfat o el potencial de membrana (Fig. 26). Aquests factors 

actuen com a inductors (oxidants o fosfat) o com a inhibidors (magnesi o nucleòtids 

d’adenina). La inducció del MPTP s’entén com una disminució del temps que passa d’ençà 

que s’inicia l’acumulació de calci, que és essencial per a l’obertura del porus, i ocorre la 

permeabilització. Mentre que la inhibició del MPTP ocorre quan s’incrementa el temps 

entre l’acumulació de calci i la permeabilització. Tot i que, de manera més estricta s’hauria 

de dir que els factors moduladors del MPTP actuen com a sensibilitzadors o 

desensibilitzadors del MPTP més que com a inductors o inhibidors.  

Aquests factors poden actuar directament sobre el MPTP o sobre la proteïna reguladora 

CypD. CypD és un enzim peptidil-prolil cis-trans isomerasa de la matriu mitocondrial que 

s’inhibeix per CsA. No és una proteïna essencial pel MPTP ja que s’ha vist que la seva pèrdua 

no bloqueja l’obertura del MPTP però si desensibilitza el MPTP a calci (Halestrap, 2009).  
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Figura 26. Factors reguladors del MPTP. En la membrana interna (IMM) i externa (OMM) apareixen 
les proteïnes proposades com a models del MPTP: PiC, ANT, VDAC i ATPasa. Els factors inductors 
de l’obertura del MPTP com el calci, ROS o una baixada en el potencial de membrana (∆ѱ) 
s’indiquen en verd. En vermell apareixen les molècules inhibidores com els nucleòtids d’adenina. El 
Pi té funció inhibidora i inductora depenent de les condicions (Elrod and Molkentin, 2013). 

5.2.1. Calci i altres cations divalents 

Els mitocondris tenen un rol molt important en l’homeòstasi del calci. En elevades 

concentracions de calci, aquest s’emmagatzema al reticle endoplasmàtic i també al 

mitocondri actuant com a tamponadors de calci i així es redueixen els nivells en el citosol. 

De fet, els mitocondris estan en contacte amb els llocs d’alliberament de calci del reticle. 

Dins el mitocondri, el calci regula l’activitat de diverses deshidrogenases, incrementant la 

ràtio NADH/NAD+ que provoca un increment en la producció d’energia. A més, el calci 

activa la síntesi d’ATP interaccionant directament amb la F-ATP sintasa (Gustafsson and 

Gottlieb, 2007). Però quan hi ha una sobrecàrrega de calci mitocondrial o a través d’altres 

estímuls patològics, s’indueix l’obertura del MPTP. 

El calci és estrictament necessari per a permetre l’obertura del MPTP (Giorgio et al., 2018). 

Aquest catió s’uneix a la subunitat β del domini F1 (Hubbard and McHugh, 1996). La mutació 

del residu encarregat de coordinar la unió de calci, Thr163 en la subunitat β, provoca un 

increment en la resistència a mort cel·lular encara que augmentin els nivells de calci. 

Aquesta mutació també afecta a l’activitat catalítica, s’inhibeix la hidròlisi d’ATP depenent 

de calci però s’augmenta la hidròlisi depenent de magnesi (Du et al., 2001; Giorgio et al., 

2017). A més, la subunitat conté dos llocs d’unió per a metalls divalents. El Mg2+ 
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normalment s’uneix a aquest lloc, però en condicions d’alts nivells calci, aquest pot 

intercanviar-se pel magnesi (Pedersen et al., 1987). El Ca2+ indueix l’obertura del MPTP 

mentre que el Mg2+ dessensibilitza el MPTP. També s’ha vist que altres cations com Sr2+ i 

Mn2+ tenen el mateix efecte que magnesi. A més sembla que competeixen pel mateix lloc 

(Bernardi et al., 1992).  

S’ha proposat que la unió de calci causa un canvi conformacional en l’enzim que podria 

induir l’obertura del MPTP. El calci, després d’unir-se a la subunitat β, causa un canvi 

conformacional que es transmet a través de la tija perifèrica des de la subunitat OSCP cap 

a la membrana interna (Giorgio et al., 2017). A més, aquest canvi confomacional, causat 

per calci, altera la funció de l’enzim perquè impedeix la formació d’un gradient de H+ 

(Papageorgiou et al., 1998). 

5.2.2. CypD i el seu inhibidor CsA 

Les ciclofilines són unes proteïnes que pertanyen al subgrup de les immunofilines, és a dir, 

tenen habilitat per a unir-se a molècules immunosupressores d’origen fúngic. Les 

immunofilines tenen activitat peptidil-prolil cis-trans isomerasa (PPIasa), és a dir, canvien 

l’estat trans a cis del residu prolina dels enllaços peptídics i funcionen com a xaperones 

factilitant el plegament proteic. Les immunofilines es divideixen en ciclofilines, FKBPs 

(proteïnes d’unió a FK506) i parvulines. Les ciclofilines s’uneixen a CsA, les FKBPs a 

macròlids com FK506 i rapamicina, i finalment les parvulines s’uneixen a juglona. En 

humans existeixen almenys 17 isoformes de ciclofilines. La ciclofilina majoritària és la 

citosòlica, CypA, i es troba en tots els teixits, mentre que altres ciclofilines es localitzen en 

el nucli, reticle endoplasmàtic o mitocondri. La funció és molt diversa i depèn de cada 

isoforma (Davis et al., 2010; Galat, 2003; Kumari et al., 2013).  

La ciclofilina D (CypD) actua com a inductor del MPTP i té localització mitocondrial en 

mamífers. La deleció del gen que expressa CypD s’ha vist que desensibilitza el MPTP enfront 

de calci i ROS però no enfront de canvis en el potencial de membrana o altres inductors 

(Baines et al., 2005; Basso et al., 2005; Nakagawa et al., 2005; Schinzel et al., 2005). A més, 

en aquests models, també s’ha vist que el MPTP és insensible a CsA, l’inhibidor de CypD. 

No obstant això, CypD no és essencial per a induir l’obertura del MPTP. 
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Com s’ha explicat en els punts anteriors, s’han proposat diverses molècules que 

interaccionen amb CypD regulant el MPTP, com ANT, PiC o l’ATP sintasa (Giorgio et al., 

2009; Leung et al., 2008; Woodfield et al., 1998). Tot i que actualment es dóna més suport 

a la formació de dímers d’ATP sintasa com a estructura central també podria ser que tant 

PiC com ANT actuessin regulant el porus, i que CypD interaccionés amb aquestes proteïnes 

(Fig. 27). De fet aquestes proteïnes formen la unitat estructural del sintasoma. El sintasoma 

és un supercomplex format per a incrementar l’eficiència de la síntesi de l’ATP. S’ha vist 

que CypD també regula la formació d’aquests complexos de forma oposada a la regulació 

del MPTP. CypD limita l’assemblatge del sintasoma mentre que indueix l’obertura del MPTP 

(Beutner et al., 2017). 

 
Figura 27. Unió de CypD en el model de dímers d’ATP sintasa. Dímers d’ATP sintasa (blau) formen 
el MPTP. S’ha proposat que CypD (groc) interacciona amb la subunitat OSCP de l’ATP sintasa o amb 
les proteïnes ANT (vermell) i PiC (taronja) (Gutiérrez-Aguilar and Baines, 2015).  

Tot i no conèixer-se del cert el lloc d’unió de CypD, el que sí es té clar és que actua com a 

inductor del MPTP. L’activitat de CypD està regulada per modificacions post traduccionals 

que consisteixen en canvis en l’estat redox d’algunes de les seves cisteïnes. De fet, 

l’activitat PPIasa disminueix quan es muten algunes cisteïnes i també s’altera quan es 

formen ponts disulfur intramoleculars (Linard et al., 2009). També s’han detectat 

nitrosilacions en algunes cisteïnes de CypD (Kohr et al., 2011). Aquestes modificacions són 

molt importants perquè s’ha vist que la cisteïna 203 és necessària per a activar de forma 

redox el MPTP. Mutacions en aquest residu fan a les cèl·lules més resistents a la mort 

cel·lular causada per ROS (Nguyen et al., 2011). 



 

 

91 INTRODUCCIÓ 

També s’ha proposat que CypD es regula mitjançant fosforilacions per la quinasa GSK3-β 

incrementant la seva activitat (Juhaszova et al., 2004; Rasola et al., 2010). CypD també es 

pot desacetilar per la sirtuïna 3. La desacetilació provoca una baixada en l’activitat PPIasa 

de CypD mentre que l’acetilació indueix la sensibilització del MPTP (Hafner et al., 2010; 

Shulga et al., 2010). A més, també s’ha descrit que el residu K70 de la subunitat OSCP 

s’acetila promovent la interacció amb CypD (Lee et al., 2016). 

Tal com s’ha mencionat, la CsA modula el MPTP inhibint-lo (Crompton et al., 1988). Aquesta 

inhibició es porta a terme inhibint CypD (Tanveer et al., 1996). De fet, CsA és un agent 

immunosupressor que inhibeix l’activitat de totes les ciclofilines. Pel que fa al MPTP, s’ha 

suggerit que la inhibició de l’activitat de CypD és irrellevant en aquest procés, essent la 

dissociació de CypD del MPTP, causada per CsA, necessària per a inhibir l’obertura del porus 

(Scorrano et al., 1997). També s’ha vist que CsA, després de desplaçar CypD, estimula la 

síntesi i hidròlisi d’ATP indicant que la interacció de CypD amb l’ATP sintasa inhibeix la seva 

activitat enzimàtica (Giorgio et al., 2009). 

5.2.3. Fosfat 

En mamífers, el fosfat (Pi) actua com a inductor de la MPT mentre que en espècies on CsA 

no afecta el MPTP, com el llevat, el Pi desensibilitza el MPTP (Jung et al., 1997; Zoccarato 

and Nicholls, 1982). A més, s’ha vist que el Pi depèn de CypD per a induir l’obertura del 

MPTP i és necessari perquè CsA inhibeixi el MPTP (Basso et al., 2008). Més recentment s’ha 

detectat el lloc d’unió de CypD a l’ATP sintasa que és la subunitat OSCP i s’ha vist que 

aquesta unió depèn de Pi (Giorgio et al., 2009). 

5.2.4. L’estrès oxidatiu 

El MPTP és sensible a l’estrès oxidatiu. De fet, l’obertura es promou per l’oxidació de 

nucleòtids piridina (NAD i NADP) de la matriu i residus cisteïna i també es pot alterar afegint 

compostos que reaccionen amb grups sulfhidril, com DTT, N-etilmaleimida (NEM), l’òxid de 

fenilarsina o agents oxidants (Chernyak and Bernardi, 1996; Costantini et al., 1996; 

Petronilli et al., 1994). Aquests estudis assenyalen que tant l’estat redox dels nucleòtids 

piridina com l’oxidació de tiols específics afecta l’obertura del MPTP. A més, es suggereix 

que hi ha dos llocs en el MPTP separats modulats per oxidacions en grups tiols. 
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En estudis inicials ja es va veure que l’ús d’agents alquilants, com derivats de maleimides, 

reaccionaven amb grups sulfhidrils induint l’obertura del MPTP (Lê-Quôc and Lê-Quôc, 

1985). Estudis més posteriors confirmen aquest efecte de NEM sobre el MPTP (Šileikytė et 

al., 2014). L’estrès foto oxidatiu també altera l’obertura del MPTP. Dosis baixes de llum 

inactiven el MPTP modificant residus d’histidina i prevenint l’oxidació de cisteïnes internes 

(exposades a la matriu mitocondrial), mentre que altes dosis activen el MPTP a través 

d’oxidacions de cisteïnes externes (exposades a la membrana externa) (Petronilli et al., 

2009; Salet et al., 1997).  

Les ROS i el MPTP sempre han estat associats. De fet, la mateixa inducció del MPTP per ROS 

pot provocar l’alliberament de més ROS provocant l’efecte RIRR (alliberament de ROS 

induït per ROS) (Zorov et al., 2014). En alguns models s’ha estudiat l’ús d’antioxidants per 

a revertir l’obertura del MPTP, tot i que de moment no sembla haver-hi un compost 

antioxidant amb efectes similars a la CsA, ja que a part de les ROS, el MPTP depèn d’altres 

factors (Kowaltowski et al., 1998; Teixeira et al., 2018; Valle et al., 1993). 

5.2.5. El potencial de membrana i el pH de la matriu 

El potencial de membrana quan és més negatiu dins el mitocondri estabilitza el MPTP 

mantenint-lo en conformació tancada, mentre que la despolarització afavoreix l’obertura. 

Tant el potencial de membrana com el pH de la matriu, és a dir el potencial electroquímic 

transmembrana (∆µH+), afecten l’obertura del MPTP (Bernardi, 1992). FCCP és un conegut 

desacoblant de membrana que s’ha vist que indueix l’obertura del porus després de 

despolaritzar la membrana (Petronilli et al., 1993). A part dels reguladors indirectes del 

MPTP a través d’alteracions en el potencial, també s’ha suggerit que molts inductors i 

inhibidors afecten el MPTP mitjançant alteracions en el llindar de voltatge que causa 

l’obertura. La transició tancat/obert ocorre a un determinat potencial però en presència 

d’alguns inductors o inhibidors el valor del potencial llindar canvia afavorint o no l’obertura 

del MPTP. 

A causa de la modulació del MPTP mitjançant l’ús de compostos que reaccionen amb 

l’arginina, s’ha suggerit que els canvis en el potencial de membrana són detectats per 

residus d’arginina que actuen com a sensors de voltatge alterant l’obertura del porus 

(Eriksson et al., 1998; Johans et al., 2005; Linder et al., 2002). 
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El pH de la matriu també modula el MPTP. El pH òptim és al voltant de 7,3, valors més alts 

o baixos provoquen una disminució en la probabilitat d’obrir el MPTP. En mitocondris no 

energitzats i en absència de Pi, quan baixa el pH es protonen residus d’histidina inhibint 

l’obertura del MPTP (Nicolli et al., 1993). Mentre que en condicions acídiques en 

mitocondris energitzats (amb presència de substrats com succinat o malat) es promou 

l’obertura. Aquest efecte es degut a que s’incrementen els nivells de Pi, un inductor del 

MPTP en mamífers (Kristián et al., 2001). 

5.2.6. Altres factors 

L’obertura del MPTP s’incrementa amb el flux d’electrons del complex I de la ETC, per això 

es va suggerir que les quinones són també factors reguladors del MPTP (Walter et al., 

2002). Segons sembla, el rol del complex I en el MPTP és en part degut a la producció de 

ROS perquè l’oxidació de succinat, que indueix el flux electrònic revers, afavoreix la 

producció de ROS i obertura del MPTP. A més els dos esdeveniments es preveuen amb 

rotenona, inhibidor del complex I (Li et al., 2012). 

La MPT ocorre a la membrana interna i no depèn de l’externa com s’ha vist en estudis amb 

mitoplasts (mitocondris sense membrana externa) (Sileikyte et al., 2011). Però, la 

membrana externa pot alterar l’obertura del MPTP. De fet, en un estudi indiquen que els 

elements apoptòtics Bax i Bak faciliten la permeabilitat de la membrana externa i són 

necessaris per a permetre l’inflament mitocondrial depenent del MPTP i la mort cel·lular 

necròtica (Karch et al., 2013). 

Les molècules amfifíliques també alteren l’obertura del MPTP. Anions amfipàtics, com àcids 

grassos produïts per la fosfolipasa A2 (PLA2), indueixen l’obertura del MPTP. D’altra banda, 

els cations amfipàtics, com l’esfingosina, o els polications, com l’espermina, l’inhibeixen 

(Rasola and Bernardi, 2007). La PLA2 produeix àcids grassos, com l’àcid araquidònic, 

traduint els senyals cel·lulars a lípids biològicament actius que regulen diversos processos 

(Leslie, 2004). L’àcid araquidònic actua com a inductor de la MPT tant en mitocondris aïllats 

com en cèl·lules intactes. S’ha suggerit que actua de forma directa i no a través del potencial 

de membrana tot i que el mecanisme precís es desconeix (Scorrano et al., 2001).  
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5.3. Funció fisio-patològica del MPTP 

El MPTP, tal com s’ha mencionat, causa un increment en la permeabilitat mitocondrial que 

permet el flux de soluts de fins a 1.500 Da. Les conseqüències de l’obertura del MPTP 

depenen del temps d’obertura de cada porus i del nombre de porus que s’obren per 

mitocondri en un temps determinat. El MPTP sempre s’ha relacionat amb la disfunció 

mitocondrial perquè provoca despolarització, bloqueig de la respiració, inflament 

mitocondrial (almenys in vitro), alliberament de citocrom c i finalment mort cel·lular. 

Actualment es proposen diferents modes d’actuar no només lligades a condicions 

patològiques sinó també fisiològiques (Bernardi and Di Lisa, 2015).  

En una revisió s’han proposat quatre modes d’actuar el MPTP. El primer rol consisteix en 

funcionar com una vàlvula d’alliberament controlat de soluts acumulats, com calci i ROS, 

en el mitocondri que es produeix a partir d’obertures transitòries. Així es manté un 

funcionament normal del mitocondri. El segon mode inclou obertures quan l’acumulació 

de certs soluts pot causar dany mitocondrial si romanen dins de l’orgànul. Aquest procés 

coincideix amb baixades transitòries del potencial de membrana. El tercer mode ocorre 

quan hi ha dany mitocondrial produint una obertura del MPTP persistent i generalment 

irreversible per activar el procés de mitofàgia però no mort cel·lular. Finalment, l’últim 

mode proposa una obertura irreversible del MPTP que acaba induint mort cel·lular (Zorov 

et al., 2014). 

Obertures breus del MPTP estan implicades en la regulació de l’homeòstasi del calci i ROS, 

essent un mecanisme per alliberar molècules de forma ràpida. De fet, s’han detectat 

fluctuacions en el potencial de membrana de mitocondris que s’associen a obertures 

transitòries del MPTP (Hüser and Blatter, 1999; Lu et al., 2016; Wang and Craig, 2008). Les 

obertures transitòries permeten alliberar calci del mitocondri quan es troba en altes 

concentracions en condicions fisiològiques (Barsukova et al., 2011; Bernardi and von 

Stockum, 2012). D’altra banda, una obertura persistent i irreversible del MPTP causa mort 

cel·lular, de fet, el MPTP està implicat en diverses malalties degeneratives i també en 

càncer, on les cèl·lules canceroses són insensibles a la mort induïda pel MPTP (Bonora and 

Pinton, 2014). Actualment, a causa de la rellevància d’aquest procés en moltes malalties, 

s’estan identificant i testant diversos inhibidors del MPTP com a tractament (Fancelli et al., 

2014; Wissing et al., 2010).
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OBJECTIUS 

L’atàxia de Friedreich (FRDA) és una malaltia hereditària causada per una mutació en el gen 

que expressa frataxina i que provoca una disminució en l’expressió d’aquesta proteïna 

(Campuzano et al., 1996). És una malaltia neurodegenerativa però també presenta 

afectacions en altres teixits com el cardíac. De fet, la cardiomiopatia és la principal causa 

de mort d’aquesta malaltia (Tsou et al., 2011). Malgrat això, s’han posat molts esforços en 

estudiar la part neurològica de la malaltia i existeixen pocs estudis sobre la cardiomiopatia. 

Per aquest motiu, el nostre grup va desenvolupar un model cardíac d’FRDA (Obis et al., 

2014). El model consisteix en cultius primaris de cardiomiòcits ventriculars de rates 

nounades on es silencia l’expressió de frataxina utilitzant lentivirus que contenen shRNA 

específics. Aquest model és relativament senzill i fàcil d’obtenir i, tot i que no presenta la 

mutació genètica causant de la malaltia, permet realitzar aproximacions terapèutiques i 

estudiar els mecanismes i fenotips específics d’aquesta malaltia en cèl·lules cardíaques. 

En estudis previs amb aquest model es van detectar majors nivells de proteïnes 

carbonilades, major susceptibilitat al tractament amb l’agent oxidant tert-butil 

hidroperòxid i una expressió més alta dels enzims antioxidants SOD1 i SOD2. Aquests 

resultats indiquen que la falta de frataxina causa un increment en l’estrès oxidatiu. També 

es va veure una acumulació de gotes lipídiques (LD) i alteracions en el contingut de 

proteïnes implicades en el metabolisme lipídic. Pel que fa a la morfologia mitocondrial, els 

cardiomiòcits amb baixa expressió de frataxina presentaven alteracions en la mida i 

distribució dels mitocondris, però sense presentar alteracions en el potencial de membrana 

mesurat amb la sonda TMRM. En aquestes cèl·lules, els mitocondris estaven més 

engrandits i presentaven una forma arrodonida al contrari que els controls, què 

presentaven una xarxa mitocondrial interconnectada i filamentosa. D’altra banda, en 

aquest model no es van detectar alteracions en els nivells de ferro, contingut de proteïnes 

Fe-S, ràtio ATP/ADP ni en les activitats in vitro de diferents components OXPHOS (Obis et 

al., 2014).  

Amb tots aquests antecedents, la present tesi pretén aprofundir en dos dels fenotips 

observats prèviament en aquest model, l’alteració mitocondrial i l’increment en l’estrès 

oxidatiu. Per aquest motiu els objectius d’aquesta tesi es centren en: 
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1. Estudiar les causes de les alteracions de la morfologia mitocondrial i les 

conseqüències d’aquesta alteració en la funció mitocondrial. 

2. Estudiar la possible alteració de l’estat redox dels grups tiols de les proteïnes i el 

glutatió. 

3. Identificar compostos que permetin revertir les alteracions causades per la falta de 

frataxina en el model utilitzat. 
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MATERIALS I MÈTODES 

1. ANIMALS D’EXPERIMENTACIÓ 

Els mètodes experimentals utilitzant animals d’experimentació es regeix seguint la 

normativa i recomanacions de la disposició legal del Real Decreto 53/2013, de l’1 de febrer, 

pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals 

utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi docència. Addicionalment, els 

procediments d’experimentació han estat avaluats i aprovats pel Comitè Ètic 

d’Experimentació Animal (CEEA) de la Universitat de Lleida. 

Per a realitzar els experiments s’utilitza la soca Sprague Dawley de l’espècie Rattus 

norvegicus. Les rates es mantenen en les condicions estàndard de menjar i aigua ad libitum, 

en cicles de 12 hores de llum i foscor i a una temperatura constant d’uns 20 ºC. Les 

condicions de cria segueixen la normativa abans esmentada. Els animals murins nounats es 

sacrifiquen per decapitació, seguint les guies de l’associació medica veterinària americana 

(AVMA) per a l’eutanàsia dels animals. 

2. TÈCNIQUES DE BIOLOGIA MOLECULAR 

2.1. Obtenció de plasmidis 

S’obtenen plasmidis per a produir els lentivirus que s’utilitzen en el cultiu de cardiomiòcits 

de rates nounades per a silenciar l’expressió de mRNA específics, en aquest cas el mRNA 

que es tradueix a la proteïna frataxina i també un lentivirus control que no interfereix en 

l’expressió de cap mRNA. 

2.1.1. Plasmidis 

Per tal de poder produir lentivirus es necessiten tres plasmidis: el plasmidi 

d’empaquetament, el de l’embolcall i un que contingui el transgèn que es vol introduir  a 

la cèl·lula diana. Els plasmidis d’empaquetament (627) i d’embolcall (628) s’han obtingut 

d’Addgene. Pel tercer plasmidi s’han utilitzat plasmidis que contenen diferents seqüències. 

Un control de transducció (GFP) i un control de la interferència (shSCR), i finalment dos 

plasmidis que expressen diferents shRNA contra frataxina (shFXN1 i shFXN2). Aquests 

últims s’han obtingut de SIGMA (Taula 1). 
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Taula 1. Plasmidis utilitzats per a produir els lentivirus.  

ID Nom Insert 
627 pSPAX2 gag pol tat rev (Addgene 12260) 
628 pMD2.G vsvg (Addgene 12259) 
GFP SHC003 GFP 

shSCR SHC002 CCGGCAACAAGATGAAGAGCACCAACTCGAGTTGGTGCTCTTCA
TCTTGTTGTTTTT 

shFXN1 TRCN0000197534 CCGGCAAACTGGACTTGTCTTCATTCTCGAGAATGAAGACAAGTC
CAGTTTGTTTTTTG 

shFXN2 TRCN0000178380 CCGGGACTTGTCTTCATTGGCCTATCTCGAGATAGGCCAATGAAG
ACAAGTCTTTTTTG 

2.1.2. Cultiu d’Escherichia coli 

Els cultius bacterians es fan créixer en medi LB (extret de llevat 5 g/l, triptona 5 g/l, NaCl 10 

g/l). Quan és necessari s’hi afegeix ampicil·lina a 0,05 - 0,1 mg/ml. Les cèl·lules creixen en 

un agitador orbital a 200 rpm i 37 ºC.  Per mantenir els bacteris es congelen a -80 ºC en un 

20% glicerol. 

2.1.3. Transformació d’Escherichia coli 

La transformació consisteix en introduir DNA exogen a una cèl·lula, en aquest cas bacteris. 

Per tal de facilitar la transformació primer s’han de produir “bacteris competents” 

mitjançant el tractament amb clorur de calci a la soca DH5α (Dagert and Ehrlich, 1979). Un 

cop obtinguts els bacteris competents es transformen les E. Coli amb el DNA plasmídic 

d’interès seguint el següent protocol. 

Obtenció de bacteris competents: 

1. Preparar solució de CaCl2: 60 mM CaCl2, 15% glicerol, 10 mM HEPES, pH 7. 

S’esterilitza a l’autoclau i es manté en fred a 4 ºC. 

2. Es fa una estria de la soca de bacteris en una placa LB agar sense antibiòtic. 

3. S’incuba a 37 ºC tota la nit (ON). 

4. Es dilueix el cultiu 1/100 en LB fresc i es deixa créixer 3-4 hores fins a 0,4 ODs. 

5. Es refreda el cultiu 10 min a 4 ºC. 

6. Es centrifuguen 250 ml del cultiu a 3.000 rpm 7 min. 

7. Es resuspenen els pellets en 59 ml de tampó de CaCl2 (1/5). 

8. Es centrifuga a 4.000 rpm 5 min a 4 ºC. 

9. S’incuba 30 min en gel. 
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10. Es centrifuga a 4.000 rpm 5 min a 4 ºC. 

11. Es resuspèn el pellet en 10 ml de tampó (1/25) i immediatament es fan alíquotes de 

200 µl en gel. Es guarden ràpidament a -80 ºC. 

12. El rendiment hauria de ser de 105-107 unitats formadores de colònia per µg de DNA 

plasmídic transformat. 

Transformació d’E. Coli: 

13. Es descongelen les cèl·lules competents en gel uns 10 min i també el DNA plasmídic. 

14. Es fan servir entre 5 i 10 ng de DNA plasmídic (fins a 50 ng), tenint en compte que 

no s’ha de superar el 5% (v/v) de cèl·lules competents. 

15. Es barreja fent copets al tub eppendorf. 

16. S’incuba 20 min en gel. 

17. Es fa un xoc tèrmic de 45 seg a 42 ºC. 

18. S’incuba 2 min en gel. 

19. S’afegeix a la mescla LB preescalfat a 37 ºC fins a arribar a 1 ml per afavorir la 

recuperació de les cèl·lules. 

20. S’incuba de 45 min a 1 h a 37 ºC amb agitació de 170 rpm. 

21. Es sembra un 15-20% del volum una placa de LB amb 100 µg/ml ampicil·lina (el 

plasmidi té resistència a l’antibiòtic). 

22. L’endemà es recuperen les colònies que han crescut. 

2.1.4. Expressió i obtenció de plasmidis 

Es sembra una colònia d’E. Coli en un precultiu de 2-10 ml d’LB amb antibiòtic i es deixa 

créixer unes 8 hores. Després es preparen els cultius diluint els precultius de 500 a 1.000 

vegades en medi selectiu (250 ml en el nostre cas) en un recipient amb un volum de com a 

mínim 4 vegades el volum del medi. Els cultius es deixen créixer unes 12-16 h fins a saturar-

se amb agitació a 300 rpm. 

Per extreure el DNA plasmídic del cultiu d’E. Coli s’utilitza el kit QIAGEN Plasmid Maxi Kit 

seguint el protocol descrit per la casa comercial. L’extracció del DNA es basa en una lisi 

alcalina de les cèl·lules bacterianes en presència d’SDS, en la unió del DNA a una columna 

d’intercanvi iònic, diferents rentats per treure els contaminants i l’elució final del DNA. 



 

 

104 MATERIALS I MÈTODES 

2.1.5. Quantificació del plasmidi i gel analític 

La concentració del DNA s’obté mesurant l’absorbància a 260, 230 i 280 nm a 

l’espectrofotòmetre NanoDrop ND-1000, a més amb la relació entre aquests valors es sap 

la qualitat de l’elució.  Després es fa córrer el DNA plasmídic obtingut en un gel d’agarosa 

per comprovar que no s’hagi degradat seguint el següent protocol. 

Gel analític: 

1. Es prepara el gel d’agarosa a l’1% en tampó TAE (20 mM Tris-HCl, 11,4% àcid acètic 

(v/v), 1 mM EDTA, pH 8). 

2. Es preparen les mostres amb tampó de càrrega (3% Ficoll (w/v), 20 mM EDTA pH 8, 

0,05% blau de bromofenol (v/v)). 

3. Es corre l’electroforesi a 80 V durant aproximadament 1 h. 

4. S’adquireix la imatge al Gel Doc EZ de Bio-Rad. 

2.2. Anàlisi de l’expressió gènica 

Per mesurar l’expressió gènica es fa anar la tècnica de la reacció en cadena de la polimerasa 

en temps real (RQ-PCR). El protocol detallat s’explica en els següents punts. 

2.2.1. Extracció d’RNA 

Les cèl·lules es fan créixer en places p35 on hi ha 750.000 cèl·lules per pou. Primer de tot 

es fan dos rentats amb PBS fred i es recullen amb 350 µl de tampó RLT (RNeasy Mini kit 

QIAGEN) amb l’ajuda d’un raspador. Al tampó RLT s’hi afegeix 10 µl de β-Mercaptoetanol 

per cada ml de RLT. 

Protocol: 

1. El lisat es guarda a -80 ºC un mínim de 15 minuts. 

2. S’hi afegeix 350 µl d’etanol 70% i es barreja pipetejant. 

3. Es transfereixen els 700 µl a les columnes RNeasy Mini Spin Columns. 

4. Les columnes es col·loquen dins de tubs de 2 ml que conté el kit i es centrifuguen 

15 seg a 10.000 rpm. L’eluït es descarta. 

5. S’afegeix 350 µl del buffer RW1 del kit, es torna a centrifugar 15 seg a 10.000 rpm i 

es descarta l’eluït. 
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6. S’afegeix 80 µl de DNAseI (prèviament s’han diluït 10 µl de DNAseI en 70 µl del 

buffer RDD). 

7. S’afegeix de nou 350 µl del buffer RW1, es torna a centrifugar 15 seg a 10.000 rpm 

i es descarta l’eluït. 

8. S’afegeix 500 µl del buffer RPE (diluït amb etanol prèviament), es centrifuga 15 seg 

a 10.000 rpm i es descarta l’eluït. 

9. Es torna a afegir 500 µl de RPE i es centrifugar 2 min a 10.000 rpm. 

10. Es canvia el tub que conté la columna i es centrifuga de nou 1 min a velocitat 

màxima. 

11. Es deixa 5 min obert fins que s’evapori l’etanol. 

12. S’afegeix 30 µl d’aigua lliure de RNAse del kit per eluir el RNA. Es centrifuga 1 min a 

10.000 rpm i es torna a passar l’eluït per la columna per tornar a centrifugar. 

2.2.2. Quantificació i control de qualitat 

L’RNA obtingut es quantifica amb l’aparell Nanodrop ND-1000 i es comprova que no hi hagi 

degradació mitjançant un gel d’agarosa en fred tal com s’explica en el punt anterior de 

plasmidis. 

2.2.3. Transcripció inversa 

Un cop es té l’RNA, s’utilitza 1 µg de RNA per a sintetitzar 1 µg de cDNA mitjançant una 

reacció en cadena de la polimerasa amb transcripció reversa (RT-PCR). S’utilitza el kit de la 

transcriptasa reversa SuperScript™ II de Thermo Fisher Scientific. 

Protocol: 

1. Es descongela tot en gel 

2. Es prepara la Mix1 (volum/tub): 

a. 2 µl d’hexanucleòtids Roche 10x. 

b. 1 µl de DNTP 10 mM de SIGMA. 

3. Es prepara un eppendorf lliure de RNAse per cada mostra. 

4. 1 µg de RNA, també un tub control amb aigua (NTC i un altre amb RNA sense afegir 

posteriorment enzim (NEC). 

5. Afegir aigua fins a 9 µl. 

6. 3 µl de la Mix1. 
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7. 5 min a 65 ºC. 

8. 15 min a 4 ºC. 

9. Es prepara la Mix2 (volum/tub): 

a. 4 µl de BFS 5x (250 mM Tris-HCl pH 8,3, 375 mM KCl, 15 mM MgCl2). 

b. 2 µl de DTT 0,1 M. 

c. 1 µl de RNAseOUT™ de QIAGEN. 

10. Afegir 7 µl de la Mix2 per mostra. 

11. 10 min a 25 ºC. 

12. 2 min a 42 ºC. 

13. Afegir 1 µl de l’enzim RT (Superscript™ II RT) per mostra. 

14. 50 min a 42 ºC. 

15. 15 min a 70 ºC 

16. Queda una concentració de cDNA a 50 ng/µl i es conserva a 4 ºC o -20 ºC. 

2.2.4. Real Time PCR 

Aquesta tècnica consisteix en amplificar i alhora quantificar el cDNA d’interès. Per portar-

ho a terme s’utilitzen dos encebadors específics, dNTPs, la DNA polimerasa i una sonda 

marcada amb un fluorocrom i una molècula que bloqueja la fluorescència anomenada 

quencher. Les sondes hibriden al cDNA llavors quan aquest és polimeritzat per la DNA 

polimerasa es separa el quencher del fluorocrom i llavors s’emet fluorescència. D’aquesta 

manera es relaciona la quantitat de fluorescència emesa per la quantitat d’amplicó produït. 

Les sondes utilitzades són de TaqMan™ d’Applied Biosystems anotades en la següent taula. 

Taula 2. Sondes TaqMan™ utilitzades en la Real Time PCR.  

Gen Nom UniGene Referència Lloc Amplicó Exons 
Fxn Frataxina Rn.13133 Rn01501404_g1 378 63 3-4 
Gapdh Deshidrogenasa 

glyieraldehid-3-fosfat 
Rn.129558 Rn01775763_g1 1119 174 8-8 

Myh7 Beta miosina cadena 
pesada 7 

Rn.225886 Rn01488777_g1 4963 76 32-33 

Nppa Pèptid natriurètic A Rn.2004 Rn00664637_g1 196 87 1-2 
Acta1 Actina alfa 1 Rn.82732 Rn01426628_g1 512 87 3-4 

Protocol: 

1. Es preparen reaccions de 14 µl fent 3 repeticions per gen i mostra. 

2. Es prepara la Mix1 amb els següents volums. 
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a. 0,7 µl del cDNA obtingut que correspon a 35 ng per mostra i gen. 

b. 5,6 µl d’aigua milliQ autoclavada. 

c. 7 µl de TaqMan™ UniversalPCR MasterMix de Thermofisher. 

d. Es barreja donant copets al tub. 

3. Es preparen tubs per cada gen a analitzar en cada mostra. 

a. Es divideix la Mix1 de cada mostra en els gens a analitzar (45 µl). 

b. S’afegeixen 2,25 µl de sondes TaqMan per cada gen (Taula 2). 

c. Es barreja donant copets al tub. 

4. S’afegeixen 14 µl per pou a la placa i es tapa bé amb el film Microseal® ‘B’ Adhesive 

seals Optical de Bio-Rad. 

5. Es centrifuga la placa 1 min. 

6. Es posa al termociclador CFX96 de Bio-Rad i s’inicia la PCR: 

a. Xoc tèrmic de 3 min a 95 ºC. 

b. 40 cicles d’amplificació i detecció. 

i. 10 seg a 95 ºC per desnaturalitzar. 

ii. 30 seg a 55 ºC per hibridar i estendre el transcrit. 

El resultat s’obté en forma de Ct (cicle llindar de l’anglès cycle threshold). Aquest valor 

correspon al cicle en què comença el creixement exponencial de la fluorescència. Per tant 

un Ct més baix indica major contingut de cDNA inicial, ja que la mostra passa abans el llindar 

de detecció de fluorescència. La quantitat relativa d’mRNA es calcula amb el mètode ∆∆ct. 

La ràtio o l’expressió relativa és el resultat d’aplicar la fórmula següent: 2^ΔCtdiana 

(control-mostra)/2^ΔCtref (control-mostra). El control en aquest cas és el valor obtingut 

amb l’shSCR, la mostra és el valor amb un shFXN, el gen diana és el gen que es vol 

quantificar i el gen ref és el de referència (Gapdh en el nostre cas). 

3. TÈCNIQUES DE BIOLOGIA CEL·LULAR 

3.1. Producció de lentivirus 

El model d’estudi utilitzat es basa en cultius primaris de cardiomiòcits de rates nounades. 

Per inhibir l’expressió de la proteïna frataxina s’utilitza la tècnica d’RNA d’interferència 

(iRNA) que és transferit mitjançant lentivirus. 
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Els vectors lentivirals s’utilitzen per enviar, integrar i expressar transgens o shRNAs en 

cèl·lules. Les partícules lentivirals es generen cotransfectant plasmidis que codifiquen pel 

sistema d’empaquetament del virió, de l’envolta i del que porta en aquest cas l’shRNA 

d’interès. Els components estructurals del virió provenen del virus de la immunodeficiència 

humana (HIV-1), i l’envolta del vesicular stomatitis virus (VSV). El vector lentiviral té només 

el material genètic que serà transferit a la cèl·lula diana. El transgèn està flanquejat per 

elements cis, necessaris per a la seva encapsidació, transcripció reversa i integració. Els 

controls usats són una seqüència desordenada (shSCR) que no interfereix en cap seqüència 

coneguda d’humà, ratolí ni rata, i un altre vector amb GFP per controlar l’eficiència de la 

transducció. 

La interferència d’RNA és un sistema natural de regulació de l’expressió gènica que es dóna 

en cèl·lules vives de manera natural. El vector lentiviral que introduïm a la cèl·lula conté 

una seqüència anomenada shRNA amb una seqüència específica i també codifica pel 

complex de transcripció reversa. Així, la seqüència que introduïm serà convertida a DNA i 

s’integrarà a la cèl·lula diana. Aquest shRNA té una estructura en forma de llaç amb dues 

seqüències complementàries d’RNA separades per una forquilla, que es plega dins la 

cèl·lula i és reconeguda per la maquinària d’iRNA. Les proteïnes Drosha i DICER processaran 

l’shRNA tallant-lo i convertint-lo en un siRNA (de l’anglès small interference RNA) que és 

reconegut per RISC-AGO2 hibridant amb l’mRNA diana. Llavors el complex RISC-AGO2 

tallarà l’mRNA degradant-lo provocant el silenciament de l’expressió del gen diana. 

Per produir els lentivirus s’utilitzen cèl·lules HEK293T i després es quantifiquen tal com 

s’explica en els següents punts. 

3.1.1. Cultius cel·lulars de la línia HEK293T 

Les cèl·lules HEK293T provenen de cèl·lules del ronyó d’embrió humà. Deriven de la línia 

cel·lular HEK293 amb la diferència que expressen l’antigen T llarg de SV40 permetent la 

replicació episomal de plasmidis transfectats que contenen l’origen de replicació de l’SV40. 

Les cèl·lules es mantenen amb medi que conté DMEM 4,5 g glucosa/l, FBS al 10% i 20 µg/ml 

de penicil·lina/estreptomicina en un incubador a 37 ºC i 5% de CO2. Per mantenir la línia les 

cèl·lules es fan créixer en plaques p100 i es desenganxen mecànicament quan arriben a una 

confluència del 70%. La suspensió cel·lular es centrifuga 5 min a 1.000 rpm i el pellet es 
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resuspèn amb 1 ml de medi per a sembrar noves plaques p100 fent una dilució 1/20. 

Després de 3 o 4 dies d’incubació es tornen a sembrar. L’estoc de cèl·lules es guarda a -80 

ºC en criotubs que contenen 2 milions de cèl·lules i així es poden mantenir durant períodes 

més llargs.  

3.1.2. Transfecció de la línia HEK293T 

Els vectors lentivirals es produeixen mitjançant tres plasmidis diferents que s’introdueixen 

a les cèl·lules HEK293T cotransfectant-se amb un lípid catiònic anomenat polietilenimina 

(PEI). Aquests tres plasmidis contenen el vector de l’envolta perquè la partícula viral entri 

a la cèl·lula diana, pMD2.G; el vector empaquetador del RNA, psPAX2 (Addgene), i el vector 

que conté el shRNA d’interès. D’aquest últim se n’utilitzen tres diferents per expressar els 

següents shRNA: un control shSCR i dos shFXN que interfereixen contra el mRNA de 

frataxina i que els anomenem shFXN1 i shFXN2. El DNA plasmídic s’uneix al PEI, un lípid 

catiònic que permet l’entrada del DNA a la cèl·lula. En el següent protocol es detalla la 

producció de lentivirus. Tots els procediments es realitzen a la campana de cultius en 

condicions d’esterilitat. 

Coating de les plaques amb col·lagen: 

1. Solució estoc de col·lagen: 

a. Es prepara una solució 0,1 N d’àcid acètic amb aigua milliQ (285 µl d’àcid 

acètic glacial en 50 ml d’aigua milliQ). 

b. Es dissol el col·lagen en aquesta solució durant 4-6 hores agitant. 

c. La solució estoc de col·lagen (1 mg/ml) es guarda a 4 ºC fins a un any. 

2. Solució de treball de col·lagen: 

a. Es prepara una solució amb 0,02 N àcid acètic i 75 µg/ml col·lagen (es pot 

utilitzar de 50 a 100 µg/ml) en aigua milliQ. Per exemple: 13 ml d’aigua, 16 

µl d’àcid acètic glacial i 1 ml de col·lagen. 

b. S’afegeixen 4 ml a cada placa p100 i es deixa assecar amb la placa oberta 

dins la campana. 

Preparació del PEI: 

3. Es dilueix el PEI al 20% en aigua (Cf. 4,5 M). 

4. Es torna a diluir a 0,2 M (1 ml de la solució al 20% en 22,5 ml d’aigua milliQ). 
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5. Es porta a pH 5,6. 

6. Es dilueixen 4 ml de l’estoc 0,2 M en 142,26 ml d’aigua milliQ (a Cf. 5,47 mM). 

7. S’aliquota a 1 ml i es guarda a -20 ºC. 

Producció de lentivirus: 

8. Es preparen plaques p100 amb col·lagen. Es poden guardar fins a 15 dies a 4 ºC. 

9. El dia d’abans es sembren les plaques amb 1,5-2 milions de cèl·lules HEK293T. 

10. Es prepara un tub diferent per cada vector amb el DNA-OPTIMEM. 

a. Per a cada p100: 

i. 20 μg del vector LV. 

ii. 13 μg de l’empaquetador (psPAX2). 

iii. 7 μg de l’envolta (pMD2.G). 

iv. 1,5 ml de medi optimem. 

11. Es prepara el PEI-OPTIMEM per a totes les plaques juntes 

a. Per a cada p100: 

i. 1,260 ml d’OPTMEM. 

ii. 240 μl de PEI gota a gota. 

12. Es posa el PEI-OPTIMEM sobre el DNA-OPTIMEM gota a gota. 

13. S’agita durant 5 segons a 1.800 rpm. 

14. S’incuba 10 minuts a temperatura ambient. 

15. Mentrestant es renten les plaques de les HEK293T amb 5 ml d’OPTIMEM. 

16. S’hi afegeix la solució de PEI-DNA-OPTIMEM (3 ml per p100) gota a gota. 

17. S’afegeixen 4 ml d’OPTIMEM per placa. 

18. S’incuba durant 1 h (poden ser fins a 4h) a 37 ºC, 5% CO2 i humitat. 

19. Es canvia el medi per medi fresc estàndard (DMEM 4,5 g/l de glucosa, 10% FBS, P/S). 

20. Al cap de 3 dies es recull el medi que conté els virus en falcons. 

21. Es guarden a 4 ºC per a l’ús immediat. 

3.1.3. Concentració i valoració del títol dels virus 

Per concentrar els virus es fan servir les columnes VIVASPIN 20. Els virus no passen pel filtre 

de manera que es pot descartar el medi i els subseqüents rentats i els virus queden a la 

part superior. Es concentren 15-30 vegades. 
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Protocol: 

1. Es renten les columnes VIVASPIN 20 (Sartorius) de 100.000 MW perquè poden 

contenir traces d’azida que podrien danyar els cultius amb 5 ml d’aigua milliQ i es 

centrifuga a 1.000 rpm 5 min. 

2. Es centrifuguen els falcons que contenen el medi amb virus a 1.000 rpm 5 minuts 

(per descartar les cèl·lules que hagin quedat al sobrenedant). 

3. Es filtra el sobrenedant a 0,45 μm (també es pot filtrar a 0,22 μm però es retenen 

més virus al filtre). 

4. Es posen 15 ml per columna. 

5. Es centrifuga a 3.500 rpm 1 h a 4 ºC. 

6. Es descarta l’eluït aspirant (es pot repetir el procés de concentració a la mateixa 

columna si es té més medi amb virus a concentrar). 

7. S’afegeixen 15 ml de PBS per fer-hi un rentat. 

8. Es centrifuga a 3.500 rpm 1 h a 4 ºC. 

9. Es descarta l’eluït aspirant. 

10. Es guarden els virus concentrats en tubs amb tap de rosca fins a 3 mesos a -80 ºC. 

Per avaluar la quantitat de virus s’usa l’ELISA comercial Quicktiter Lentivirus Quantitation 

Kit (HIV P24 ELISA) de Cell Biolabs. A partir del sobrenedant es fan dilucions 1/500 i 1/5.000 

en medi fresc i es titulen amb la placa ELISA tal com diu el protocol del kit. 

3.2. Cultiu de cardiomiòcits de rata nounada 

Els cardiomiòcits s’obtenen de rates d’entre 1 i 4 dies d’edat. S’extrauen els cors i es 

separen les aurícules. Els cardiomiòcits s’aïllen dels ventricles enzimàticament amb 

col·lagenasa. Finalment aquestes cèl·lules es sembren en plaques cobertes de gelatina. Els 

cultius es mantenen a 37 ºC, en humitat i CO2 al 5% i es canvia el medi cada 24 h. Es segueix 

el protocol descrit anteriorment pel grup (Obis et al., 2014). 

Protocol: 

1. Es prepara el material, el tampó, els medis i l’enzim. 

a. Es desinfecten amb alcohol pinces, tisores i agulles. 

b. Es posen en gel 3 plaques p35 amb ADS1x fred i la col·lagenasa II. 

c. S’escalfa un tub Falcon amb ADS1x a 37 ºC. 
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d. S’escalfa el medi DMEM 4,5 g/L, 10% FBS P/S a 37 ºC. 

2. Es decapiten les rates, es treuen els cors i es posen junts en una p35 amb ADS1x 

fred.  

3. Es treuen els vasos sanguinis i el pericardi (la membrana del voltant del cor). Es 

descarten les aurícules i el cor (que ara només té els ventricles) es posa a una nova 

p35 amb ADS1x. 

4. Es fan incisions al cor amb les tisores per permetre que l’enzim penetri millor i es 

posa a una p35 nova amb ADS1x. Es trasllada tot a la campana de flux laminar. 

5. Es preparen tubs eppendorffs amb 1 ml d’ADS1x a 37 ºC i 12-15 μl de col·lagenasa 

II. S’afegeixen 3-4 cors per eppendorff. 

6. S’incuba a 37 ºC i 1.000 rpm durant 15 min al Thermomixer. 

7. Mentrestant es du a terme el coating de les plaques amb una solució de gelatina al 

0,2% (w/v) i es deixen les plaques tancades dins l’incubador. 

8. Es preparen tubs de 15 ml amb 4 ml de medi calent i quan acaba la digestió 

enzimàtica es posa la suspensió de cèl·lules al tub (1 eppendorf per tub). Es 

centrifuguen els tubs a 800 rpm durant 4 min. 

9. S’afegeix 1 ml d’ADS1x calent i 12-15 µl de col·lagenasa II a l’eppendorf que conté 

els cors i s’incuba per segona vegada a 37 ºC i 1.000 rpm durant 15 min al 

Thermomixer.  

10. Es descarta el sobrenedant, s’afegeix 1 ml de medi de cultiu i es resuspenen les 

cèl·lules. 

11. Es repeteixen els passos anteriors per fer un total de tres digestions amb 

col·lagenasa II. 

12. S’ajunten totes les cèl·lules en un tub i es porta fins a 10 ml. Es fa un precultiu 

(preplating) en una p100 sense coating. S’incuba a 37 ºC 45 min. D’aquesta manera 

els fibroblasts es queden enganxats a la placa i els cardiomiòcits queden en 

suspensió. 

13. Es fa un segon precultiu recollint el sobrenedant del primer precultiu i posant-lo en 

una nova p100. S’incuba a 37 ºC 45 min. 

14. Es recull el sobrenedant del segon precultiu i es centrifuga a 800 rpm 4 min 

15. Es descarta el medi i es resuspenen  les cèl·lules amb 4-8 ml de MC segons la mida 

del pellet. 
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16. Per fer el comptatge de cèl·lules es posen en un eppendorf 50 μl d’ADS, 25 μl solució 

de blau tripà al 0,4% i 25 μl suspensió de cardiomiòcits. Es barreja i es fa el 

comptatge de cèl·lules vives (refringents) en una cambra de Bürker.  

17. Per sembrar les cèl·lules es treu la solució de gelatina de les plaques i es porta la 

suspensió de cardiomiòcits fins al volum que calgui. S’afegeix la mitomicina C 

diluint-la 100 vegades. El nombre de cèl·lules que es sembra a cada placa o pou són 

els següents: 

a. M96 - 20.000 cèl·lules. 

b. p16 o M4 - 75.000 cèl·lules. 

c. p35 o M6 - 750.000 cèl·lules. 

18. S’incuba 4 h a 37 ºC amb humitat i 5% CO2. 

19. Es canvia el medi per medi fresc (sense mitomicina) i s’afegeixen els virus (1,1 ng de 

p24 per cada 1.000 cèl·lules segons el títol obtingut amb l’ELISA). 

20. Unes 20 h després es canvia el medi i es mantenen els cultius a 37 ºC canviant el 

medi cada dia. 

El tampó ADS10x es prepara amb 6,8 g de NaCl, 120 mg de Na2HPO4·2H2O, 400 mg  de KCl, 

197 mg de MgSO4·7H2O, 1 g de glucosa i 4,8 g d’HEPES en 1 l d’aigua milliQ.  Es porta a pH 

7,4 i es filtra a 0,22 μm. Es dilueix 10 cops per obtenir l’ADS1x abans de cada aïllament de 

cardiomiòcits. 

El medi estàndard per cardiomiòcits (MC) es prepara amb 150 ml de DMEM amb 1 g/l de 

glucosa, 50 ml de M199, 2 ml d’HEPES 1M pH 7,4, 10 ml d’FBS, 20 ml de HS i 2 ml de 

GlutaMaxI®. Anteriorment s’afegeix penicil·lina (100 U/ml) i estreptomicina (100 μg/ml) als 

medis DMEM i M199 (tot de GIBCO). 

La col·lagenasa II (Worthington) es prepara a 10 U/μl en ADS 1x i es guarda a -20 ºC. La 

gelatina es prepara al 0,2% en aigua milliQ i s’esterilitza a l’autoclau i es guarda a 

temperatura ambient. Es prepara fresca cada setmana. La mitomicina C es prepara a 1 

mg/ml amb PBS i s’usa diluïda 100 vegades. Es guarda a 4 ºC. 

En el cas dels experiments per a mesurar consum d’oxigen amb el Seahorse i els 

experiments per a mesurar canvis en el potencial de membrana tractant amb rotenona i 

oligomicina es va fer anar un altre protocol d’aïllament de cardiomiòcits de rates nounades. 
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Aquests experiments es van portar a terme durant l’estada de recerca a la Universitat de 

Padova (Itàlia) sota la supervisió del Prof. Paolo Bernardi. El grup dirigit pel Prof. Fabio di 

Lisa va col·laborar en la realització dels cultius de cardiomiòcits seguint el seu protocol 

(Deshwal et al., 2018). 

Aquest protocol difereix del descrit en el fet que un cop es fragmenten i dissocien els cors 

es deixen agitant a 4 ºC ON amb una solució que conté tripsina al 0,05% dissolta en medi 

HBSS. L’endemà s’inactiva la tripsina amb medi d’aïllament (MEM, FBS 10%, P/S, NEAA) 

durant 5 min i després els cors es digereixen amb col·lagenasa 0,3 mg/ml dissolta en HBSS 

quatre cops. Finalment es filtren les cèl·lules per eliminar les restes de teixit i es centrifuga 

la solució amb els cardiomiòcits 5 min a 1.300 rpm i 2 min a 1.800 rpm a 4ºC. Les cèl·lules 

es resuspenen amb medi MEM i es fa un precultiu a 37ºC durant 2 hores per a eliminar els 

fibroblasts. Finalment es conten les cèl·lules i es plaquegen afegint BrdU 100 µM, en lloc 

de mitomicina. L’endemà es canvia el medi pel medi estàndard MC i s’afegeixen els virus 

tal com s’ha descrit.  

3.2.1. Medi suplementat amb àcids grassos 

Per a preparar el suplement de lípids de cardiomiòcits es segueix el protocol descrit per 

Brodersen i col·laboradors amb algunes modificacions (Brodersen et al., 1989). Aquest 

medi s’utilitza per a incrementar l’acumulació de gotes lipídiques en els cardiomiòcits 

deficients en frataxina. 

Protocol: 

1. Es preparen les solucions dels àcids grassos en etanol; l’àcid palmític a 90 mM (23,1 

mg/ml) i l’àcid esteàric a 45 mM (12,8 mg/ml). 

2. S’escalfen a 60 ºC al Thermomixer durant 15 minuts per dissoldre’ls. 

3. Es prepara la solució de BSA a 300 µM (20 mg /ml en aigua milliQ) i s’ajusta a pH 9 

amb NaOH. 

4. S’afegeix 1 volum de la solució etanòlica del lípid per cada 50 volums de solució de 

BSA en agitació constant. 

El medi per cardiomiòcits amb suplement d’àcids grassos (MC+AG) es prepara amb 1,667 

ml de solució de BSA-palmitat, 1,667 ml de solució de BSA-esteàric i 0,5 ml de solució 

comercial de BSA-oleic-linoleic (SIGMA) ajustant a un volum de 50 ml amb el medi de 
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cardiomiòcits estàndard. L’albúmina queda a una concentració final de 20 µM (a més de la 

que prové del sèrum). La concentració final dels àcids grassos és de 60 µM per al palmitat 

i de 30 µM per a l’esteàric, l’oleic i el linoleic, que és la concentració que està descrita per 

aquests lípids en plasma de rata en dejú (Zhou et al., 2002). 

3.2.2. Tractaments 

S’utilitzen diferents compostos per testar la seva capacitat de revertir els principals fenotips 

del model. En total s’utilitzen 9 compostos (Taula 3), que s’afegeixen al cultiu cada dia o 

cada 48h al mateix temps que es canvia el medi. S’utilitzen cultius de cardiomiòcits en 

plaques p16. De cadascun es proven almenys 3 concentracions diferents i es fa un control 

amb la solució que s’utilitza per dissoldre el compost. Aquests compostos inicialment es 

testen en la condició shSCR com a control i només una condició d’interferència de frataxina, 

shFXN1. Per mesurar el seu efecte s’analitza la morfologia mitocondrial i l’acumulació de 

gotes lipídiques, explicat més endavant. 

Taula 3. Llistat dels compostos utilitzats per a testar el seu efecte terapèutic. 

Producte Referència Solució estoc, vehicle 
N-Acetilcisteïna A9165, SIGMA 0,25 M, aigua 
N-Acetilcisteïna amida A0737, SIGMA 0,1 M, DMSO 
Alisporivir DEBIO 025, Debiopharm 10 mM, DMSO 
L-Carnitina C0158, SIGMA 10 mM, aigua 
Ciclosporina A 30024, SIGMA 10 mM, DMSO 
FK506 F4679, SIGMA 10 mM, DMSO 
Àcid α-lipoic T1395, SIGMA 10 mM, 5% etanol (v/v) 
Olesoxima T3077, SIGMA 5 mM, DMSO 
Tiron D7389, SIGMA 10 mM, aigua 

3.3. Microscòpia de fluorescència 

Mitjançant el microscopi Olympus IX71 equipat amb epifluorescència i una càmera CCD 

DP70 s’adquireixen les imatges de les tincions cel·lulars. Les imatges s’obtenen usant 

l’objectiu 20x aplicant o no l’augment de 1,6x addicional.  

3.3.1. TMRM 

L’èster metílic tetrametilrodamina (TMRM) s’acumula en els mitocondris actius amb 

potencials de membrana intactes. Si els mitocondris són funcionals la fluorescència serà 

intensa, en canvi quan es perd potencial de membrana mitocondrial l’acumulació de TMRM 
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baixa i per tant la fluorescència disminueix o desapareix. Per tant aquest fluorocrom 

permet estimar canvis en el potencial de membrana mitocondrial. 

3.3.1.1. Estudi de la morfologia mitocondrial 

Anteriorment en aquest model es va fer servir aquesta sonda per mesurar el potencial de 

membrana basal i no es van obtenir diferències en les condicions de dèficit de frataxina 

respecte al control. Per tant, ja que tenyeix molt bé els mitocondris s’utilitza per analitzar 

la morfologia i distribució mitocondrial. 

Protocol: 

1. Es prepara 1 l de tampó “MIC” filtrat amb la següent composició: 

a. 116 mM NaCl  

b. 5,4 mM KCl  

c. 0,4 mM MgSO4·7H2O  

d. 20 mM Hepes  

e. 0,9 mM Na2HPO4  

f. 1,2 mM CaCl·2H2O  

g. 5 mM Glucosa  

h. 5 mM Piruvat sòdic 

2. La sonda TMRM de Sigma es prepara a 10 mM amb DMSO i es guarden alíquotes 

de 5 µl a 3 mM a -80 ºC. 

3. Es renten les cèl·lules 2 cops amb el tampó MIC a 37 ºC. 

4. S’afegeix la solució de TMRM 30 nM preparada amb el tampó MIC. 

5. S’incuba 30 min a 37 ºC. 

6. S’obtenen les imatges al microscopi sense canviar el medi. 

3.3.1.2. Anàlisi del potencial de membrana 

Per estudiar canvis en el potencial de membrana, la fluorescència de la sonda TMRM 

s’estudia després d’afegir diferents moduladors mitocondrials com oligomicina, rotenona, 

àcid araquidònic i el protonòfor carbonilcianur-p-trifluorometoxifenilhidrazona (FCCP).  

Les cèl·lules es planten en plaques de 6 pous en una densitat de 300.000 cèl·lules per pou. 

En el cas de les anàlisis amb oligomicina i ronenona es planten sobre cobreobjectes de vidre 
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de 24 mm per a utilitzar l’objectiu d’immersió. Aquests experiments es realitzen durant 

l’estada al laboratori del Prof. Bernardi de la Universitat de Padova, a excepció dels 

experiments amb àcid araquidònic. A dia 7 de cultiu es fan dos rentats amb el medi HBSS 

que conté 10 mM HEPES, 1 mM CaCl2 i 2 µg/ml ciclosporina H (CsH). Després s’hi afegeix la 

solució amb TMRM (10 mM HEPES, 1 mM CaCl2, 2 µg/ml CsH i 10 nM TMRM en medi HBSS). 

S’incuba a 37 ºC durant 30 min. La fluorescència TMRM s’observa en el microscopi Olympus 

IX71 a 20x i les imatges s’analitzen amb el programa ImageJ. En les anàlisis amb oligomicina 

i rotenona s’adquireixen les imatges utilitzant l’objectiu 40x amb oli d’immersió i les 

imatges s’analitzen amb el programa CellR (Olympus). Cada 2 min es prenen imatges de la 

fluorescència vermella del TMRM i després de mesurar durant 10 min els nivells basals s’hi 

afegeixen els compostos corresponents.  

3.3.2. Bodipy 493/503 

La sonda fluorescent BODIPY 493/503 (BP) és un fluoròfor lipofílic no polar que tenyeix els 

lípids neutres. Mitjançant aquesta sonda es pot visualitzar en cèl·lules fixades o in vivo les 

gotes lipídiques (LD, de l’anglès lipid droplets). Les LD són orgànuls que emmagatzemen 

lípids neutres com triacilglicèrids i èsters de colesterol. 

Protocol: 

1. Es prepara una solució estoc de la sonda BP (Thermofisher) a 10 mg/ml en DMSO i 

es guarda a -80 ºC. 

2. Es renten les cèl·lules tres cops amb PBS. 

3. S’incuben 20 min a 37 ºC amb la sonda BP a 5 µM i amb Hoechst a 0,05 µg/ml per 

tenyir els nuclis. 

4. Es fa un rentat amb PBS i s’incuben les cèl·lules 10 min a 37 ºC amb PBS. 

5. Es fa de nou un rentat curt amb PBS i s’obtenen les imatges al microscopi òptic. 

3.3.3. Assaig calceïna/cobalt 

La calceïna AM és una sonda principalment utilitzada per determinar viabilitat cel·lular. El 

grup acetoximetil (AM) èster manté la molècula de calceïna no carregada i permeable a les 

membranes cel·lulars. Un cop entra en una cèl·lula viva, el grup AM és hidrolitzat per 

esterases intracel·lulars retenint la calceïna dins la cèl·lula. Aquesta sonda també permet 

determinar l’estat d'obertura del MPTP amb l’addició de cobalt que disminueix la 
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fluorescència de la calceïna. Si el porus està obert, el cobalt també entra al mitocondri 

disminuint la fluorescència. En canvi, si està tancat, la calceïna manté la fluorescència 

perquè no hi arriba el cobalt i es poden veure només mitocondris fluorescents (Petronilli 

et al., 1999). 

Protocol: 

1. Es prepara una solució estoc de calceïna AM (Thermofisher) a 10 mM en DMSO i es 

guarda a -20 ºC. 

2. Es renten les cèl·lules amb HBSS. 

3. S’afegeix dissolt en HBSS calceïna AM 1 µM, Mitotracker Red CM-H2XRos 1 µM i 

Hoechst 0,05 µg/ml i s’incuba durant 20 min a 37 ºC. 

4. Es fan dos rentats amb HBSS. 

5. S’afegeix Cobalt 1 mM durant 10 min a 37 ºC fent controls sense afegir cobalt. 

6. Es fan dos rentats amb HBSS i s’obtenen les imatges al microscopi. 

3.3.4. Fal·loïdina-TRITC 

La fal·loïdina és una toxina d’origen fúngic que s’uneix als filaments d’actina (F-actina). La 

sonda fal·loïdina-TRITC és un anàleg fluorescent de la fal·loïdina conjugat a la sonda 

fluorescent tetrametilrodamina-isotiocianat (TRITC). S’utilitza per a marcar l’actina 

filamentosa i observar la seva localització i organització intracel·lular per microscòpia de 

fluorescència. 

Protocol: 

1. Es fan 3 rentats amb PBS i es fixen els cardiomiòcits amb paraformaldehid al 4% 

durant 12 min a RT. 

2. Es fan de nou 3 rentats amb PBS i s’incuba 1 h a RT amb 16,5 µM fal·loïdina-TRITC. 

3. Es prenen les imatges amb el microscopi de fluorescència. 

3.3.5. Immunofluorescència 

La immunofluorescència permet detectar proteïnes in situ mitjançant l’ús d’anticossos 

específics. La proteïna marcada es visualitza a través de la fluorescència que emet l’anticòs 

secundari permetent detectar la seva localització. S’utilitzen plaques de 4 pous (M4) amb 

50.000 cèl·lules per pou.  
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Fixació: 

1. Es fan 3 rentats de 5 min amb PBS a RT. 

2. S’incuba amb paraformaldehid al 4% dissolt amb PBS durant 12 min a RT. En el cas 

de l’α-actinina després s’afegeix metanol fred durant 1-2 min. 

3. Es renta 3 cops més amb PBS. 

4. Es guarda amb PBS:Glicerol 1:1 a -20 ºC durant 1 mes, o en PBS a 4 ºC durant una 

setmana. 

Permeabilització i bloqueig: 

5. S’incuben les cèl·lules fixades durant 1 h a RT en la solució de bloqueig (0,2% tritó 

X-100, 2% BSA, 2% HS dissolt en PBS). 

Immunodetecció: 

6. S’incuba la mostra 2 h amb l’anticòs primari dissolt en solució de bloqueig a RT. 

a. S’utilitza l’anticòs primari monoclonal de ratolí contra α-actinina (SIGMA, 

referència A7811) en una dilució de 1/2.000. 

7. Es fan 3 rentats de 5 min amb PBS. 

8. S’incuba la mostra amb l’anticòs secundari durant 1 h. Durant aquest pas també es 

pot afegir Hoechst per tenyir el nucli. 

a. Per detectar els anticossos primaris contra ratolí s’utilitza l’anticòs secundari 

de cabra conjugat a Alexa Fluor® 555 (Invitrogen) en una dilució 1/300. 

9. Es fan 3 rentats més amb PBS. 

Muntatge: 

10. En plaques M4 s’afegeix uns 40 µl de solució Mowiol 6,6 mg/ml en 0,1 M Tris-HCl 

pH 8,5 20% glicerol (v/v) i DABCO al 0,5% (w/v).  

11. A sobre s’hi col·loca un cobreobjectes de vidre i es deixa assecar a RT. 

12. S’obtenen les imatges al microscopi. 

3.3.6. ImageJ, processament d’imatges 

L’anàlisi de les imatges de fluorescència obtingudes es realitza utilitzant el programa 

ImageJ. Tal com s’explica tot seguit, podem quantificar el nombre i la mida de LD tenyits 

per la sonda BP i de mitocondris inflats tenyits per TMRM; l’àrea cel·lular després 
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d’immunodetectar α-actinina, l’obertura del MPTP emprant la tècnica de calceïna i cobalt 

i la intensitat de la fluorescència del TMRM per a mesurar el potencial de membrana. 

3.3.6.1. Gotes lipídiques 

Es realitzen diversos cultius i es tenyeixen les LD amb la sonda BP. Per cada condició de 

cada cultiu es prenen unes 15 fotos que contenen entre 50 i 100 cèl·lules amb el microscopi 

òptic utilitzant l’objectiu 20x. Les imatges es passen a escala de grisos a 16-bits i es 

selecciona un valor llindar per transformar les imatges a blanc i negre que depèn del soroll 

de fons de cada cultiu. Un cop es té la imatge processada, s’analitzen totes les partícules i 

s’obtenen els valors de l’àrea total d’aquestes partícules que corresponen a les LD. 

Amb la imatge dels nuclis tenyits per Hoechst es conten els nuclis per estimar el nombre 

de cèl·lules de cada imatge. 

Finalment, es determina l’àrea de LD per nucli de cada imatge i es calcula la mitjana. Com 

els valors absoluts varien en funció del llindar utilitzat, es calcula el valor relatiu en cada 

cultiu prenent com a referència el valor obtingut en la condició de FXN interferida sense 

afegir cap compost, a concentració 0. 

3.3.6.2. Mitocondris engrandits 

Es realitzen diversos cultius i es tenyeixen els mitocondris amb la sonda TMRM. Per cada 

condició de cada cultiu s’obtenen unes 15 imatges que contenen entre 50 i 100 cèl·lules 

amb el microscopi òptic, utilitzant l’objectiu 20x i l’augment addicional de 1,6x. Les imatges 

es passen a escala de grisos a 16-bits i es fa un duplicat de la imatge. Mitjançant la funció 

“Gaussian Blur” s’aplica un filtre del factor 25 i s’obté una imatge difuminada que correspon 

al soroll de fons. Seguidament, es resta la imatge difuminada de la imatge inicial i s’obté 

una de nova on es veuen els mitocondris més definits. Llavors es transforma la imatge en 

blanc i negre aplicant un valor llindar de 13 i s’analitzen les partícules majors de 2 µm2, que 

corresponen als mitocondris grans, i amb una circularitat major de 0,65 per tal de detectar 

únicament els mitocondris més arrodonits i aïllats. Així, de nou, com en el cas dels LD 

s’obtenen els valors de l’àrea dels mitocondris engrandits per nucli. 



 

 

121 MATERIALS I MÈTODES 

3.3.6.3. Àrea cel·lular 

En total es realitzen 5 cultius diferents i es detecta l’α-actinina per immunofluorescència. 

Per cada condició de cada cultiu s’obtenen unes 30 imatges amb l’objectiu 20x i s’analitzen 

totes les cèl·lules que apareixen de forma aïllada. Com l’α-actinina està distribuïda per tot 

el citosol, les cèl·lules queden completament tenyides quedant el perímetre ben definit. 

Mitjançant les eines d’ImageJ, es traça el perímetre i es mesura l’àrea en unitats de µm2. 

Finalment es calcula la mitjana de totes les cèl·lules. 

3.3.6.4. Anàlisi del potencial de membrana 

Per a analitzar les variacions del potencial de membrana tenyit amb TMRM es fa anar el 

plugin del ImageJ “Time series analyzer V3”. Les imatges s’obren com a imatges en 

seqüència. Amb el plugin esmentat es selecciona una zona per a cada cèl·lula anomenada 

ROI (regions d’interès) per a mesurar la intensitat de la fluorescència. També es selecciona 

una zona fora de les cèl·lules per a mesurar el soroll de fons. Finalment s’obtenen les dades 

de la fluorescència en cada ROI i cada imatge. Es resta el soroll de fons i s’obtenen les dades 

de fluorescència TMRM relativa en el temps, prenent el temps 0 com a fluorescència 

màxima. 

3.4. Microscòpia electrònica de transmissió 

Per tal de visualitzar i analitzar en més detall els mitocondris i l’organització de les crestes 

mitocondrials es preparen les mostres per a observar a través del microscopi electrònic de 

transmissió. Els cardiomiòcits es planten en plaques de 6 pous a una densitat de 750.000 

cèl·lules per pou. A dia 7 de cultiu els cardiomiòcits es fixen i es realitza la inclusió en resina. 

El processament i visualització de les mostres ho porta a terme el servei cientificotècnic de 

microscòpia electrònica de la Universitat de Lleida. Les cèl·lules es fixen amb 2,5% 

glutaraldehid en tampó fosfat 0,1M pH 7,2, i tot seguit, es realitza una segona fixació amb 

tetròxid d’osmi a l’1% durant 2 h. Després de deshidratar les mostres amb incubacions 

successives en gradacions creixents d’acetonitril en etanol, es realitza la inclusió amb resina 

EMbed 812 (EM Sciences). Un cop la resina ha polimeritzat després de 48 h a 60 ºC, es 

realitzen els talls amb l’ultramicròtom Reichert Ultracut S obtenint seccions ultrafines de 

menys de 100 nm que es recullen en reixetes de coure i es contrasten amb plom de 

Reynolds. Finalment les seccions s’observen amb el microscopi electrònic de transmissió 
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EM 910 Zeiss. S’obtenen imatges de les cèl·lules presents en cada secció de cada condició 

per a analitzar posteriorment amb ImageJ la superfície mitocondrial i la distància entre 

crestes. 

3.5. Consum d’oxigen per Seahorse 

L’aparell Seahorse XF s’utilitza per mesurar la taxa de consum d’oxigen (OCR) en cèl·lules 

vives. Aquesta tècnica permet quantificar la respiració basal, la respiració lligada a ATP, la 

respiració màxima i la capacitat respiratòria de reserva. Diferents moduladors de la 

respiració cel·lular que actuen sobre components de la cadena de transport d’electrons 

(ETC) s’afegeixen per mesurar la funcionalitat mitocondrial. Aquests compostos són: 

oligomicina (inhibidor de l’ATP sintasa), FCCP (agent desacoblant de la fosforilació oxidativa 

mitocondrial), rotenona (inhibidor del complex I de la ETC) i finalment antimicina A 

(inhibidor del complex III de la ETC).  

L’analitzador del flux extracel·lular Seahorse XF-24 es va utilitzar per mesurar el OCR. Per 

cada anàlisi i cultiu es preparen dues plaques, la primera per determinar la concentració 

FCCP adequada per a cada condició. Diferents concentracions de FCCP s’afegeixen a les 

cèl·lules i es mesura el OCR per tal de trobar la mínima concentració de FCCP que causa el 

màxim efecte, és a dir, el màxim OCR. Seguidament, es mesura la segona placa afegint en 

sèrie oligomicina, FCCP, rotenona i antimicina A. 

Els cardiomiòcits es planten en plaques de cultiu XF-24 (Agilent) específiques per a aquesta 

anàlisi amb una densitat de 50.000 cèl·lules per pou. Cada placa conté 24 pous, 4 dels quals 

no es planten cèl·lules perquè s’utilitzen per a corregir el soroll de fons. En la resta de pous 

es mesura shSCR, shFXN1 i shFXN2 fent rèpliques de cadascuna. Els experiments es porten 

a terme 7 dies després d’infectar amb els lentivirus. El dia d’abans s’hidrata un cartutx 

sensor per cada placa a analitzar afegint 1 ml del calibrant Seahorse XF per pou on es 

submergeixen els sensors. El cartutx sensor s’incuba ON a 37 ºC amb humiditat i sense CO2. 

L’endemà, el medi de les plaques amb les cèl·lules es canvia per 670 µl per pou amb medi 

Seahorse (DMEM (#D5030 SIGMA) amb 1,1 g/l piruvat sòdic, 1,85 g/l NaCl, 10% glutamina 

(v/v), 4,5 g/l glucosa i roig fenol a pH 7,4) i s’incuba 30 min a 37 ºC i sense CO2. 

El cartutx sensor conte 4 injectors per pou permetent la possibilitat d’afegir 4 compostos 

diferents. A cada injector s’hi afegeixen 70 µl de cada compost dissolt amb medi Seahorse. 
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L’anàlisi comença mesurant el consum basal i després s’afegeixen en sèrie les solucions de 

cada injector. Per a la primera placa de calibratge del FCCP, es preparen 8 concentracions 

diferents d’aquest compost, 10 pous contenen les concentracions més baixes i els altres 10 

les més altes.  

1. Concentracions altes FCCP: 

a. Injector A: 2,11 µM FCCP  Concentració assaig: 0,2 µM 

b. Injector B: 2,31 µM FCCP  Concentració assaig: 0,4 µM 

c. Injector C: 2,51 µM FCCP  Concentració assaig: 0,6 µM 

d. Injector D: 5,42 µM FCCP  Concentració assaig: 1 µM 

2. Concentracions baixes FCCP: 

a. Injector A: 1,05 µM FCCP  Concentració assaig: 0,1 µM 

b. Injector B: 1,16 µM FCCP  Concentració assaig: 0,2 µM 

c. Injector C: 1,26 µM FCCP  Concentració assaig: 0,3 µM 

d. Injector D: 1,36 µM FCCP  Concentració assaig: 0,4 µM 

Un cop els injectors estan emplenats el sensor es calibra durant 30 min a l’aparell Seahorse 

XF. Tot seguit es canvia la placa del sensor per la placa que conté les cèl·lules amb el medi 

Seahorse i s’inicia l’anàlisi. Per al calibratge del FCCP, OCR es mesura dos cops cada 2 min 

després d’afegir la solució de cada injector. Quan finalitza aquesta anàlisi, es selecciona la 

concentració adient de FCPP i s’analitza la segona placa amb oligomicina, FCCP, rotenona i 

antimicina A en els injectors seguint les següents concentracions. 

a. Injector A: 10 µg/ml Oligomicina  Concentració assaig: 1 µg/ml 

b. Injector B: 1,16-11,6 µM FCCP  Concentració assaig: 0,1-1 µM 

c. Injector C: 12,6 µM Rotenona  Concentració assaig: 1 µM 

d. Injector D: 13,6 µM Antimicina A  Concentració assaig: 1 µM 

Els sensors es calibren de nou abans però amb els diferents compostos en els injectors i de 

nou s’analitza la segona placa. En aquest cas, OCR es mesura tres cops després de cada 

injecció cada 2 min. Al final de l’anàlisi els valors OCR s’obtenen directament del programa 

Seahorse. 

En l’anàlisi final s’obté un gràfic de consum d’oxigen similar al representat en la figura 28. 

Es calcula la mitjana dels 3 valors després de cada injector i a partir d’aquestes dades s’obté 



 

 

124 MATERIALS I MÈTODES 

la respiració basal, la respiració lligada a ATP (la diferència entre el consum basal i l’obtingut 

després d’afegir oligomicina), la capacitat respiratòria màxima (la diferència entre el 

consum després d’afegir antimicina A i el consum després d’afegir FCCP) i finalment la 

capacitat respiratòria de reserva (la diferència entre el consum basal i el consum després 

d’afegir FCCP). 

 
Figura 28. Perfil del consum d’oxigen (OCR) representatiu. A partir de les dades obtingudes dels 
OCR als diferents temps i desprès d’afegir els compostos indicats (oligomicina, FCCP, rotenona i 
antimicina A) es poden calcular els paràmetres de: respiració basal, respiració lligada a ATP, 
capacitat respiràtoria màxima, capacitat de reserva, respiració deguda a la fuita de protons i la 
respiració no mitocondrial. 

4. TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA 

4.1. Obtenció i preparació de mostres 

4.1.1. Obtenció de mostres 

En general, es fan dos rentats amb PBS fred o una solució similar i es lisen les cèl·lules amb 

200 µl de tampó si són plaques p35 (750.000 cèl·lules per pou) o 30 µl de tampó si són 

plaques p16 (75.000 cèl·lules per pou). El tampó utilitzat depèn de la tècnica d’anàlisi que 

es vulgui fer anar posteriorment.  
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4.1.1.1. Estat redox dels grups tiol 

En alguns casos es preparen les mostres per tal de detectar canvis en l’estat redox dels 

grups tiol. Per detectar aquestes modificacions redox, els grups tiol es derivatitzen en dos 

compostos: IAM-BP (iodoacetamida bodipy) i AMS. Ambdós reaccionen amb els grups tiols 

reduïts, però el primer, gràcies al fluoròfor Bodipy incorporat, proporciona fluorescència a 

la proteïna marcada i el segon li dóna més pes molecular, uns 500 Da. En la figura 29 es 

mostra un esquema del protocol a seguir per a marcar els tiols inicialment oxidats. Per a 

les electroforesis bidimensionals, però també per a les monodimensionals, s’utilitza el 

compost IAM-BP, per als western blots s’utilitza AMS. Es fan anar cultius de cardiomiòcits 

en plaques p35. 

 
Figura 29. Esquema representatiu del mètode de marcatge dels grups tiols oxidats. P correspon a 
la proteïna que conté els grups tiol SH o ponts disulfur S-S. Iodoacetamida (IAM), DTT i els 
compostos iodoacetamida-BP (IAM-BP) i AMS s’utilitzen per a realitzar aquest protocol. 

Protocol: 

1. Bloqueig tiols reduïts 

a. 2 rentats amb PBS fred. 

b. Es lisa amb 200 µl de tampó de lisis (10 mM Tris, 1mM EDTA, 1% SDS (w/v), 

50 mM IAM). 

c. S’incuba durant 30 min a 37 ºC i 600 rpm. 

d. Es precipiten les proteïnes amb 1.600 µl d’acetona durant 30 min en gel 

e. Es centrifuga 5 min a 12.000 rpm 

f. Es descarta el sobrenedant i guarda el pellet. 

i. En aquest punt es pot congelar la mostra a -20 ºC o continuar. 
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2. Reducció 

a. Es dissol el pellet amb 200 µl del tampó (10 mM Tris, 1mM EDTA, 1% SDS 

(w/v)) i es separen les mostres en dos tubs amb 75 µl cadascun. Pels gels 

preparatius de les anàlisis bidimensionals no es fa el control sense DTT i es 

segueix el protocol amb 200 µl de mostra amb DTT.  

i. En un s’afegeix DTT 10 mM per tenir una concentració a 2,5 mM. 

ii. En l’altre s’hi afegeix el mateix volum d’aigua. 

b. S’incuba 30 min a 37 ºC i 600 rpm. 

c. S’afegeix 8 volums d’acetona i es deixa 30 min a -20 ºC. 

d. Es centrifuga 5 min a 12.000 rpm i es descarta el sobrenedant. 

e. De nou s’hi afegeix 200 µl d’acetona al pellet 

f. Es centrifuga 5 min a 12.000 rpm i es descarta el sobrenedant. 

3. Derivatització 

a. Es resuspèn el pellet amb 90 µl del tampó (10 mM Tris, 1 mM EDTA, 2% SDS), 

180 µl en el cas dels gels preparatius. 

b. S’afegeix 10 µl d’AMS 25 mM o de IAM-BP 4 mM (20 µl de IAM-BP 4 mM en 

el cas dels gels preparatius). 

c. S’incuba durant 30 min a 37 ºC i 600 rpm. 

d. S’afegeix reductor. 

Aquestes mostres, si s’utilitzen per a fer una anàlisi monodimensional s’hi afegeix 1/3 del 

volum la solució SSx4 (20% Sacarosa (w/v), blau de bromofenol, 0,1% azida sòdica (v/v)) 

amb 10% β-mercaptoetanol (v/v). En el cas que s’utilitzin per a fer una electroforesi 

bidimensional s’hi afegeix DTT amb una concentració final 5 mM i es prepara la mostra per 

a fer la primera separació per isoelectroenfoc. 

4.1.2. Quantificació d’extractes proteics 

S’utilitzen dos mètodes per a analitzar la concentració de proteïna depenent de les 

compatibilitats del tampó amb el mètode. Les mostres amb SDS es dilueixen 10 vegades en 

aigua i es mesuren seguint el protocol del kit d’assaig de proteïnes Qubit® de Thermofisher. 

Quan no porten SDS, com és el cas de les activitats enzimàtiques, nivells de GSH, 

immunoprecipitació i electroforesis bidimensionals, es mesura la proteïna amb l’assaig 

Bradford de Bio-Rad. 
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4.2. Mètodes electroforètics 

4.2.1. Electroforesi desnaturalitzant, SDS-PAGE 

L’electroforesi en gel de poliacrilamida en SDS (SDS-PAGE) és una tècnica que permet 

separar les proteïnes segons el seu pes molecular. El compost SDS és un detergent aniònic 

que desnaturalitza les proteïnes adquirint una càrrega neta negativa que permet la seva 

separació a través de l’electroforesi.  

Per preparar les mostres, les cèl·lules es trenquen amb un tampó que conté 125 mM Tris-

HCl, 2% SDS (w/v), inhibidors de proteases de ROCHE i 14 mM EDTA pH 8. Després l’extracte 

s’incuba 5 min a 95 ºC per desnaturalitzar les proteïnes i es centrifuga a 14.000 rpm durant 

10 min. Finalment es guarda el sobrenedant a -20 ºC. La proteïna es quantifica per Qubit® 

(Thermofisher), s’iguala amb tampó de lisis i s’hi afegeix el tampó de carrega 5x (50% 

glicerol, 10% SDS, 25% β-mercaptoetanol, 375 mM Tris-HCl pH 6,8, blau de bromofenol) en 

proporció 1:5. 

En alguns casos s’afegeix iodoacetamida (IAM) 50 mM amb el tampó i es deixa 30 min a 37 

ºC i 500 rpm, finalment es poden reduir els tiols amb DTT 50 mM. En els casos en que no 

es fa anar reductor, en comptes del tampó de càrrega habitual, s’utilitza el tampó SRx3 

(15% SDS, 0,12 M Tris pH 6,5 i 34 mM EDTA) en proporció 1:4. 

Un cop es té la mostra preparada, s’inicia la electroforesi utilitzant el sistema de Mini 

Protean II de Bio-Rad.  

Protocol: 

1. Es prepara el gel d’acrilamida d’1 cm, afegint primer el gel separador i a sobre el gel 

concentrador on es carreguen les mostres. 

2. Gel separador: 375 mM Tris-HCl pH 8,9, acrilamida/bisacrilamida (30:0,8) (w/w) 7-

15% (v/v), SDS 0,1% (w/v), persulfat amònic 0,005% (w/v) i TEMED 0,025% (v/v). 

3. Gel concentrador: Tris-HCl 125 mM pH 6,8, acrilamida/bisacrilamida (30:0,8) (w/w) 

5% (v/v), SDS 0,1% (w/v), persulfat amònic 0,005% (w/v) i TEMED 0,025% (v/v). 

4. Es carrega la mostra, normalment entre 10 i 30 µg de proteïna per pou. 

5. S’omple la cubeta amb el tampó d’electroforesi 25 mM Tris-HCl, 192 mM glicina, 

0,1% SDS (w/v). 
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6. S’inicia l’electroforesi a 15 mA/gel constant fins que el front arriba al gel separador 

on s’incrementa a 20 mA/gel fins que acabi la cursa. 

4.2.2. Electroforesi bidimensional 

L’electroforesi bidimensional permet separar les proteïnes per diferents propietats i en dos 

dimensions. L’isoelectroenfoc és la primera dimensió que consisteix en separar les 

proteïnes segons el seu punt isoelèctric. Les proteïnes estan en condicions natives, per tant 

es separen juntament amb altres proteïnes que estiguin formant complexes. En la segona 

dimensió, es desnaturalitzen les proteïnes i es separen segons el seu pes molecular per 

SDS-PAGE. S’utilitza aquesta tècnica per identificar proteïnes que presentin modificacions 

redox en els tiols mitjançant la derivatització del compost fluorescent IAM-BP 

(iodoacetamida-bodipy). Les proteïnes que presenten inicialment tiols oxidats incorporen 

el IAM-BP i un cop separades per fluorescència es poden detectar i posteriorment 

identificar. 

4.2.2.1. Primera dimensió: IEF 

La primera dimensió consisteix en separar les proteïnes segons el seu punt isoelèctric 

mitjançant la tècnica del isoelectroenfoc (IEF). L’IEF es du a terme en tires IPG (gradient de 

pH immobilitzat) amb un rang de pH 3-10 no lineal de Bio-Rad. Es realitzen dos tipus de 

gels, els analítics, on es realitza l’anàlisi, i els preparatius, on s’extreuen les proteïnes 

d’interès per a identificar-les per espectrometria de masses. Pels gels analítics s’utilitzen 

tires IPG d’11 cm, pels preparatius tires IPG de 24 cm amb més quantitat de proteïna. Es 

fan anar les mostres derivatitzades amb el compost IAM-BP amb DTT i sense. Abans de 

realitzar l’IEF les mostres es preparen amb el tampó de rehidratació i es quantifica la 

proteïna seguint els següents passos. 

Precipitació  de les proteïnes: 

1. En un volum de mostra s’hi afegeix el mateix volum de cloroform i 3 volums de 

metanol i es barreja la solució en un vòrtex. 

2. S’afegeixen 3 volums d’aigua i es centrifuga 5 min a 12.000 rpm. 

3. S’elimina el sobrenedant i s’hi afegeixen 3 volums de metanol. 

4. Es centrifuga 5 min a 12.000 rpm. 

5. S’elimina el sobrenedant i s’asseca el pellet durant 5 min. 
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Rehidratació: 

6. Es rehidrata el pellet amb 100 µl del tampó de rehidratació V (RHB V) de GE. 

7. S’incuba 2 h a 450 rpm i 25 ºC. 

8. Es centrifuga 5 min a 12.000 rpm i es guarda el sobrenedant. 

9. Es quantifica la proteïna per Bradford. 

IEF: 

10. S’iguala la proteïna de les mostres amb el tampó RHB V. 

a. Gels analítics: S’afegeix entre 70-80 µg de proteïna diluïts en tampó RHB V 

(GE), DTT 50 mM i 2 µl d’amfòlits (Bio-Rad) en un volum final de 200 µl. 

b. Gels preparatius: S’afegeix 200 µg de proteïna diluïts en tampó RHB V (GE), 

DTT 50 mM i 4,5 µl d’amfòlits (Bio-Rad) en un volum final de 450 µl. 

11. Es posa tota la mostra a la cubeta i s’afegeix la tira d’11 o 24 cm amb el gel en 

contacte amb la mostra. Es deixa 5 min. 

12. S’afegeixen 2 ml d’oli mineral per sobre la tira perquè no s’assequi. 

13. Es rehidrata la tira de forma passiva, sense voltatge, durant 16 h. 

14. Un cop s’ha rehidratat, la tira es col·loca de cara a munt en la cubeta i s’hi afegeixen 

dos papers molls als extrems perquè els elèctrodes no cremin l’acrilamida. 

15. S’inicia l’electroforesi. 

a. Tires d’11 cm (gels analítics): 

i. 30 min, 500 V, cinètica lineal. 

ii. 1 h, 1.000 V, cinètica lineal. 

iii. 1 h, 6.000 V, cinètica lineal. 

iv. V fins arribar a 24.000 V·h, cinètica ràpida. 

v. 500 V, cinètica ràpida, per mantenir el voltatge. 

b. Tires de 24 cm (gels preparatius): 

i. 1 h, 500 V, cinètica ràpida. 

ii. V fins arribar a 70.000 V·h, cinètica ràpida. 

iii. 500 V, cinètica ràpida, per mantenir el voltatge. 

iv. Es congelen les tires a -20 ºC. 
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4.2.2.2. Segona dimensió: SDS-PAGE 

La segona dimensió consisteix en separar les proteïnes, un cop desnaturalitzades, segons 

el seu pes molecular per SDS-PAGE. Es preparen gels de 24 cm d’ample on separaran les 

proteïnes de les tires de l’IEF. En els gels analítics, en cada gel es separen dues tires amb 

dues mostres diferents, una mostra control dels cultius interferits amb el shSCR i l’altra 

mostra amb la frataxina interferida per un shFXN. En aquests gels es compara la 

fluorescència del Bodipy per cada proteïna entre controls i interferits. En els gels 

preparatius es separa una tira de 24 cm i es retallen els spots d’interès que es vulguin 

identificar. S’utilitza el sistema d’electroforesi Ettan Dalt (GE) per gels de 24 cm. 

Protocol: 

1. Es preparen gels al 12% d’acrilamida amb el sistema Ettan Dalt de GE, on es poden 

preparar fins a 6 gels. Es deixa polimeritzant fins a 6 h. 

a. 12% (v/v) Acrilamida/Bisacrilamida (30:0,08) (w/w). 

b. 375 mM Tris-HCl pH8,9 

c. 0,1% (w/v) SDS 

d. 0,05% (w/v) Persulfat amònic 

e. 0,005% (v/v) TEMED 

2. Es descongelen les tires a temperatura ambient duran 15 min. 

3. S’incuben les tires 15 min amb la solució equilibradora I amb DTT 

a. 375 mM Tris-HCl pH 8,8 

b. 6 M Urea 

c. 2% (w/v) SDS 

d. 130 mM DTT 

e. 20% (w/v) Glicerol 

4. S’incuben les tires 15 min amb la solució equilibradora II amb IAM, en foscor. 

a. 375 mM Tris-HCl pH 8,8 

b. 6 M Urea 

c. 2% (w/v) SDS 

d. 135 mM Iodoacetamida, IAM 

e. 20% (w/v) Glicerol 
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5. Finalment s’afegeix a la tira el tampó d’electroforesi a l’1% (25 mM Tris-HCl, 192 

mM glicina, 0,1% SDS (w/v)). 

6. Les tires es carreguen a sobre dels gels evitant fer bombolles i s’afegeix 1 ml 

d’agarosa al 0,5% amb blau de bromofenol per fixar la tira amb el gel i marcar el 

front de color blau. L’agarosa s’escalfa prèviament a 95 ºC perquè es torni liquida i 

es deixa refredar a 65ºC abans d’utilitzar-la. 

7. Dins la cubeta d’electroforesi s’afegeix el tampó d’electroforesi a l’1% a la part del 

càtode i per sobre, a l’ànode, el mateix tampó al 2%. 

8. S’inicia l’electroforesi aplicant 11 mA per gel a uns 32 V fins que acabi la cursa, 

aproximadament unes 15 h.  

4.2.2.3. Anàlisi dels gels i identificació de proteïnes 

Un cop s’han separat les proteïnes per la segona dimensió s’analitzen els gels. En els gels 

analítics s’obté la imatge de la fluorescència del Bodipy utilitzant l’aparell VersaDoc 

MP4000 de Bio-Rad. Després els gels es renten amb aigua i es fixen amb la solució d’etanol 

al 40% i acètic al 10% durant mínim 2 h. Llavors es tenyeixen totes les proteïnes amb 

Flamingo (Bio-Rad) durant 3 h i s’obtenen les imatges de la proteïna total amb el VersaDoc.  

Finalment les imatges s’analitzen amb el programa PDQuest (BioRad). En total s’analitzen 

6 gels amb dues imatges per gel, del Bodipy i de la proteïna total. En cada gel es separen 

dues mostres, d’un cultiu shSCR i d’un shFXN (shFXN1 o shFXN2) provinent de 3 cultius 

diferents. D’aquestes dues mostres es separa la seva imatge i s’analitza fent un matching 

(aparellament dels spots (proteïnes) que representen la mateixa proteïna en cada imatge).  

Per analitzar la intensitat de fluorescència del Bodipy respecte a la proteïna total, es 

normalitzen els spots amb el model de regressió local (LOESS). El mètode LOESS depèn de 

la intensitat mitjana i corregeix les diferències d’eficiència de tinció. Aquest model calcula 

la corba que minimitza la distància entre tots els punts del gràfic de dispersió. Amb aquesta 

corba es normalitza cada spot. El senyal de Bodipy es normalitza pel senyal de Flamingo de 

cada spot. Després de fer el matching entre tots els gels es busquen els spots de les 

condicions shFXN que presenten diferències de fluorescència significatives respecte als 

controls shSCR. 
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Del llistat d’spots que presenten diferències es fa un gel preparatiu amb més proteïna, tal 

com s’ha explicat. Aquests gels es tenyeixen amb Oriole durant 90 min i es renten amb 

aigua autoclavada procurant que no hi hagi contaminació de queratines. Els spots es 

retallen sota la campana amb un transil·luminador amb llum ultraviolada. Es retallen els 

spots  i es guarden en tubs eppendorfs nets a -80 ºC per a identificar. 

El servei cientificotècnic de proteòmica de la Universitat de Lleida s’encarrega de la 

identificació dels spots d’interès. Les mostres són processades digerint les proteïnes amb 

tripsina per a després ser analitzades per espectrometria de masses en un MALDI-TOF 

(desorció/ionització làser assistida per matriu-temps de vol) d’Applied Biosystems. La 

identificació de les proteïnes es realitza per empremta peptídica utilitzant el cercador 

MASCOT. 

4.3. Co-Immunoprecipitació 

La immunoprecipitació és una tècnica que precipita una proteïna específica d’una solució 

de proteïnes amb un anticòs que s’uneix a la proteïna d’interès. La co-immunoprecipitació 

(Co-IP) permet la precipitació de complexos proteics intactes. Totes les proteïnes que 

interaccionen amb la proteïna d’interès són precipitades mitjançant l’ús d’un anticòs 

específic.  

Per aquestes anàlisis s’utilitza el kit Dynabeads® de ThermoFisher. Un anticòs específic 

s’uneix a proteïnes G unides covalentment a boles magnètiques. Tot seguit, les mostres 

s’incuben en aquestes boles amb l’anticòs unit per permetre la unió entre l’anticòs i la 

proteïna diana. Utilitzant una barra magnètica, les boles poden ser separades de la resta 

de la mostra per tal d’eliminar les proteïnes que no són d’interès i així finalment separar la 

proteïna detectada de les boles. Les mostres s’obtenen de plaques p35 amb 750.000 

cèl·lules per pou. 

Protocol: 

1. Preparació de les mostres. 

a. Es fan dos rentats a les cèl·lules amb PBS fred. 

b. Es lisen les cèl·lules amb 200 µl de la solució Co-IP (50 mM Tris pH 7, 1 mM 

EDTA, 150 mM NaCl, 0,1% tritó, 0,1% deoxicolat i inhibidors de proteases). 

c. Les mostres es centrifuguen 3 min a 3.000 g i 4 ºC. 
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d. S’obté el sobrenedant i es quantifiquen les proteïnes amb Bradford. 

2. Unió de l’anticòs a les boles. 

a. S’afegeixen 50 µl de boles amb proteïna G, 200 µl de PBS amb Tween 0,1% i 

entre 1 i 10 µg d’anticòs (5 µl d’anticòs anti-GSH #ab19534) en un tub 

eppendorf (es fa un tub per mostra i un per control negatiu sense anticòs). 

b. Els tubs s’incuben en una nòria a 18 rpm durant 10 min a RT per permetre 

la unió de l’anticòs a les boles. 

c. Els tubs es col·loquen sobre una barra magnètica on es fixen les boles i 

s’elimina el sobrenedant. 

d. S’afegeixen 200 µl de PBS amb Tween 0,1% i de nou s’elimina el sobrenedant 

amb la barra magnètica per fer rentats. 

3. Immunoprecipitació de l’antigen. 

a. S’afegeixen 200 µg de mostra diluïda amb la solució Co-IP en un volum final 

de 300 µl als tubs amb les boles amb l’anticòs unit. 

b. Les mostres s’incuben 30 min a 4 ºC en la nòria a 18 rpm per permetre la 

unió de la proteïna a l’anticòs. 

c. Es descarta el sobrenedant enganxant les boles a la barra magnètica i es fan 

tres rentats amb 200 µl de solució Co-IP. 

4. Elució de l’antigen. 

a. Finalment s’afegeixen 50 µl del tampó d’elució (10 µM DTT) i s’incuba 10 

min a RT. 

b. El sobrenedant es guarda a -20 ºC o s’utilitza immediatament per analitzar 

el contingut de proteïna per western blot. 

4.4. Immunodetecció de proteïnes, Western blot 

La tècnica western blot  permet detectar proteïnes després de ser separades per SDS-PAGE. 

Les proteïnes es transfereixen des del gel a una membrana aplicant un camp elèctric. 

Generalment s’utilitzen membranes de PVDF (difluorur de polivinildé) excepte per detectar 

la frataxina que s’utilitzen membranes de nitrocel·lulosa. Un cop transferides es detecten 

les proteïnes d’interès utilitzant anticossos específics. Primer s’utilitza un anticòs primari 

que s’uneix a la proteïna d’estudi i després un anticòs secundari que s’uneix al primari i que 

estan marcats per l’enzim peroxidasa de rave. Aplicant el substrat d’aquest enzim, luminol 
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i peròxid d’hidrogen, es produeix una reacció quimioluminiscent en el lloc on s’ha unit 

l’anticòs que pot ser visualitzada. La intensitat del senyal depèn de la quantitat de proteïna 

que hi ha. 

Protocol: 

1. Transferència de proteïnes del gel a la membrana: 

a. Membrana de PVDF: 

i. S’hidrata la membrana amb metanol durant 10 seg. 

ii. S’incuba la membrana amb el tampó de transferència (48 mM Tris-

HCl, 39 mM glicina, 0,0375% SDS (w/v) i metanol 10% (v/v)) mínim 

uns 15 seg. 

b. Membrana de Nitrocel·lulosa: 

c. S’incuba la membrana amb el tampó de transferència (48 mM Tris-HCl, 39 

mM glicina i metanol 20% (v/v)). 

d. Es mullen dos papers de filtre Whatman amb el tampó de transferència que 

s’utilitzi segons la membrana. 

e. Un cop finalitza l’electroforesi, el gel s’incuba amb el tampó de transferència 

uns minuts. 

f. Es prepara l’electroforesi utilitzant el sistema semisec Hoeffer Semiphor (GE 

Healthcare). Es munta seguint el següent ordre: ànode – paper Whatman – 

membrana – gel – paper Whatman – càtode. 

g. S’inicia l’electroforesi. S’aplica 1 mA/cm2 de membrana durant 1 h, si la 

proteïna te un pes molecular major de 100 kDa es pot incrementar el temps 

de transferència.  

2. Bloqueig: 

a. La membrana es bloqueja amb una solució de llet en pols al 5% en la solució 

TBST (20 mM Tris-HCl pH 8, 125 mM NaCl i Tween-20 0,1% (v/v)) durant 1 h 

a temperatura ambient. D’aquesta manera les proteïnes de la llet s’uneixen 

a les zones de membrana on no hi ha proteïna i s’eviten interaccions 

inespecífiques entre l’anticòs i la membrana. 

3. Immunodetecció: 

a. S’incuba la membrana amb l’anticòs primari tota la nit a 4 ºC. Els anticossos 

utilitzats es nombren en la següent taula. 
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b. Es fan 3 rentats amb TBST de 5 min. 

c. S’incuba la membrana amb l’anticòs secundari conjugat amb l’enzim 

peroxidasa durant 1 h a temperatura ambient. Els anticossos utilitzats es 

nomenen en la següent taula. 

d. Es fan 5 rentats amb TBST de 5 min. 

e. S’afegeix el substrat de la peroxidasa de Millipore. 

4. S’adquireix la imatge utilitzant la càmera CCD de ChemiDox XRS (Bio-Rad) per 

quimioluminiscència.  

Taula 4. Llistat d’anticossos primaris i secundaris utilitzats. 

Diana Dilució Referència anticòs Casa comercial 
Ciclofilina D 1/1.000 ab110324 Abcam 
DLDH 1/1.000 SAB2100589 SIGMA 
ETFD 1/500 SC-242642 Santa Cruz Biotechnology 
Frataxina 1/500 SC-25820 Santa Cruz Biotechnology 
Glutatió 1/1.000 Ab19534 Abcam 
Lipoic 1/2.000 437695 Calbiochem 
MCU 1/1.000 HPA016480 SIGMA 
NCLx 1/500 LS-C102072 LifeSpan Biosciences 
pNFATc4 1/500 SC-32630 Santa Cruz Biotechnology 
IgG cabra 1/25.000 31402 Pierce 
IgG conill 1/40.000 31460 Pierce 
IgG ratolí 1/40.000 31430 Pierce 

 

4.5. Tinció de proteïnes i anàlisi de la imatge 

4.5.1. Tinció en gel 

Els gels on s’han separat les proteïnes per electroforesi es tenyeixen per a analitzar les 

proteïnes o per a identificar-les posteriorment.  

4.5.1.1. Nitrat de plata 

La tinció en plata es fa anar per veure les proteïnes separades per electroforesi 

monodimensional SDS-PAGE de mostres immunoprecipitades. Es segueix el protocol del kit 

Silver Staining protein de GE Healthcare i ProteoSilver™ Plus de SIGMA. La tinció té una 

sensibilitat de 0,5-1 ng de proteïna. 
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4.5.1.2. Oriole i Flamingo 

Les tincions Oriole i Flamingo de BioRad es detecten per fluorescència. El límit de 

sensibilitat per proteïnes individuals és 1 ng per Oriole i 0,5 ng per Flamingo. Flamingo 

s’utilitza per tenyir els gels analítics de les anàlisis bidimensionals i Oriole per tenyir els gels 

per a identificar les proteïnes d’interès per espectrometria de masses. El gel es col·loca en 

una cubeta neta que conté la solució Oriole i s’incuba amb agitació durant 90 min en la 

foscor, llavors el gel es transfereix a aigua abans d’obtenir les imatges. Per la tinció amb 

Flamingo els gels es fixen en una solució 40% etanol i 10% acètic durant almenys 2 hores. 

Després es tenyeix el gel amb Flamingo 1x durant 3 hores en agitació i finalment s’obtenen 

les imatges. En el cas que es vulgui veure el senyal Bodipy després de tenyir amb Flamingo, 

el gel es renta amb el tampó d’electroforesi 15 min per pujar el pH i tornar a detectar el 

senyal Bodipy. 

4.5.2. Tinció en membrana 

Les membranes on s’han separat les proteïnes per a realitzar un western blot es tenyeixen 

per a analitzar les diferències de càrrega de la proteïna total. La intensitat de tinció és 

proporcional a la quantitat de proteïna. 

4.5.2.1. Coomassie Brilliant Blue 

Les membranes de PVDF es tenyeixen amb la solució de Coomassie Brilliant Blue (CBB) que 

conté 0,1% CBB (w/v), 50% metanol (v/v) i 10% àcid acètic (v/v). Un cop tenyit, el soroll de 

fons es destenyeix amb una solució de 50% metanol (v/v) i 10% àcid acètic (v/v) i la 

membrana es seca. 

4.5.2.2. Ponceau 

Les membranes de nitrocel·lulosa es tenyeixen amb una solució de 0,1% Ponceau S (w/v) i 

5% àcid acètic (v/v). La membrana es tenyeix durant uns minuts i finalment es destenyeix 

el soroll de fons amb aigua. 
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4.5.3. Adquisició i anàlisi de la imatge 

Les imatges quimioluminiscents i les imatges de membranes tenyides s’adquireixen amb 

una càmera CCD de l’aparell ChemiDoc XR2 (BioRad) i les imatges de fluorescència 

s’adquireixen amb VersaDoc MP (BioRad) i també amb el ChemiDoc XR2. Les anàlisis de les 

imatges es realitzen utilitzant el programa ImageLab (BioRad). La ràtio entre la intensitat 

de la proteïna diana i la proteïna total es calcula per obtenir els nivells relatius. 

Les imatges dels gels s’analitzen amb el programa PDQuest (BioRad) mesurant la intensitat 

normalitzada amb el mètode LOESS tal com s’explica a l’apartat d’electroforesi 

bidimensional. 

4.6. Activitats enzimàtiques: Calcineurina 

La calcineurina és una fosfatasa citosòlica que s’activa en condicions d’alts nivells de calci i 

depèn de la proteïna calmodulina. Participa en diferents vies de senyalització com 

l’activació de la hipertròfia. 

S’utilitzen cultius de 750.000 cèl·lules en plaques p35. Es fan dos rentats amb el tampó TBS 

fred (150 mM NaCl, 20 mM Tris pH 7,2). Es recull amb 400 µl del tampó de lisis del kit 

d’assaig de l’activitat calcineurina de Calbiochem® afegint una pastilla d’inhibidors de 

proteases del mateix kit en 10 ml de tampó de lisis. Es centrifuga a 4 ºC durant 3 min a 

3.000 rpm i es guarda el sobrenedant a -80 ºC. 

Per mesurar la seva activitat s’utilitza un kit comercial de Calbiochem® (#207007) i es 

segueix el seu protocol. Aquest assaig es basa en la mesura del fosfat alliberat per les 

fosfatases després d’afegir un fosfopèptid com a substrat. Per tal de discriminar l’activitat 

de la calcineurina i diferenciar-la de la resta s’utilitza un inhibidor d’aquesta fosfatasa, 

EGTA, i també àcid okadaic, que a la concentració utilitzada no inhibeix la calcineurina però 

si les fosfatases PP1 i PP2A. 

4.7. Mesura dels nivells de GSH 

Els nivells de glutatió reduït (GSH) i glutatió oxidat (GSSG) es mesuren per cromatografia 

liquida d’alta resolució (HPLC). Per portar a terme aquesta anàlisi es mesura l’oxidació de 

GSH amb el compost àcid 5,5′-Ditiobis(2-nitrobenzoic) (DTNB) que forma el compost GSTNB 
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que absorbeix a 330 nm. Afegint l’agent reductor tris-(2-carboxietil)fosfina (TCEP) es 

redueix tot el glutatió permetent mesurar el glutatió total. Per obtenir les mostres 

s’utilitzen plaques p16 amb 75.000 cèl·lules per pou. 

Protocol: 

1. Es fan dos rentats amb PBS fred. 

2. S’afegeixen 25 µl d’àcid sulfosalicílic (SSA) 0,3% a cada pou per obtenir el lisat 

cel·lular. Per cada condició es recullen 3 pous amb les cèl·lules. En cada tub que 

conté el lisat s’afegeixen boles de vidres (glassbeads) de 0,5 mm de diàmetre per a 

lisar les cèl·lules. 

3. Les cèl·lules es lisen per disrupció mecànica en un Mini-Beadbeater dos cops durant 

20 seg. 

4. Les mostres es centrifuguen 4 min a 13.000 rpm i es prepara la mostra per a mesurar 

el glutatió total i reduït del sobrenedant. 

a. Glutatió reduït: 10 µl de la mostra s’afegeix en un tub que conté 10 µl de 

PBS i 80 µl de DTNB 1 mM dissolt en PBS. Les mostres s’incuben 10 min a RT. 

b. Glutatió total: 10 µl de la mostra s’afegeix a un tub que conté 10 µl de TCEP 

2 mM dissolt en PBS. Les mostres es redueixen durant 10 min a RT i després 

s’afegeixen 80 µl de DTNB 1 mM. De nou s’incuben les mostres 10 min a RT. 

5. Les mostres es centrifuguen 1,5 min a 12.500 rpm i tot el volum s’afegeix als inserts 

per a HPLC 

6. Les mostres s’analitzen per HPLC. La separació cromatogràfica es realitza en una 

columna Phenomenex Kromasil 5u 100A (4,6x25 mm) a un flux d’1 ml/min. Es 

segueix una separació isocràtica que consisteix en una fase mòbil constant d’una 

solució d’acetat amoni 20 mM i 10% metanol. Per cada cursa s’injecten 20 µl de la 

mostra i s’analitza durant 15 min. Es mesura l’absorció a 330 nm. El pic que 

correspon al GSTNB apareix en el cromatograma al minut 8 d’on s’obté l’àrea que 

és proporcional a la quantitat de glutatió. 

7. A la mostra inicial s’afegeix una solució de SDS i Tris per obtenir una concentració 

final de 2% SDS i 20 mM Tris i es bull la mostra. Seguidament es quantifica la 

proteïna amb Qubit. 

8. Es realitza una corba patró amb concentracions conegudes de glutatió per 

determinar la concentració d’aquesta molècula en les mostres. 
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Per cada mostra s’obté el valor de glutatió total i reduït. Aquests valors es normalitzen amb 

la proteïna total quantificada per Qubit i es calcula la quantitat de glutatió oxidat a partir 

de la diferència d’aquests valors. 

4.8. Proteòmica dirigida mitjançant MRM 

Per a quantificar els nivells de diverses proteïnes es va utilitzar un mètode de proteòmica 

dirigida. Les mostres proteiques es digereixen amb tripsina i els pèptids produïts es separen 

per cromatografia líquida i seguidament s’ionitzen per a analitzar per espectrometria de 

masses.  

4.8.1. Obtenció i preparació de les mostres 

Els extractes proteics s’obtenen de la mateixa manera que per fer una electroforesi 

desnaturalitzant per SDS PAGE. S’utilitza 50 µg de proteïna diluïda amb el tampó de lisi que 

conté 125 mM Tris i 2% SDS en 20 µl. 

Protocol: 

1. Digestió. 

a. Es precipita la proteïna amb 180 µl d’acetona i es deixa 30 min a -20 ºC. 

b. Es centrifugar 2 min a 10.000 rpm i s’elimina el sobrenedant. 

c. S’afegeix 200 µl d’acetona, es centrifuga 2 min a 10.000 rpm i es descarta el 

sobrenedant. 

d. Es repeteix el rentat amb 200 µl d’acetona. 

e. Es deixa assecar el pellet a RT 5 min. 

f. Es resuspèn el pellet amb 20 µl de la solució urea 8M i NH4HCO3 0,1M i es 

deixa breument en agitació a 1.000 rpm. 

g. Es redueix afegint 2,4 µl de DTT i s’incuba 30 min a 35 ºC i 1.000 rpm. 

h. Els tiols reduïts es bloquegen amb 1,6 µl de IAM 550 mM incubant 45 min a 

25 ºC i 1.000 rpm en foscor. 

i. S’afegeix 84 µl de NH4HCO3 per diluir la urea. 

j. Es digereixen les proteïnes amb 2,5 µl de tripsina 200 ng/ul a 37 ºC durant 

tota la nit. 
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2. Purificació dels pèptids en columnes PierceTM C18 (Thermofisher). 

a. Es barreja 60 µl de mostra amb 20 µl de la solució 2% àcid trifluoroacètic, 

TFA, i 20% acetonitril (ACN) per tenir la solució equilibradora de la columna 

C18 (0,5% TFA, 5% ACN). 

b. S’afegeixen els estàndards dels pèptids que es vulguin analitzar. 

c. Es prepara la columna C18. 

i. Es col·loca la columna en un tub eppendorf receptor. 

ii. S’afegeix 200 µl de solució activadora (50% ACN). 

iii. Es centrifuga 1 min a 1.500 g i es descarta l’eluït. 

iv. Es repeteixen els dos passos anteriors. 

v. S’afegeix 200 µl de solució equilibradora. 

vi. Es centrifuga 1 min a 1.500 g i es descarta l’eluït. 

vii. Es repeteixen els dos passos anteriors. 

d. S’uneixen els pèptids a la columna. 

i. S’apliquen els 80 µl de la mostra sobre la resina 

ii. Es centrifuga 1 min a 1.500 g i es recupera l’eluït.  

iii. Es tornar a passar l’eluït per la columna i es centrifuga de nou. 

iv. Es descarta l’eluït. 

v. Es renta la columna. 

vi. S’aplica 200 µl de solució equilibradora per rentar. 

vii. Es centrifuga 1 min a 1.500 g i es descarta l’eluït. 

viii. Es torna a repetir els dos passos anteriors. 

ix. Es fa un últim rentat amb la solució 5% ACN i 0,1% TFA. 

x. Es centrifuga 1 min a 1.500 g i es descarta l’eluït. 

e. S’elueixen els pèptids. 

i. Es canvia el tub receptor per un de nou. 

ii. S’afegeix 20 µl de solució d’elució (70% ACN, 0,1% àcid fòrmic). 

iii. Es centrifuga 1 min a 1.500 g i es deixa l’eluït al tub. 

iv. Es repeteixen els dos passos anteriors, quedant 40 µl d’eluït. 

3. S’evapora completament el solvent amb l’aparell Concentrator plus d’Eppendorf 

fent el buit durant 1 h 30 min. 
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4. Finalment es resuspèn amb 15 µl de la solució de la fase A cromatogràfica, en aquest 

cas 5% ACN i 0,1% àcid fòrmic. 

4.8.2. Anàlisi per espectrometria de masses 

Les mostres primer es separen per HPLC i seguidament s’analitzen en un espectròmetre de 

masses. Per a cada cursa s’injecten 5 µl de mostra, els pèptids de la mostra es separen en 

una columna BIOShell A160 de Supelco (C18 2,7 µm 1x150 mm) en un cromatògraf 1200 

Series d’Agilent Technologies acoblat, mitjançant una font d’electroesprai, a un triple 

quadrupol 6420 Triple Quad LC/MS d’Agilent Technologies. Per a la separació 

cromatogràfica s’utilitza una fase A hidrofílica (5% ACN i 0,1% àcid fòrmic) i una fase B 

hidrofòbica (90% ACN i 0,1% àcid fòrmic) amb un flux constant de 75 µl/min. El gradient de 

les dues fases que s’utilitza en cada cursa es mostra a la figura 30. Per conèixer el temps de 

retenció de cada pèptid es van injectar estàndards que són versions pesades dels pèptids 

d’interès. 

 
Figura 30. Gradient de la fase mòbil en la cursa cromatogràfica. El gràfic representa els 
percentatges de les dues fases utilitzades en la fase mòbil per a la separació cromatogràfica al llarg 
del temps.  

Per cada proteïna es va seleccionar un o dos pèptids que presenten un bon senyal per a 

quantificar i són reproduïbles. De cada pèptid es van analitzar 3 pèptids proteotípics. Les 

dades s’adquireixen en el programa Mass Hunter i posteriorment aquestes dades 

s’exporten al programa Skyline on s’analitzen i quantifiquen. Per quantificar es calcula la 
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ràtio entre l’àrea del pèptid d’interès que ve de la mostra amb el pèptid pesat de 

l’estàndard. 

5. ESTUDI ESTADÍSTIC 

Cada experiment es repeteix com a mínim tres vegades en cultius de cardiomiòcits 

diferents, en cada figura es detalla el nombre de repeticions. Els valors es representen com 

a mitjana amb barres d’error que corresponen a l’error estàndard de la mitjana (SEM). Per 

a analitzar l’estadística dels resultats es fa una anàlisi T Student comparant els interferits 

amb els controls. La significació estadística es representa amb els valors de p<0,05 (*), 

p<0,01 (**) i p<0,001 (***). Quan es comparen les condicions interferides tractades amb 

les no tractades la significació estadística es representa amb el símbol “#”.
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RESULTATS 

1. MODEL DE CARDIOMIÒCITS DEFICIENTS EN FRATAXINA 

Per estudiar l’efecte de la deficiència de la proteïna frataxina en cèl∙lules cardíaques es va 

utilitzar un model desenvolupat prèviament en el nostre grup (Obis et al., 2014). Aquest 

model  està  basat  en  cultius  primaris  de  cardiomiòcits  dels  ventricles  de  cors  de  rates 

nounades  on  l’expressió  de  frataxina  es  silencia  amb  RNAs  d’interferència  (shRNA) 

introduïts mitjançant lentivirus. Es van utilitzar tres shRNAs diferents, dos d’ells interferien 

l’expressió de frataxina (shFXN1 i shFXN2), mentre que un tercer shRNA estava dissenyat 

per no interferir amb l’expressió de cap gen i per tant va actuar com a control (shSCR). La 

figura  31 mostra  com  7  dies  després  d’infectar  els  cardiomiòcits  amb  els  lentivirus,  el 

contingut  de  frataxina  en  els  cardiomiòcits  shFXN  era,  aproximadament,  del  25%  dels 

nivells dels controls.  

 
Figura 31. Anàlisi del silenciament de frataxina. L’expressió de la proteïna frataxina es va analitzar 
a partir de mostres corresponents a cultius de cardiomiòcits 7 dies després d’infectar amb lentivirus 
amb els diferents constructes d’shRNA (shSCR, shFXN1 i shFXN2) per western blot. A) Contingut de 
frataxina normalitzats per la proteïna total de la membrana tenyida amb Ponceau S. Els valors són 
relatius al  control  shSCR. N=17. B)  Imatge  representativa d’un western blot  contra  frataxina.  La 
banda de  la  imatge de  sobre  correspon a  frataxina  i  la  imatge de  sota  a  la mateixa membrana 
tenyida amb Ponceau S. 

Dos dels principals fenotips observats quan la frataxina és interferida són l’alteració de la 

xarxa  mitocondrial  amb  engrandiment  dels  mitocondris  i  una  acumulació  de  gotes 

lipídiques (LD) en el citosol (Obis et al., 2014). Per tal de confirmar aquests fenotips, amb 

la sonda Bodipy 493/503 es van tenyir les LD i amb TMRM els mitocondris funcionals en 

cardiomiòcits shSCR i shFXN1. En les imatges obtingudes es va veure una acumulació de LD, 

tenyides amb Bodipy, en  les cèl∙lules shFXN1 (Fig. 32A). En  les  imatges dels mitocondris 

Fxn 

Ponceau 

shSCR   shFXN1  shFXN2 

A) B) 
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tenyits amb TMRM de color vermell es van observar formes arrodonides i gegants en les 

cèl∙lules  shFXN1 perdent  la  xarxa organitzada que presentaven  les cèl∙lules  control  (Fig. 

30B). Per tal de poder quantificar el grau de severitat d’aquests fenotips, les imatges es van 

processar  i  analitzar  amb  el  programa  ImageJ  obtenint  els  valors  de  LD  per  cèl∙lula  i 

mitocondris engrandits per cèl∙lula. Els controls shSCR presentaven només un 5% de les LD 

per cèl∙lula observades en els shFXN1. Pel que fa a la presència de mitocondris grans es va 

poder detectar una diferència de més de 3 vegades en els interferits respecte els controls 

(Fig. 32C). Aquest resultat va indicar que l’anàlisi d’imatges mitjançant ImageJ permetria 

mesurar de manera objectiva  l’efecte de diferents  compostos amb potencial  terapèutic 

sobre aquests dos fenotips. 

 
Figura 32. Acumulació de LD i desorganització mitocondrial. A) Les imatges són representatives 
dels  cardiomiòcits  control  (shSCR)  i  deficients  en  frataxina  (shFXN1)  amb  les  LD  tenyides  amb 
Bodipy  493/503  (verd)  i  els  nuclis  amb Hoechst  (blau).  B)  Les  imatges  són  representatives  dels 
cardiomiòcits  shSCR  i  shFXN1  tenyits  amb  la  sonda TMRM  (vermell)  per observar  la morfologia 
mitocondrial. C) El gràfic representa la mitjana del percentatge del nombre de LD per cèl∙lula (N=14) 
o mitocondris engrandits (N=22) per cèl∙lula en diversos cultius, prenent com a referència el valor 
obtingut en les imatges shFXN1. Les imatges es van adquirir amb un microscopi de fluorescència i 
es van analitzar utilitzant ImageJ. (*) valors significatius respecte als cardiomiòcits controls shSCR. 

2. ANÀLISI DE L’ALTERACIÓ MITOCONDRIAL I LA HIPERTRÒFIA 

Per  poder  estudiar  les  anormalitats  mitocondrials  observades  en  els  cardiomiòcits 

deficients en frataxina de forma més precisa es va utilitzar la microscòpia electrònica que 

permet visualitzar els mitocondris amb més augment i major resolució. Després d’obtenir 

imatges de mitocondris de diferents  cardiomiòcits  shSCR  i  shFXN1 es va analitzar  l’àrea 
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mitocondrial i la distància entre les crestes mitocondrials utilitzant el programa ImageJ. La 

majoria  de  mitocondris  presentaven  una  àrea  més  gran  en  les  cèl∙lules  deficients  en 

frataxina (Fig. 33A). Els gràfics mostren que més del 20% dels mitocondris analitzats tenien 

una àrea superior a 0,5 µm2 en els cardiomiòcits shFXN1 mentre que en els shSCR només 

un  10%  dels mitocondris  superaven  aquesta  àrea  (Fig.  33B).  La  distància  entre  crestes 

també  era  superior  en  els  shFXN1,  on  el  70%  dels  mitocondris  analitzats  tenien  una 

distància  superior  a  30  nm mentre  que  en  els  controls  només  el  20% dels mitocondris 

superaven aquesta distància (Fig. 33C). Això confirma una major presència de mitocondris 

engrandits en  cardiomiòcits deficients en  frataxina,  tal  com es veia amb  les  imatges de 

microscòpia de fluorescència del TMRM.  

 
Figura 33. Estudi dels mitocondris per microscòpia electrònica. Cardiomiòcits control i deficients 
en frataxina a dia 7 van ser preparats per analitzar per microscòpia electrònica. Uns 150 mitocondris 
de diferents cèl∙lules per cada condició (shSCR i shFXN1) es van analitzar amb ImageJ. A) Les imatges 
són representatives per cada condició. Els orgànuls majoritaris i més foscos són els mitocondris. B) 
El gràfic representa el percentatge de mitocondris amb diferents àrees. C) El gràfic representa el 
percentatge de mitocondris que presenten diferents distàncies entre crestes mitocondrials. 
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2.1. Estudi de l’obertura del MPTP 

La desregulació mitocondrial amb un engrandiment dels mitocondris és un dels principals 

fenotips  presents  en  aquest  model.  La  presència  d’una  major  distància  entre  crestes, 

calculada a partir de les imatges de microscòpia electrònica suggerien que aquest fenotip 

podria ser degut a l’obertura del porus de transició de permeabilitat mitocondrial (MPTP) 

que causa un inflament dels mitocondris. 

 
Figura 34. Mesura de l’obertura del MPTP per l’assaig Calceina‐cobalt. Els cardiomiòcits a dia 7 
van  ser  tenyits  amb  calceïna‐AM  1  µM obtenint  una  tinció  total  de  les  cèl∙lules  vives  (primera 
columna).  Posteriorment  es  va  afegir  CoCl2  1  mM  per  quelar  la  fluorescència  de  calceïna 
intracel∙lular (segona columna). Paral∙lelament es van tenyir els mitocondris amb Mitotracker Red 
CMXH2Ros per definir tots els mitocondris (tercera columna). En la darrera columna es mostra la 
fusió (merge) de les imatges de la tinció amb Mitotracker (vermell), calceïna (verd) i Hoechst (blau, 
per tenyir els nuclis) per estudiar els nivells de fluorescència de calceïna en els mitocondris. 

L’obertura  del  MPTP  permet  l’entrada  de  petites  molècules  contribuint  a  l’inflament 

mitocondrial. Un mètode per mesurar aquesta obertura consisteix en analitzar la capacitat 

de mantenir  la  fluorescència de calceïna dins els mitocondris després d’afegir cobalt. La 

Calceïna‐AM  està  unida  al  grup  acetoximetil  (AM)  que  impedeix  la  fluorescència  de  la 

calceïna  i  és  alliberat  gràcies  a  les  esterases  presents  en  cèl∙lules  vives,  per  tant  és  un 
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indicador  de  viabilitat  cel∙lular.  Si  s’afegeix  CoCl2,  aquest  afebleix  la  fluorescència  de 

calceïna dins la cèl∙lula però no en els mitocondris, on no pot penetrar. Ara bé, si el MPTP 

està obert, el cobalt entra al mitocondri i es disminueix la fluorescència de la calceïna en 

aquest orgànul. Per tant aquest mètode permet discriminar entre si el porus està obert o 

no (Petronilli et al., 1999). 

En  la figura 34 es mostren les  imatges de fluorescència representatives obtingudes amb 

aquest assaig. En la primera columna es veuen els cardiomiòcits vius, perfectament tenyits 

amb calceïna abans d’afegir el CoCl2. Després d’afegir cobalt es van obtenir les imatges de 

Mitotracker i calceïna. Comparant les imatges de calceïna després de l’addició de CoCl2, els 

controls shSCR presentaven més intensitat de fluorescència, ja sigui perquè hi havia més 

mitocondris tenyits per calceïna o perquè la disposició dels mitocondris dins la cèl∙lula era 

més homogènia  i ocupaven quasi  tota  la  cèl∙lula. Quan es  sobreposen  les dues  imatges 

(merge),  en  les  cèl∙lules  interferides  per  frataxina  que  presenten  mitocondris  inflats 

predomina  el  vermell  del  Mitotracker  sobre  el  verd  de  la  calceïna,  sobretot  en  els 

mitocondris més grans. Això suggereix que en aquests mitocondris el MPTP estava obert 

permetent  l’entrada  de  cobalt  i  conseqüentment  la  disminució  de  la  fluorescència  de 

calceïna. 

2.1.1. Tractament amb inhibidors del MPTP per a revertir el fenotip 

mitocondrial 

Per aprofundir amb el rol del MPTP en aquest model, es va provar de revertir l’obertura del 

porus amb inhibidors específics. Un dels principals inhibidors del MPTP i el més conegut és 

la  ciclosporina  A  (CsA)  que  inhibeix  les  ciclofilines,  entre  elles  la  ciclofilina  D  (CypD), 

activadora del MPTP.  Per  tant,  es  va  analitzar  l’efecte d’aquest  compost  en  els  nostres 

cultius. A partir del dia 1 de cultiu, després d’afegir els lentivirus amb els shRNA, es va afegir 

cada 48 hores CsA en el mateix moment de procedir al canvi rutinari del medi. Després de 

7 dies es van tenyir els mitocondris amb TMRM i es van analitzar les imatges. Amb CsA a 

0,1 µM i 0,5 µM la quantitat de mitocondris engrandits es va reduir significativament un 

50%. Amb concentracions més altes d’1 µM aquest compost tenia un efecte tòxic (Fig. 35A). 

També es va analitzar l’efecte sobre l’acumulació de LD, en aquest cas afegint cada 24 hores 

el compost amb medi suplementat amb àcids grassos per tal d’afavorir l’acumulació de LD. 

CsA també va reduir aquesta acumulació significativament fins més d’un 80% dels valors 
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obtinguts sense tractar (concentració de 0,1 µM) (Fig. 35B). Concentracions més altes (10 

µM o més) de CsA resultaven tòxiques pels cardiomiòcits. 

 
Figura 35. Efecte del  tractament amb CsA en els mitocondris  i  l’acumulació de LD. A) El gràfic 
representa els valors obtinguts després d’analitzar imatges tenyides amb TMRM. Els valors són el 
percentatge de mitocondris engrandits per cèl∙lula respecte al valor obtingut en les cèl∙lules shFXN1 
sense tractar. Les imatges de sota són representatives d’un cultiu tractat amb CsA i sense tractar 
(vehicle, DMSO) amb els mitocondris tenyits amb TMRM (vermell). N=3. B) El gràfic representa els 
valors  obtinguts  després  d’analitzar  imatges  tenyides  amb  Bodipy  493/503.  Els  valors  són  el 
percentatge de LD per cèl∙lula respecte al valor obtingut en les cèl∙lules shFXN1 sense tractar. Les 
imatges de sota són representatives d’un cultiu tractat amb CsA  i sense tractar  (vehicle, DMSO) 
amb  les LD tenyides amb Bodipy 493/503  (verd)  i els nuclis amb Hoechst  (blau). N=3.  (*) valors 
significatius respecte al control shSCR sense tractar (vehicle). (#) valors significatius respecte a les 
cèl∙lules shFXN1 sense tractar (vehicle). 

A  part  de  la  CsA  hi  ha  altres  compostos  que  inhibeixen  l’obertura  del  porus  per  altres 

mecanismes.  El  compost  olesoxima  o  TRO19622  té  una  estructura  tipus  colesterol  que 

promou la supervivència en neurones prevenint l’obertura del MPTP (Bordet et al., 2010). 

Alisporivir  o  DEB025  inhibeix  la  CypD  però  no  té  efecte  immunosupressor  com  CsA 
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(Reutenauer et al., 2009). Aquests compostos també es van testar per tal de mesurar  la 

capacitat en reduir la quantitat de mitocondris gegants. Es van afegir cada dia canviant el 

medi  i  finalment es  van  tenyir  els mitocondris  amb TMRM. En  totes  les  concentracions 

provades no es va obtenir cap millora significativa (Fig. 36 A i B).  

 
Figura  36.  Efecte  del  tractament  amb  alisporivir,  olesoxima  i  FK506  en  els  mitocondris.  Els 
cardiomiòcits es van tractar amb diferents concentracions de cada compost cada dia. A dia 7 es van 
tenyir els mitocondris amb TMRM. Els gràfics representen els valors obtinguts després d’analitzar 
imatges  tenyides  amb TMRM. Els  valors  són el  percentatge de mitocondris  gegants per  cèl∙lula 
respecte  al  valor  obtingut  en  les  cèl∙lules  shFXN1  sense  tractar.  A)  Resultats  dels  cardiomiòcits 
tractats amb alisporivir o Deb025. N=5. B) Resultats dels cardiomiòcits tractats amb olesoxima o 
TRO19622. N=3. C) Resultats dels cardiomiòcits tractats amb FK506 o tacrolimus. N=5. (*) valors 
significatius respecte al control sense tractar. (#) valors significatius respecte a les cèl∙lules shFXN1 
sense tractar. 

CsA a més d’inhibir la CypD també inhibeix altres ciclofilines com la ciclofilina A (CypA) que 

activa la fosfatasa calcineurina. Per aquest motiu, es va mesurar l’efecte del compost FK506 

o tacrolimus sobre els mitocondris. Aquest compost és un fàrmac immunosupressor que 

com la CsA  inhibeix  la calcineurina però a través de  la  immunofilina FKBP  i a més no té 

A) 

B) C) 
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efectes  directes  sobre  el  MPTP.  En  aquest  cas,  FK506  a  0,01  µM  va  reduir  un  30%  la 

quantitat de mitocondris engrandits, tot i que amb un efecte menor que la CsA (Fig. 36C). 

2.1.1.1. Estudi de la causa de l’acumulació de LD 

Tal com mostren els resultats de la figura 37, la CsA restableix la morfologia mitocondrial i 

disminueix l’acumulació de lípids. Aquests resultats suggereixen que l’acumulació lipídica 

és una conseqüència de  l’alteració mitocondrial. Per tal de recolzar aquesta  idea es van 

tractar els cardiomiòcits amb carnitina per a millorar el metabolisme lipídic i veure si així 

es restablia o no la desregulació mitocondrial. 

Figura 37. Efecte del tractament amb carnitina en els mitocondris i l’acumulació de LD. A) El gràfic 
representa els valors obtinguts després d’analitzar imatges tenyides amb TMRM. Els valors són el 
percentatge de mitocondris engrandits per cèl∙lula respecte al valor obtingut en les cèl∙lules shFXN1 
sense tractar. Les imatges de sota són imatges representatives d’un cultiu tractat amb carnitina i 
sense tractar amb els mitocondris  tenyits amb TMRM (vermell). N=5. B) El gràfic  representa els 
valors  obtinguts  després  d’analitzar  imatges  tenyides  amb  Bodipy  493/503.  Els  valors  són  el 
percentatge de LD per cèl∙lula respecte al valor obtingut en les cèl∙lules shFXN1 sense tractar. Les 
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imatges de sota són representatives d’un cultiu tractat amb carnitina  i sense tractar amb les LD 
tenyides amb Bodipy 493/503 (verd)  i els nuclis amb Hoechst (blau). N=5. (*) valors significatius 
respecte  al  control  shSCR  sense  tractar  (vehicle).  (#)  valors  significatius  respecte  a  les  cèl∙lules 
shFXN1 sense tractar (vehicle). 

Es va utilitzar la carnitina donada la seva implicació en el metabolisme lipídic. La carnitina 

permet  l’entrada dels àcids grassos al mitocondri per a ser metabolitzats. De  la mateixa 

manera que amb la CsA, es van tractar els cardiomiòcits amb diferents concentracions de 

carnitina i es va estudiar el seu efecte sobre la morfologia mitocondrial i la presència de LD. 

En el cas de les LD es va veure una reducció significativa amb l’addició de carnitina a 10 i 

100 µM respecte als shFXN1 sense tractar (Fig. 37B). No obstant, amb la carnitina no es va 

poder revertir l’engrandiment mitocondrial amb cap de les concentracions testades (Fig. 

37A). 

Aquests resultats demostren que les alteracions mitocondrials provoquen l’acumulació de 

LD  en  el  citosol  i,  per  tant,  la  reparació  del  metabolisme  lipídic  no  reverteix  aquest 

engrandiment mitocondrial perquè és una conseqüència d’aquest efecte.  

2.1.2. Estudi de la sensibilitat en l’obertura del MPTP  

El MPTP es pot obrir perquè la membrana mitocondrial es despolaritza arribant al llindar 

del voltatge suficient que causa l’obertura o bé perquè aquest  llindar es desplaça cap al 

potencial de repòs per un increment de calci o espècies reactives de l’oxigen (ROS), a més 

aquests dos mecanismes poden ocórrer alhora.  

El potencial de membrana mitocondrial (∆Ѱm) és la diferència de voltatge que es manté  

en la membrana mitocondrial interna mitjançant un moviment de càrrega positiva a través 

d’aquesta. És fonamental per a mantenir la funció fisiològica de la cadena respiratòria per 

a generar ATP.  

El model de cardiomiòcits deficients en frataxina no presenta diferències en el potencial de 

membrana a nivell basal quan es tenyeix amb la sonda mitocondrial TMRM (Obis et al., 

2014). TMRM és una sonda catiònica fluorescent que s’acumula en mitocondris polaritzats 

i s’allibera quan baixa el potencial. Una obertura dràstica del MPTP, a part de l’inflament 

dels mitocondris, també acaba induint una despolarització de la membrana mitocondrial i 

pot acabar provocant mort cel∙lular.  
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En aquest model no hi ha mort cel∙lular a causa de la falta de frataxina ni diferències en el 

potencial de membrana basal però si sembla haver‐hi alteracions en el MPTP. Això podria 

ser degut a una disfunció mitocondrial latent que, després d’afegir algun estrès, provoca 

que les cèl∙lules deficients en frataxina es despolaritzin i els controls no. Els cardiomiòcits 

amb la frataxina silenciada podrien presentar un llindar de potencial per obrir el MPTP més 

proper als nivells de potencial basal  (degut a majors nivells de calci o ROS)  i així petites 

despolaritzacions podrien obrir el MPTP (Fig. 38)  

 
Figura  38.  Esquema  dels  canvis  en  el  llindar  del  voltatge  que  causa  l’obertura  del MPTP.  En 
condicions normals l’addició de rotenona (Rot) no causa una obertura del MPTP perquè no altera 
suficientment el potencial de membrana per obrir‐lo. En canvi, en situacions en que per exemple hi 
ha més calci o ROS, el  llindar del potencial que permet l’obertura està més proper als nivells de 
potencial basals, per tant un petit estrès amb rotenona aconsegueix superar aquest llindar i causa 
l’obertura del MPTP. El llindar es pot recuperar afegint per exemple CsA (Angelin et al., 2008). 

Per tal d’estudiar la sensibilitat en l’obertura del MPTP es van utilitzar tres compostos per 

provocar aquest estrès. L’oligomicina, inhibidor de l’ATP sintasa; la rotenona, inhibidor del 

complex  I  de  la  cadena  de  transport  electrònic  (ETC),  i  l’àcid  araquidònic,  inductor  de 

l’obertura  del MPTP.  Els  cardiomiòcits  van  ser  tenyits  amb  TMRM  in  situ  i  després  de 

mesurar els nivells basals de fluorescència mitjançant microscòpia, es van anar afegint els 

diferents  compostos.  Finalment  es  va  afegir  FCCP  un  desacoblant  de  membrana  per 

despolaritzar els mitocondris completament.  

Els resultats obtinguts mostren que ni oligomicina ni rotenona per separat despolaritzaven 

els  cardiomiòcits  en  cap  de  les  condicions.  Només  en  afegir  els  dos  compostos  alhora 

s’observava un cert grau de despolarització perquè s’inhibia l’ATP sintasa i el complex I (Fig. 

39 A i B). Aquesta despolarització semblava més marcada en els cardiomiòcits deficients en 

frataxina, tot i que de manera no significativa. 

Calci 
ROS 
… 

CsA 

Temps 

∆
ѱ

m
 

Llindar 

Rot Rot Rot 



 

 

155 RESULTATS 

 

Figura  39.  Mesura  de  canvis  en  el  potencial  de  membrana  induïts  per  diversos  agents  que 
incideixen en l’obertura del MPTP. Els cardiomiòcits van ser tenyits amb TMRM durant 30 min i 
seguidament es va mesurar la fluorescència cada 2 min en un microscopi de fluorescència. Després 
dels  minuts  10,  30  o  40  s’afegien  els  compostos  indicats.  Les  concentracions  utilitzades  foren 
oligomicina (Oligo) 3 µM, rotenona (Rot) 5 µM i  àcid araquidònic (ARA) 50 µM. FCCP 5 µM s’afegia 
com a control per desacoblar la membrana. La fluorescència està referida a la fluorescència inicial 
de cada condició. A) N=4. B) N=3. C) N=3. (*) valors significatius respecte shSCR. 

A) 

B) 

C) 
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En canvi amb l’àcid araquidònic les cèl∙lules deficients en frataxina sí que es despolaritzaven 

significativament més que el control indicant que eren més sensibles a aquest compost (Fig. 

39C).  En  la  figura  40  es  mostren  unes  imatges  representatives  d’un  cultiu  on  l’àcid 

araquidònic va disminuir la fluorescència del TMRM en els shFXN mentre que l’shSCR no es 

va veure afectat. Després d’afegir FCCP, totes  les cèl∙lules es van despolaritzar  (Fig. 40). 

Aquests resultats indicarien que les cèl∙lules deficients en frataxina presenten un llindar de 

voltatge per obrir el MPTP més baix. 

 
Figura  40.  Imatges  representatives  de  l’efecte  de  l’àcid  araquidònic  sobre  el  potencial  de 
membrana.  Les  imatges mostren  la  fluorescència  de  TMRM  en  vermell  als  nivells  basals  (t=0), 
després d’afegir àcid araquidònic 50 µM (t=30 min) i finalment la despolarització total amb FCCP 5 
µM (t=40 min). 
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2.2. Anàlisi del consum d’oxigen 

Donades  les  alteracions  mitocondrials  observades  es  va  decidir  estudiar  possibles 

disfuncions en la respiració mitocondrial mitjançant l’anàlisi del consum d’oxigen utilitzant 

l’aparell Seahorse XF que permet mesurar el consum d’oxigen de cèl∙lules en plaques de 

cultiu. 

Mitjançant aquesta tecnologia es van mesurar les taxes de consum d’oxigen (OCR) basals, 

depenent de l’ATP, la capacitat respiratòria màxima i la capacitat de reserva mitocondrial. 

L’OCR  es  va  mesurar  abans  i  després  d’afegir  diferents  inhibidors  per  calcular  els 

paràmetres esmentats. Primer es van mesurar els nivells basals, seguidament es va afegir 

oligomicina, un inhibidor de l’ATP sintasa, per calcular la respiració lligada a ATP resultat 

de la diferència entre el consum basal i l’obtingut en afegir oligomicina. Després es va afegir 

FCCP, un ionòfor que actua com a desacoblador, és a dir, promou l’entrada de protons a la 

matriu  fent  que  la  ETC  funcioni  ràpidament  bombejant  protons  de  nou  cap  a  l’espai 

intermembrana per a intentar restablir la diferència de potencial de membrana. Finalment 

es va afegir rotenona i antimicina A,  inhibidors dels complexos I  i  III respectivament per 

inhibir completament la funció de la ETC. Els valors OCR finals corresponen a la respiració 

no‐mitocondrial que restant‐los de la respiració després d’afegir FCCP permet calcular la 

capacitat de respiració màxima. La capacitat de reserva mitocondrial és la diferència entre 

la respiració màxima amb FCCP i la respiració basal. 

En els  resultats obtinguts no es veuen diferències  significatives en  la  respiració basal ni 

després d’afegir oligomicina (Oligo). Tot i que amb una de les condicions de deficiència de 

frataxina,  shFXN1,  la  respiració basal  tendeix a ser una mica més gran. Després d’afegir 

FCCP en el cas d’shFXN1 els nivells OCR són significativament superiors als dels nivells del 

control shSCR i l’altre constructe shFXN2. Finalment l’addició de rotenona (Rot) i antimicina 

A (AA) provoca la disfunció total en el consum d’oxigen causada per la ETC de forma igual 

en totes les condicions (Fig. 41A). 

Amb aquests  resultats  es  va obtenir  la mitjana de  les  tres mesures després d’afegir  els 

diferents inhibidors i es van calcular els diferents paràmetres de respiració mitocondrial tal 

com apareix en el gràfic de barres (Fig. 41B). La respiració basal, la respiració màxima i la 

capacitat de reserva no mostren diferències significatives en cap de les dues condicions de 
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deficiència  de  frataxina  respecte  al  control.  L’única  diferència  remarcable  és  que  la 

respiració màxima i conseqüentment la capacitat de reserva tendeixen a ser més altes en 

els cardiomiòcits shFXN1 respecte al control. En el cas de la respiració lligada a ATP, en les 

cèl∙lules shFXN2 és significativament més baixa, la meitat del control.  

 
Figura 41. Estudi del consum d’oxigen. El consum d’oxigen es va mesurar mitjançant Seahorse XF. 
Es van mesurar els nivells d’oxigen en el medi de cardiomiòcits a dia 7 i es va calcular la taxa de 
consum d’oxigen (OCR, pM d’oxigen/min). A) El gràfic mostra  la mitjana dels valors absoluts del 
OCR de 3 cultius. Durant 2 hores es van mesurar els canvis en els nivells d’oxigen en cardiomiòcits 
controls (shSCR) i deficients en frataxina (shFXN1 i shFXN2) després d’afegir diferents inhibidors: 
oligomicina (Oligo) 1 µM, FCCP, rotenona (Rot) 1 µM i antimicina A (AA) 1 µM. B) El gràfic de barres 
representa els valors relatius del OCR en cada condició respecte als valors del control (shSCR). Es 
van calcular  la  taxa de consum d’oxigen basal  (OCR basal),  el  consum d’oxigen depenent d’ATP 
(OCR‐ATP), la capacitat màxima de respiració (Màx. OCR), i finalment la capacitat respiratòria de 
reserva (Cap. Reserva). N=3. (*) valors significatius respecte a l’shSCR.  
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Amb aquests  resultats  no es  pot  afirmar que  la  respiració mitocondrial  estigui  alterada 

després  de  silenciar  frataxina.  A  més,  els  dos  constructes  d’shRNA  contra  frataxina  es 

comporten de manera diferent. 

2.3. Transportadors de calci mitocondrial i ciclofilina D 

El  calci  és  un  dels  principals  reguladors  del  MPTP.  Un  increment  dels  nivells  de  calci 

comporta  l’obertura del MPTP regulada per  la ciclofilina D (CypD). A més,  l’obertura del 

MPTP pot contribuir a l’alliberament de calci al citosol desregulant aquests nivells. Per tant 

vam decidir analitzar el contingut de CypD i dos transportadors mitocondrials de calci, NCLx 

i  MCU.  L’intercanviador  sodi/calci  mitocondrial  (NCLx)  permet  la  sortida  de  calci  del 

mitocondri al citosol mentre que l’uniportador mitocondrial de calci (MCU) permet la seva 

entrada. L’activitat d’aquests dos transportadors és important per mantenir els nivells de 

calci adients dins el mitocondri. 

 
Figura  42. Anàlisi  de  l’expressió  dels  transportadors  de  calci mitocondrial  i  la  ciclofilina D.  A) 
Western blots representatius de les proteïnes NCLx, MCU i CypD en mostres de cardiomiòcits 7 dies 
després d’infectar amb  lentivirus. B) Quantificació dels western blots normalitzant els nivells de 
cada proteïna amb els corresponents nivells de proteïna total de la membrana tenyida amb CBB. 
N=4 (MCU i CypD), N=10 (NCLx). (*) valors significatius respecte a l’shSCR. 

Per tal d’estudiar els nivells d’aquestes proteïnes es van analitzar per western blot lisats de 

cardiomiòcits controls i deficients en frataxina. En el cas del transportador MCU no hi havia 

canvis  en  el  nivell  d’expressió.  En  canvi  el  transportador  NCLx  i  la  proteïna  CypD 

presentaven nivells significativament més baixos en les cèl∙lules deficients en frataxina (Fig. 

42). 
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Aquests resultats indiquen que l’homeòstasi de calci podria estar desregulada quan hi ha 

una deficiència en frataxina. Això podria estar relacionat amb l’obertura del MPTP. 

2.4. Estudi de l’activació de la hipertròfia a través de la via de senyalització 

Calcineurina/NFAT 

Donats  els  resultats  anteriors  vam  hipotetitzar  que  l’obertura  del  MPTP  podria  estar 

relacionada  amb  l’activació  de  la  hipertròfia  a  través  de  la  via  NFAT/calcineurina.  La 

calcineurina és una fosfatasa depenent de calci que indueix la defosforilació dels factors de 

transcripció  NFAT.  En  cèl∙lules  cardíaques,  NFAT  defosforilat  entra  al  nucli  activant  la 

transcripció de gens responsables de la hipertròfia cel∙lular.  

 
Figura  43.  Estudi  de  l’activació  de  la  via  Calcineurina/NFAT  i  efecte  de  la  CsA.  A)  La  imatge 
representa els resultats obtinguts per western blot analitzant els nivells d’expressió de la proteïna 
NFATc4 fosforilada en cardiomiòcits control (shSCR) i deficients en frataxina (shFXN1 i shFXN2). Les 
imatges mostren  els  nivells  amb  CsA  0,1  µM  i  sense  tractar.  A  sota  es  veuen  les  bandes  de  la 
proteïna total tenyida amb CBB. B) El gràfic mostra la mitjana dels nivells de pNFATc4 obtinguts per 
western blot  i normalitzats per  la proteïna  total. N=4. C) El gràfic mostra  l’activitat  fosfatasa de 
calcineurina quantificada amb el kit Calbiochem®. N=4. (*) valors significatius respecte al control 
shSCR. (#) valors significatius respecte als cardiomiòcits sense tractar (vehicle). 
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NFAT és una família de diferents factors transcripcionals regulats per calcineurina. Per tal 

d’avaluar la seva activació es van mesurar els nivells de fosforilació d’una proteïna NFAT 

que pertany a aquesta família, NFATc4 (també conegut com NFAT3). Utilitzant un anticòs 

específic  contra  pNFATc4  es  va  veure  que  aquests  nivells  baixaven  quan  no  hi  havia 

frataxina indicant que estava activat. Tot seguit es va analitzar si l’addició de l’inhibidor de 

l’obertura del MPTP, CsA, impedia la defosforilació de NFAT. Tal com es pot observar en la 

Figura 43 quan s’afegeix CsA, els nivells de pNFATc4 s’inverteixen, per tant s’inactiva aquest 

factor.  La quantificació d’aquests nivells  normalitzats  per  la  proteïna  total mostren una 

baixada significativa de fins a un 20% respecte al control. Després de tractar les cèl∙lules 

amb CsA els nivells es recuperen, igualant‐se als nivells de pNFATc4 del control (Fig. 43 A i 

B). 

L’activitat  calcineurina  es  va  mesurar  in  vitro  amb  un  kit  comercial.  En  els  resultats 

obtinguts es  va veure una activitat  significativament més alta en els  shFXN sobretot en 

l’shFXN2 (Fig. 43C). 

Aquests  resultats  indiquen  que  hi  ha  una  activació  de  la  via  calcineurina/NFAT  quan  la 

frataxina està silenciada. Tal com s’ha explicat, aquesta via activa la hipertròfia, per això es 

va analitzar l’àrea cel∙lular a dia 7 i l’expressió dels gens activadors de la hipertròfia. 

Les proteïnes conegudes que indueixen la hipertròfia i es regulen per NFAT són la cadena 

pesada de la beta‐miosina traduïda a partir del mRNA MYH7, l’alfa actina 1 traduïda pel 

mRNA ACTA1 i el pèptid natriurètic auricular traduït pel mRNA NPPA. Aquests gens van ser 

quantificats mitjançant  la reacció en cadena per  la polimerasa en temps real  (RQ‐PCR)  i 

normalitzats per  l’expressió de GAPDH. En cap dels  tres mRNA es van veure diferències 

significatives respecte al control excepte pels nivells d’expressió de MYH7 en shFXN1 que 

apareixen  significativament  més  baixos  que  el  control.  En  tots  els  casos  els  nivells 

d’expressió de frataxina estaven baixats indicant que la interferència amb els shRNAs havia 

funcionat (Fig. 44A).  

L’àrea cel∙lular es va mesurar a partir d’imatges d’immunofluorescència de cardiomiòcits 

fixats i utilitzant un anticòs contra actinina‐α per marcar tota la cèl∙lula i Hoechst per tenyir 

els nuclis (Fig. 44B). Les àrees es van quantificar amb ImageJ. En les tres condicions es van 
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mesurar  àrees  cel∙lulars  al  voltant  de  3.000  µm2  però  no  es  van  veure  diferències 

significatives després de comparar els shFXN i l’shSCR (Fig. 44C). 

Tot  i  que  els  gens  inductors  de  la  hipertròfia  no  estaven  alterats  i  les  cèl∙lules  no 

presentaven diferències en l’àrea respecte als controls, la via calcineurina/NFAT semblava 

estar desregulada en els cardiomiòcits deficients en frataxina. 

 
Figura 44. Estudi de la hipertròfia. A) El gràfic representa els nivells d’expressió relativa d’mRNA 
mesurats per RQ‐PCR a dia 7. Els nivells es van normalitzar pels nivells d’expressió de GAPDH i es 
van relativitzar respecte als valors obtinguts en el control shSCR. N=3. B) Imatges representatives 
de cardiomiòcits fixats després de realitzar una immunofluorescència contra la proteïna α‐actinina 
(vermell) i tenyir els nuclis amb Hoechst (blau). C) El gràfic representa els valors de l’àrea cel∙lular 
dels  cardiomiòcits  control  i  deficients  en  frataxina  obtinguts  després  d’analitzar  les  imatges 
d’immunofluorescència per α‐actinina. N=5. (*) Valors significatius respecte al control shSCR. 

3. ANÀLISI DE L’ESTRÉS OXIDATIU: ESTAT REDOX DELS GRUPS TIOLS 

En  diversos  models  d’atàxia  de  Friedreich  s’han  vist  increments  en  l’estrès  oxidatiu 

proposant‐se  que  la  frataxina  podria  tenir  un  rol  en  el  control  i  regulació  de  l’estrès 

oxidatiu. En aquest model de cardiomiòcits, tal com es va descriure, les cèl∙lules deficients 

en frataxina presenten major sensibilitat a l’agent oxidant tert‐butil hidroperòxid, nivells 
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més alts de proteïnes carbonilades  i sobre expressió dels enzims antioxidants superòxid 

dismutasa  (Obis  et  al.,  2014).  Amb  aquests  indicis,  es  va  voler  analitzar  la  presència 

d’alteracions en l’estat redox dels grups tiols de les proteïnes en aquest model. 

3.1. Estudi de l’estat redox dels grups tiol de les proteïnes 

Els grups tiol presents en les proteïnes o petites molècules són molt reactius i susceptibles 

a oxidar‐se alterant l’activitat biològica. L’oxidació d’aquests grups en els residus cisteïna 

altera  l’estructura  de  la  proteïna,  l’activitat  catalítica  o  les  interaccions  amb  altres 

proteïnes. Per mantenir un estat  redox adient  i  estable,  les  cèl∙lules  tenen components 

antioxidants essent el glutatió la molècula més important per mantenir l’estat redox dels 

grups tiol. 

3.1.1. Anàlisi dels nivells de glutatió 

L’homeòstasi de l’estat redox dels grups tiol es manté, entre altres factors, pels nivells de 

glutatió  reduït  i  oxidat.  La  glutatiolació  de  les  proteïnes  protegeix  els  grups  tiol  de  les 

proteïnes contra l’oxidació irreversible (Ghezzi, 2013). Variacions en els nivells de glutatió 

(GSH)  suggereixen  alteracions  en  l’estat  redox  dels  grups  tiol,  per  això  es  van  analitzar 

aquests nivells per HPLC.  

Per analitzar i quantificar els nivells de glutatió es va utilitzar un mètode basat en la seva 

reacció amb el compost DTNB. 

 
Figura 45. Anàlisi dels nivells de glutatió per HPLC. Les mostres es van lisar amb àcid sulfosalicílic i 
es van analitzar per HPLC com s’explica en l’apartat de materials i mètodes. A) El gràfic representa 
els nivells de glutatió reduït normalitzats amb el contingut de proteïna total. B) El gràfic representa 
la ràtio de glutatió reduït per glutatió oxidat. N=3. (*) Valors significatius respecte a l’shSCR. 

A) B) 
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En els resultats obtinguts es va veure que els nivells de glutatió reduït per proteïna eren 

significativament més baixos en els cardiomiòcits shFXN1 (12 nmols/mg proteïna) respecte 

al control (25 nmols/mg proteïna) (Fig. 45A). En el cas de la ràtio glutatió reduït per glutatió 

oxidat també tendien a ser més baixos els nivells en els shFXN1 tot i que no eren resultats 

significatius  (Fig.  45B).  Aquests  resultats  indiquen  que  els  nivells  de  glutatió  estaven 

alterats en aquest model, amb major presència de glutatió oxidat. 

Per tal d’estudiar si les alteracions en els nivells de GSH reduït tenien un impacte sobre el 

grau de glutatiolació de proteïnes, lisats cel∙lulars a dia 7 es van analitzar per western blot 

en condicions no reductores amb anticossos contra glutatió. Es va detectar una banda per 

sobre de 37 kDa en les mostres de cardiomiòcits deficients en frataxina mentre que en els 

controls  pràcticament  no  es  detectava.  La  banda  es  va  identificar  després 

d’immunoprecipitar els lisats cel∙lulars amb un anticòs contra glutatió. Seguidament es van 

separar  les  proteïnes  immunoprecipitades  per  SDS‐PAGE  i  es  va  identificar  la  banda 

d’interès per espectrometria de masses resultant ser l’actina (Fig. 46). 

 
Figura 46. Anàlisi de  la presència de proteïnes glutatiolades mitjançant western blot. Lisats de 
cardiomiòcits shSCR, shFXN1 i shFXN2 a dia 7 es van analitzar per western blot en condicions no 
reductores. La  imatge de  l’esquerra és el  resultat del western blot anti GSH, al costat apareix  la 
mateixa membrana tenyida amb CBB. Es va detectar una banda per sobre de 37 kDa en les mostres 
shFXN.  Aquesta  banda  es  va  identificar  com  a  actina  per  espectrometria  de  masses  després 
d’immunoprecipitar amb anticossos anti‐GSH i separar l’immunoprecipitat per SDS‐PAGE. N=3. 
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3.1.1.1. Filaments d’actina 

Com l’actina apareixia més glutatiolada en els cardiomiòcits deficients en frataxina es va 

voler  estudiar  l’organització  i  estructura  dels  filaments  d’actina  per  a  veure  si  estava 

alterada.  En els  resultats obtinguts no es  van apreciar  canvis  en  l’estructura de  l’actina 

filamentosa  ni  tampoc  en  la  intensitat  de  la  fluorescència  després  de  marcar‐la  amb 

fal∙loïdina (Fig. 47).  

 
Figura 47. Imatges de fluorescència de la tinció d’actina. A dia 7 els cardiomiòcits es van fixar amb 
paraformaldehid i la F‐actina es va tenyir amb Fal∙loïdina‐TRITC (vermell). La tinció de l’actina es va 
detectar per microscòpia de fluorescència.  

3.1.2. Detecció de proteïnes amb grups tiol oxidats 

Per tal de poder detectar i identificar altres proteïnes amb alteracions en l’estat redox dels 

grups  tiol es va  realitzar una anàlisi per electroforesi mono  i bi‐dimensional utilitzant el 

compost  BodipyTM  FL  iodoacetamida  (IAM‐BP).  Aquest  compost  s’uneix  als  grups  tiol 

reduïts  gràcies  a  la  iodoacetamida,  permetent  la  seva  detecció  per  la  fluorescència  del 

fluoròfor Bodipy. 

Primer es va realitzar una anàlisi mono‐dimensional per detectar canvis en  l’estat redox 

general.  Per  a  la  detecció  dels  tiols  oxidats,  les  cèl∙lules  es  van  lisar  en  presència  de 

iodoacetamida per tal de bloquejar els tiols reduïts. Després, els tiols inicialment oxidats 

van ser reduïts amb DTT i marcats amb IAM‐BP. En la figura 48 es veu el senyal del Bodipy 

en blau que marca els tiols inicialment oxidats en cadascuna de les condicions. El mateix 

gel es va tenyir posteriorment amb OrioleTM (fluorescència verda) per marcar la proteïna 

total. Els tres carrils de la dreta, que no van ser tractats amb DTT, són els controls negatius 

per demostrar que la iodoacetamida va bloquejar els tiols inicialment reduïts. Tal com es 
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pot veure en la imatge representativa, no es veuen diferències significatives en la intensitat 

total comparant cada condició.  

 
Figura 48. Gel mono‐dimensional de l’estudi de l’estat redox dels grups tiol. Els lisats cel∙lulars es 
van tractar amb iodoacetamida per bloquejar els tiols reduïts i seguidament es va afegir DTT 2,5 
mM, fent un control sense DTT, per reduir els tiols oxidats i marcar‐los amb IAM‐BP. Les mostres es 
van  separar  per  electroforesi  en  gel  segons  el  seu pes molecular  i  finalment  es  van obtenir  les 
imatges per fluorescència del Bodipy (imatge blava). El mateix gel després es va tenyir amb OrioleTM 
(imatge verda) per visualitzar la càrrega de proteïna total. 

Per  poder  detectar  i  identificar  proteïnes  amb alteracions  en  l’estat  redox dels  tiols  de 

forma  més  precisa  es  va  portar  a  terme  la  mateixa  anàlisi  però  per  electroforesi  bi‐

dimensional. Les mostres es van processar de  la mateixa manera que en  l’anàlisi mono‐

dimensional, marcant els tiols inicialment oxidats amb el compost IAM‐BP. En la figura 49 

es mostra una imatge representativa dels gels analítics on es van separar dues mostres en 

un  mateix  gel.  Es  van  analitzar  mostres  de  tres  cultius  diferents  en  6  gels  on  es  van 

comparar els shSCR amb els shFXN1 i shFXN2 de cada cultiu. Després d’adquirir cada imatge 

amb la fluorescència del Bodipy es va fixar el gel i es va tenyir amb Flamingo™ per obtenir 

els nivells de proteïna total. Els valors del Bodipy es van normalitzar amb la proteïna total 

per cada spot.
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Figura  49.  Gel bi‐dimensional de l’estudi de l’estat redox dels grups tiol. Els cardiomiòcits es van lisar a dia 7 i es van tractar amb iodoacetamida per bloquejar 
els tiols reduïts, després es van reduir els oxidats amb DTT i es van marcar amb IAM‐BP. Cada mostra es va separar segons el seu punt isoelèctric (pI) en tires IPG 
d’11 cm de pH 3 a 10 no lineal (NL) i després es van separar segons el seu pes molecular per SDS‐PAGE en gels de 24 cm. En aquesta segona dimensió es van 
separar dues mostres, un shSCR i un shFXN, en un mateix gel. Finalment es van obtenir les imatges de la fluorescència del Bodipy (imatge de l’esquerra) i després 
de la proteïna total tenyida amb Flamingo™ (imatge de la dreta) amb el sistema VersaDoc MP. Les intensitats de senyal de Bodipy es van normalitzar amb les de 
proteïna total amb el programa PDQuest. Es van obtenir dos spots significativament diferencials respecte a l’shSCR (marcats en fletxes vermelles). N=3.
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En aquest estudi es van trobar dos spots amb alteracions significatives respecte als shSCR. 

Ambdós spots presentaven major senyal de Bodipy respecte al total de proteïna, per tant 

això  indicaria  que  els  grups  tiol  d’aquestes  proteïnes  estaven  més  oxidats  en  els 

cardiomiòcits deficients en frataxina (Fig. 50). 

 

Figura 50. Detalls dels spots diferencials i anàlisi del senyal Bodipy. Els spots assenyalats són els 
que presentaven un major increment en el senyal Bodipy en cardiomiòcits deficients en frataxina 
(normalitzada per la proteïna total). Les imatges de sobre mostren el senyal de Bodipy (tiols oxidats) 
en el gel i les de sota el senyal de Flamingo (proteïna total) en el mateix gel. Aquestes dades es van 
analitzar pel programa PDQuest obtenint els resultats que apareixen en el gràfic. Els valors d’shFXN 
són la mitjana tant dels valors shFXN1 com shFXN2 (N=3). (*) valors significatius respecte a l’shSCR.  

Un cop detectats els spots diferencials es va separar una mostra amb més quantitat de 

proteïna  en  un  en  gel  preparatiu  per  a  identificar  les  proteïnes  per  espectrometria  de 

masses.  Els  resultats  obtinguts  apareixen  en  la  taula  5  essent  ETFD  i  DLDH  les  dues 

proteïnes que presentaven alteracions significatives en l’estat redox dels seus grups tiol. 

L’enzim ETFD transfereix electrons de les flavoproteïnes a la cadena respiratòria. L’enzim 

DLDH  és  el  component  E3  dels  complexos  mitocondrials  α‐cetoàcid  deshidrogenasa. 

Ambdues proteïnes són molt importants pel metabolisme energètic mitocondrial. 

Les  dues  proteïnes  mitocondrials  identificades  en  les  anàlisis  bi‐dimensionals  es  van 

analitzar  de manera  dirigida  per western  blot  per  a  confirmar  els  resultats.  El  protocol 

consistia en bloquejar els tiols reduïts amb iodoacetamida per després reduir els oxidats 

amb DTT i afegir la maleimida AMS que s’uneix als tiols reduïts. Cada AMS unit incrementa 

el pes molecular uns 500 Da a la proteïna provocant canvis en la mobilitat que es poden 
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detectar per western blot. Segons el nombre de grups tiol oxidats els canvis de mobilitat 

seran  majors  degut  a  la  unió  del  AMS.  La  proteïna  DLDH  té  en  total  10  cisteïnes,  els 

aminoàcids que contenen els grups tiol, i l’ETFD conté 15 cisteïnes. 

Taula 5. Proteïnes identificades per espectrometria de masses. Els spots dels gels preparatius es 
van digerir amb tripsina  i els pèptids es van analitzar per MALDI‐TOF  i posteriorment  identificar 
utilitzant el cercador MASCOT. 

Spot  Proteïna  Nom  Uniprot 
Score 

(MASCOT) 
Cobertura de 
seqüència (%) 

1  ETFD 
Flavoproteïna  transferidora 
d’electrons‐ubiquinona 
oxidoreductasa 

Q6UPE1  374  44 

2  DLDH  Dihidrolipoil deshidrogenasa  Q6P6R2  170  38 

En els resultats obtinguts no es van detectar canvis en la mobilitat per western blot respecte 

als  shSCR.  Només  en  el  cas  de  la  proteïna  ETFD  s’aprecien  canvis  en  afegir  AMS  si  es 

compara amb els controls sense DTT perquè apareix una banda per sobre difuminada. Però 

apareixia  tant en el control  shSCR com en els  interferits  shFXN (Fig. 51A). Per  tant amb 

aquests  resultats  no  es  va  poder  confirmar  els  resultats  obtinguts  amb  les  anàlisis  bi‐

dimensionals. Respecte als nivells de proteïna ETFD no mostra diferències tal com ja s’havia 

analitzat  en  aquest model  (Obis  et  al.,  2014).  En  el  cas  de  la  DLDH  es  va  analitzar  per 

western blot i de nou no es van veure diferències respecte a l’shSCR, tot i que en els controls 

shSCR apareixia una banda per sobre a 70 kDa que no s’observava en els shFXN (Fig. 51B). 

 
Figura 51. Western blot de les proteïnes DLDH i ETFD. A) Extractes proteics de cardiomiòcits a dia 
7 es van tractar amb iodoacetamida per bloquejar els tiols reduïts, seguidament es van reduir els 
oxidats amb DTT 2,5 mM (fent un control  sense DTT)  i  finalment es va afegir AMS 2,5 mM per 
marcar els tiols inicialment oxidats. Un cop preparades les mostres es van analitzar les proteïnes 
DLDH i ETFD per western blot. B) Els cardiomiòcits a dia 7 es van lisar i es va analitzar el contingut 
de proteïna DLDH per western blot. La membrana es va tenyir amb CBB per obtenir els nivells de 
proteïna total. N=3. 

DLDH 

ETFD 

+    +     +     -    -     -  DTT: 

DLDH 

CBB 

AMS: +    +     +     +    +     +  

A) B) 
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3.2. Estudi dels complexos mitocondrials PDH i KGDH 

La proteïna que presentava majors diferències en l’estudi bi‐dimensional, la DLDH, és molt 

important  en  el  metabolisme  energètic  perquè  forma  part  del  component  E3  dels 

complexos deshidrogenasa mitocondrials del piruvat  (PDH), de  l’α‐cetoglutarat  (KGDH)  i 

dels aminoàcids de cadena ramificada (BCKDC). En aquests complexos, la deshidrogenasa 

DLDH  transforma,  reduint  NAD+,  l’àcid  dihidrolipoic  en  àcid  lipoic,  que  està  unit 

covalentment al component E2 d’aquests complexos. 

3.2.1. Estudi del contingut de diferents components dels complexos 

deshidrogenasa per espectrometria de masses 

Es va decidir mesurar el contingut dels components E1 i E2 dels complexos PDH i KGDH per 

proteòmica dirigida basada en MRM on cada proteïna es va detectar per cromatografia 

líquida  i  espectrometria  de  masses  utilitzant  un  triple  quadrupol  (LC‐QQQ).  De  cada 

proteïna es van seleccionar pèptids proteotípics i les corresponents transicions de la base 

de dades SRMAtlas. Es van utilitzar pèptids estàndards sintètics amb  isòtops pesats per 

confirmar el temps de retenció  i  les transicions observades. Per  les anàlisis finals es van 

seleccionar els dos pèptids que mostraven una detecció més òptima i reproduïble per cada 

proteïna. De  cada pèptid es  van analitzar 3  transicions,  és a dir, després de detectar el 

pèptid en la primera cambra del triple quadrupol (QQQ) es va fragmentar i es van detectar 

3 fragments o transicions del pèptid inicial. Tot i que per algunes proteïnes només es va 

poder  trobar  un  únic  pèptid  que  presentés  un  senyal  suficient  per  poder  quantificar  el 

contingut  de  proteïna.  Per  quantificar  es  va  utilitzar  la  mitjana  de  les  transicions  que 

presentaven senyals més alts i reproduïbles.  

Aquests resultats es van normalitzar amb la mitjana dels valors obtinguts de tres proteïnes 

housekeeping:  actina,  tropomiosina  (TPM)  i  vinculina.  Es  van  analitzar  els  enzims 

dihidrolipoamida  succiniltransferasa  (component  E2  del  complex  KGDH),  piruvat 

deshidrogenasa  i dihidrolipoamida acetiltransferasa  (components E1  i E2 de  la PDH)  i  la 

DLDH. A més a més, també es van analitzar les proteïnes GRP75, una xaperona que actua 

en la biogènesi dels clústers Fe‐S; l’HSP60, una xaperona mitocondrial, i l’aconitasa, enzim 

Fe‐S que actua en el cicle de Krebs (taula 6). 
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Taula 6. Proteïnes analitzades per espectrometria de masses. En  la  taula apareixen els pèptids 
proteotípics analitzats per cada proteïna i el corresponent valor de massa/càrrega (m/z). Els pèptids 
“pesats” corresponen als estàndards interns marcats isotòpicament, amb una massa superior. 

Proteïna  Pèptid  Ió precursor (m/z) 

DLDH 
RPFTQNLGLEELGIELDPK  723,72 
RPFTQNLGLEELGIELDPK.pesat  726,39 

ACO2 
NAVTQEFGPVPDTAR  801,40 
NAVTQEFGPVPDTAR.pesat  806,40 

GRP75 

VQQTVQDLFGR  645,84 
VQQTVQDLFGR.pesat  650,85 
LLGQFTLIGIPPAPR  796,98 
LLGQFTLIGIPPAPR.pesat  801,98 

HSP60 

TLNDELEIIEGMK  752,88 
TLNDELEIIEGMK.pesat  756,89 
AAVEEGIVLGGGC[+57]ALLR  842,96 
AAVEEGIVLGGGC[+57]ALLR.pesat  847,96 

KGDH E2 
LGFMSAFVK  500,27 
LGFMSAFVK.pesat  504,28 

PDH E1 

LEEGPPVTTVLTR  706,39 
LEEGPPVTTVLTR.pesat  711,40 
AILAELTGR  472,28 
AILAELTGR.pesat  477,29 

PDH E2 
GLETIASDVVSLASK  745,41 
GLETIASDVVSLASK.pesat  749,42 

TPM 

LVILEGELER  585,84 
LVILEGELER.pesat  590,84 
IQLVEEELDR  622,33 
IQLVEEELDR.pesat  627,36 

Vinculina 
ELLPVLISAMK  607,36 
ELLPVLISAMK.pesat  611,37 

Actina 
AGFAGDDAPR  488,73 
AGFAGDDAPR.pesat  493,73 

En la figura 52A es mostra un cromatograma representatiu dels senyals de cada pèptid amb 

el corresponent temps de retenció. En el cas de les proteïnes en què es van analitzar dos 

pèptids per cada cultiu, es va calcular la mitjana d’aquests dos. 

En  els  resultats  finals,  normalitzats  amb  les  tres  proteïnes  housekeeping,  es  va  poder 

observar que el component E1 del complex PDH mostrava una baixada significativa en el 

contingut  de  proteïna  respecte  al  control  shSCR  (Fig.  52B).  Cap  de  les  altres  proteïnes 

analitzades presentava diferències significatives. 
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Figura 52. Proteïnes analitzades per espectrometria de masses. Els cardiomiòcits es van lisar a dia 
7 i les mostres es van preparar tal com s’explica en l’apartat de materials i mètodes. Les proteïnes 
es  van  digerir  amb  tripsina  i  els  pèptids  es  van  analitzar  per  LC‐QQQ.  A)  Cromatograma 
representatiu  dels  pèptids  analitzats.  Cada  pic  correspon  a  un  dels  pèptids  analitzats  per  cada 
proteïna. En l’eix horitzontal es mostra el temps de retenció per cada proteïna, després de separar 
per cromatografia liquida. La intensitat es va calcular a partir de la suma dels senyals de totes les 
transicions per cada pèptid. En algunes proteïnes es van analitzar dos pèptids (a i b). B) Contingut 
relatiu de  les proteïnes analitzades per espectrometria de masses. Els valors es van normalitzar 
respecte  a  la  mitjana  dels  valors  obtinguts  amb  les  tres  proteïnes  housekeeping  (actina, 
tropomiosina  i vinculina). Els resultats que apareixen en el gràfic corresponen als valors relatius 
d’shFXN1  respecte  als  valors  d’shSCR  en  percentatge.  N=5.  (*)  Valors  significatius  respecte  al 
control shSCR (100%). 

3.2.2. Estat redox de l’àcid lipoic 

Donat que l’enzim DLDH està implicat en la regeneració de l’àcid lipoic, vam hipotetitzar 

que les cèl∙lules deficients en frataxina podrien presentar l’àcid lipoic en una forma més 

oxidada. El lipoic es troba unit a la subunitat E2 dels complexos mitocondrials PDH o KGDH. 

L’àcid lipoic conté dos grups sulfhidrils que poden formar un pont disulfur. L’estat redox 

d’aquest  àcid  es  pot  analitzar  per western  blot,  ja  que quan està  reduït  reacciona  amb 

iodoacetamida  impedint  la  seva  detecció  utilitzant  anticossos  anti‐lipoic.  A  més,  altres 

oxidacions  irreversibles  com  la  reacció  amb  4‐hidroxinonenal  o  reversibles  com  la 

glutatiolació també impedeixen la immunodetecció (Humphries and Szweda, 1998; McLain 
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et al., 2013). L’anticòs contra l’àcid lipoic detecta dues bandes que corresponen al  lipoic 

unit als complexos PDH i KGDH. 

 
Figura 53. Detecció de l’àcid lipoic. Es van obtenir lisats de cardiomiòcits shSCR, shFXN1 i shFXN2 a 
dia 7. Les mostres es van analitzar en diferents condicions per tal d’estudiar el contingut i l’estat 
redox  de  l’àcid  lipoic  unit  a  PDH  i  KGDH  per western  blot.  A)  Les mostres  es  van  tractar  amb 
iodoacetamida 50 mM i  sense, després es van separar en condicions  reductores en un gel SDS‐
PAGE. A.1) El gràfic mostra el contingut relatiu de lipoic, sense iodoacetamida, normalitzat per la 
proteïna total tenyida amb CBB. N=5. A.2) El gràfic mostra la fracció oxidada del lipoic calculada a 
partir de la ràtio dels valors de les mostres tractades amb iodoacetamida i sense tractar. N=3. B) 
Les mostres es van separar per SDS‐PAGE en condicions no reductores i seguidament es va analitzar 
el  contingut  d’àcid  lipoic  per western  blot.  Els  nivells  d’àcid  lipoic  es  van  normalitzar  amb  el 
contingut total de proteïna tenyida amb CBB. N=4. (*) Valors significatius respecte a l’shSCR. 

shSCR    shFXN1  shFXN2   shSCR     shFXN1  shFXN2 

IAM:  +               +        +           ‐              ‐               ‐ 
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Es van realitzar western blots amb mostres tractades amb iodoacetamida i sense tractar 

per tal d’obtenir el contingut de lipoic i la fracció oxidada d’aquest (Fig. 53A). Primer es va 

calcular el contingut relatiu de  lipoic en lisats de cardiomiòcits reduïts amb DTT (i sense 

iodoacetamida) i no es van veure diferències (Fig. 53A.1). Després es va calcular la fracció 

oxidada obtinguda a partir de  la  ràtio entre  les mostres  tractades amb  iodoacetamida  i 

sense. En la imatge representativa del western blot contra lipoic es veu una baixada general 

de  senyal  quan  les mostres  es  tracten  amb  iodoacetamida  (Fig.  53A).  Però  quan  es  va 

calcular  la  fracció  oxidada,  en  el  cas  del  lipoic  unit  al  complex  PDH,  era més  alt  en  les 

cèl∙lules deficients en frataxina. És a dir, el lipoic presentava un estat redox més oxidat. En 

el cas del lipoic del complex KGDH no es van veure diferències significatives (Fig. 53A.2). 

Aquests resultats indicarien que l’àcid lipoic del PDH presentava un estat més oxidat. 

Seguidament es va estudiar l’estat redox de l’àcid lipoic en condicions no reductores (sense 

DTT). En aquest cas es va veure una baixada en el senyal de l’àcid lipoic del complex KGDH 

en els cardiomiòcits shFXN1 i shFXN2 (Fig. 53B). Aquests resultats indicarien que l’àcid lipoic 

del complex KGDH presentava algun tipus de modificació reversible mitjançant DTT que 

impedia el seu reconeixement per part de l’anticòs anti‐lipoic. 

3.3. Tractament amb compostos antioxidants 

Donat  que  l’àcid  lipoic  és  una  diana  de  l’estrès  oxidatiu  en  les  cèl∙lules  deficients  en 

frataxina,  es  va  testar  l’efecte  de  diversos  antioxidants.  Es  van  utilitzar  els  següents 

compostos: àcid lipoic, Tiron (un scavenger de superòxid) i N‐acetilcisteïna (un precursor 

sintètic del glutatió). Es van testar diferents concentracions per a cada compost afegint‐los 

cada dia al mateix temps que es canviava el medi. A dia 7 es van tenyir els mitocondris amb 

TMRM  i  es  va  analitzar  la morfologia  d’aquests  per  veure  si  es  revertia  l’engrandiment 

mitocondrial. 

Pel que fa l’antioxidant N‐acetilcisteïna es van utilitzar dues formes. Una d’aquestes, la N‐

acetilcisteïna amida, contenia un grup amida que augmentava la capacitat del compost de 

penetrar  les  membranes.  Les  concentracions  utilitzades  eren  més  baixes  ja  que  la 

concentració de solució estoc era menor i només vam poder preparar concentracions fins 

a 100 µM. 
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En el cas dels tractaments amb lipoic i les dues N‐acetilcisteïnes no es van veure millores 

significatives (Fig. 54 A, C  i D) mentre que en el cas del tractament amb Tiron, a 50 µM 

s’observava una disminució significativa del nombre de mitocondris engrandits (tot i que 

lleugera, entorn d’un 15%) (Fig. 54B). 

 

Figura 54. Efecte de l’àcid lipoic, Tiron i dues formes de N‐acetilcisteïna en els mitocondris. Els 
cardiomiòcits es van tractar amb diferents concentracions de cada compost cada dia. A dia 7 es van 
tenyir els mitocondris amb TMRM. Els gràfics representen els valors obtinguts després d’analitzar 
imatges tenyides amb TMRM. Els valors són el percentatge de mitocondris engrandits per cèl∙lula 
respecte  al  valor  obtingut  en  les  cèl∙lules  shFXN1  sense  tractar.  A)  Resultats  dels  cardiomiòcits 
tractats amb àcid lipoic. N=4. B) Resultats dels cardiomiòcits tractats amb Tiron. N=4. C) Resultats 
dels cardiomiòcits tractats amb N‐acetilcisteïna. N=6. D) Resultats dels cardiomiòcits tractats amb 
N‐acetilcisteïna  amida.  N=4.  (*)  valors  significatius  respecte  al  control  sense  tractar.  (#)  valors 
significatius respecte a les cèl∙lules shFXN1 sense tractar. 
 

Tot i que l’ús de Tiron podria millorar lleugerament les alteracions mitocondrials causades 

per  un  dèficit  en  frataxina,  aquests  resultats  suggeririen  que  la  causa  principal  de 

l’engrandiment mitocondrial no seria l’estrès oxidatiu. 

A) B) 

C) D) 
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DISCUSSIÓ 

1. ESTUDI DE LES ALTERACIONS MITOCONDRIALS 

Els cardiomiòcits tenen un alt contingut de mitocondris necessaris per a fer front a l’alta 

demanda energètica d’aquestes cèl∙lules. Aquests mitocondris mostren una alta densitat 

de crestes, ja que és el lloc on es localitzen les proteïnes encarregades de produir ATP. En 

diverses  malalties  cardíaques  s’han  detectat  alteracions  en  la  morfologia  i  la  xarxa 

mitocondrial (Gladden et al., 2011; Stepanov et al., 2017). Estudis previs del grup indicaven 

que  els  cardiomiòcits  deficients  en  frataxina  presentaven  alteracions  en  la  morfologia 

mitocondrial (Obis et al., 2014). En aquest treball hem estudiat més a fons aquest fenotip 

per tal de conèixer les causes i conseqüències d’aquesta alteració. 

En el nostre model es van estudiar els mitocondris per microscòpia de fluorescència i també 

per  microscòpia  electrònica  per  a  obtenir  imatges  amb  més  detall.  Ambdós  estudis 

detectaven  la  presència  de  mitocondris  engrandits  en  els  cardiomiòcits  deficients  en 

frataxina.  A més,  per microscòpia  electrònica  també  es  va  poder  constatar  que  en  els 

cardiomiòcits deficients en  frataxina hi havia una alteració de  les  crestes mitocondrials, 

major distància entre elles, per tant hi havia menys densitat de crestes, el que indica una 

capacitat energètica reduïda (Nielsen et al., 2017).  

Les causes de l’increment en la mida dels mitocondris poden ser diverses. La morfologia i 

funció de  les xarxes mitocondrials està  regulada per cicles continus de  fusió  i  fissió que 

permeten  transmetre  senyals,  redistribuir  molècules  o  reparar  dany  mitocondrial. 

Alteracions en aquestes vies, a més de provocar disfunció mitocondrial, també alteren la 

morfologia  d’aquestes.  En  la  biogènesi  mitocondrial  està  implicat  el  procés  de  fissió. 

Interferències en aquest procés de divisió pot provocar un engrandiment mitocondrial, fins 

i tot produir mitocondris gegants (Dorn, 2013; Hoppel et al., 2009; Marzetti et al., 2013). 

De fet, en un model neuronal d’FRDA també s’han detectat alteracions en la morfologia 

mitocondrial, on es veu un major nombre de mitocondris tubulars i engrandits. Aquest fet 

ho atribueixen al procés de fusió mitocondrial (Bolinches‐Amorós et al., 2014). 

Una altra causa de l’engrandiment mitocondrial podria ser l’obertura del porus transitori 

de permeabilitat mitocondrial (MPTP). L’obertura d’aquest porus pot ser causada per alts 
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nivells de calci o ROS i provoca un increment en la permeabilitat mitocondrial. Una obertura 

perllongada  pot  causar  una  despolarització,  alteracions  en  la  respiració,  inflament 

mitocondrial  i  a  la  llarga, mort  cel∙lular  (Bernardi  and  Di  Lisa,  2015).  Aquesta  tesi  s’ha 

centrat en  l’estudi de  la  implicació del MPTP en el model de cardiomiòcits deficients en 

frataxina per a explicar la causa de l’engrandiment mitocondrial.  

1.1. La implicació del MPTP en les alteracions mitocondrials 

El  MPTP  és  un  porus  no  selectiu  que  permet  el  flux  de  soluts  de  fins  a  1.500  Da. 

Generalment,  s’ha  relacionat  amb  mort  cel∙lular  però  més  recentment  s’han  descrit 

diferents  rols.  Aquest  porus  es  pot  obrir  de  forma  irreversible  arribant  a  causar  mort 

cel∙lular,  però  també  poden  ocórrer  obertures  breus  i  transitòries  per  a  regular  la 

concentració mitocondrial de certes molècules (Zorov et al., 2014). 

El mètode de tinció per calceïna amb cobalt s’utilitza per a estudiar l’estat del MPTP. Amb 

aquesta  tècnica  es  permet  detectar  obertures  perllongades  però  també  transitòries 

(Petronilli et al., 1999). En molts estudis s’ha utilitzat per a detectar l’obertura del MPTP 

(Cho et al., 2014; Giaime et al., 2012; Sunaga et al., 2014). En els nostres resultats es va 

veure una baixada en la fluorescència total de calceïna en els cardiomiòcits deficients en 

frataxina.  A  més,  quan  es  fa  el merge  de  les  tincions  amb  calceïna  i  Mitotracker,  els 

mitocondris arrodonits es veuen més vermells que verds, indicatiu que el clorur de cobalt 

pot entrar al mitocondri i apagar la fluorescència de calceïna. D’altra banda, el tractament 

amb  CsA,  l’inhibidor  de  l’obertura  del  MPTP,  reverteix  l’engrandiment  mitocondrial. 

Aquests resultats suggereixen que el MPTP està alterat quan s’interfereix frataxina. Malgrat 

això, no vam detectar alteracions en el potencial de membrana tenyit amb TMRM a nivells 

basals ni mort cel∙lular (Obis et al., 2014). Això indica que el MPTP no està obert de forma 

perllongada,  sinó  que  podria  sofrir  obertures  transitòries  que  causen  un  cert  dany 

mitocondrial i canvis en la seva morfologia. 

També es van estudiar els nivells de CypD, la ciclofilina que sensibilitza el MPTP, trobant‐se 

significativament reduïts en les cèl∙lules deficients en frataxina. Una baixada en els nivells 

de CypD o l’eliminació d’aquest gen redueix el dany mitocondrial ja que dessensibilitza el 

MPTP (Devalaraja‐Narashimha et al., 2009; Fonai et al., 2015; Kato et al., 2009). Els nivells 

baixos de CypD suggeririen que el MPTP està menys induït. Però, tampoc no es coneix del 
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tot l’efecte dels nivells de CypD, ja que hi ha resultats contradictoris. La sobre expressió de 

CypD  s’ha  vist  que  disminueix  la  mort  cel∙lular  i  incrementa  la  respiració  mitocondrial 

(Etzler et  al.,  2017;  Lin and  Lechleiter,  2002). Amb els  resultats dels nivells de CypD no 

podem indicar  l’estat d’obertura del MPTP, s’hauria d’estudiar  la seva  interacció amb el 

porus  o  les  modificacions  post‐traduccionals  d’aquesta  proteïna.  A  més,  CypD  no  és 

essencial per a induir l’obertura del porus, tot i que en el nostre model l’inhibidor de CypD, 

CsA, reverteix el fenotip mitocondrial (Basso et al., 2005).  

CypD és  una  ciclofilina  inhibida  pel  fàrmac CsA,  un pèptid  d’origen  fúngic  que  s’utilitza 

clínicament  com  a  immunosupressor  per  a  prevenir  el  rebuig  en  trasplantaments.  CsA 

forma un complex amb les ciclofilines, entre elles la ciclofilina A (CypA) citosòlica, inhibint 

la  seva  activitat.  Independentment  de  la  inhibició  de  l’activitat  de  CypA,  el  complex 

CsA/CypA s’uneix a calcineurina bloquejant la seva activitat fosfatasa, prevenint l’activació 

del factor NFAT i conseqüentment l’expressió de gens implicats en l’activació de cèl∙lules T 

del sistema immunològic (Ziaei et al., 2016). A causa de l’efecte immunosupressor d’aquest 

fàrmac, s’han desenvolupat anàlegs sense la capacitat d’unió a calcineurina, com alisporivir 

o NIM811, per tal de poder utilitzar‐los com a tractaments (Gallay, 2009). L’Alisporivir o 

DEB025  és  un  anàleg  de  CsA  on  s’han  substituït  dos  aminoàcids  per  impedir  l’activitat 

immunosupressora  (Landrieu  et  al.,  2010).  Olesoxima  o  TRO19622  és  un  fàrmac 

neuroprotector  que  no  prové  de  CsA  però  s’ha  suggerit  que  inhibeix  el MPTP.  Té  una 

estructura  tipus  colesterol  que  li  permet  interaccionar  amb  TSPO.  També  s’ha  vist  que 

interacciona amb VDAC, per això es va suggerir que els efectes protectors són deguts a un 

bloqueig del MPTP (Bordet et al., 2007). No obstant això, tal com s’explica a la introducció, 

el paper de VDAC i TSPO en el MPTP és discutible. El que sí que s’ha vist és que olesoxima 

millora  la viabilitat cel∙lular,  impedeix  l’alliberament de citocrom c  i prevé  l’obertura del 

MPTP induïda per àcid araquidònic en diferents models (Bordet et al., 2010; Martin et al., 

2011). 

El tractament amb alisporivir i olesoxima en els cardiomiòcits deficients en frataxina no va 

suposar cap millora a diferència de CsA. Amb olesoxima es van provar concentracions més 

altes que  les utilitzades amb CsA,  ja que sembla ser menys potent (Bordet et al., 2010). 

Aquests resultats suggereixen que o bé no s’han trobat les concentracions adients per a 
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bloquejar el MPTP amb aquests  fàrmacs, o bé no només el MPTP és el  responsable de 

l’inflament mitocondrial. 

CsA i alisporivir inhibeixen l’activitat de totes les ciclofilines però amb l’única diferència que 

CsA també inhibeix la fosfatasa calcineurina. Per aquest motiu, es va mesurar l’efecte d’un 

fàrmac inhibidor de la calcineurina però no del MPTP, l’immunosupressor FK506. Aquest 

compost revertia significativament l’engrandiment mitocondrial a concentracions menors 

que CsA en els cardiomiòcits deficients en frataxina. De fet, en altres treballs s’acostuma a 

utilitzar FK506 a concentracions més baixes que  les utilitzades amb CsA (Piilgaard et al., 

2011). Com CsA, FK506 inhibeix l’activitat de calcineurina però formant un complex amb la 

immunofilina FKBP12 en comptes de CypA (Liu et al., 1991; Mukai et al., 1993). Aquests 

resultats indiquen que la via calcineurina està implicada, almenys parcialment, en la millora 

del fenotip mitocondrial en el model cardíac deficient en frataxina. Malgrat això, la reversió 

de l’engrandiment mitocondrial és menor que quan es tracta amb CsA, per tant, el MPTP 

també sembla estar implicat en aquest fenotip. 

La calcineurina, entre altres proteïnes, s’ha vist que defosforila la proteïna encarregada de 

la fissió mitocondrial, Drp1, permetent la seva translocació al mitocondri (Cereghetti et al., 

2008).  A  més  a  més,  la  translocació  de  Drp1  al  mitocondri  també  s’associa  amb  la 

hipertròfia,  ja  que  la  depleció  genètica  de  Drp1  prevé  la  fissió mitocondrial  i  també  la 

inducció d’hipertròfia mediada per norepinefrina (Pennanen et al., 2014). Aquest import 

també  es  regula  per  fosforilacions  per  quinases  com  la  quinasa  depenent  de 

calmodulina/Ca2+ (CAMK) (Han et al., 2008; Xu et al., 2016). Per tant, l’efecte de FK506 i 

CsA podria ser degut a alteracions en la funció fosfatasa de calcineurina ja que contribueix 

a canvis en la morfologia i funció mitocondrial independentment de MPTP. De fet, també 

s’ha vist que la translocació de Drp1 al mitocondri pot causar l’obertura del MPTP i mort 

cel∙lular (Ong et al., 2010; Parra et al., 2008; Wang et al., 2011; Yu et al., 2008).  

1.1.1. Grau de sensibilització a l’obertura del MPTP 

Tal com s’ha vist en models de diferents malalties, els mitocondris poden presentar una 

disfunció latent (Angelin et al., 2008; Porcelli et al., 2009; Schiavone et al., 2017). És a dir, 

no es detecten alteracions en el potencial de membrana però són més sensibles a induir 

una obertura del MPTP perquè el llindar de voltatge està més proper al voltatge basal. Per 
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desemmascarar    aquesta  disfunció,  el  grup  del  Prof.  Bernardi  utilitza  un mètode  on  es 

mesuren canvis en el potencial de membrana després d’afegir certs compostos per a induir 

l’obertura del MPTP. 

Aquests compostos són  la rotenona (inhibidor del complex  I)  i oligomicina  (inhibidor de 

l’ATP  sintasa).  L’oligomicina  s’uneix  a  la  superfície  de  les  subunitats  c  de  l’ATP  sintasa 

impedint la translocació de protons i conseqüentment l’activitat de l’enzim (Symersky et 

al., 2012). En condicions normals, després d’inhibir l’ATP sintasa mitjançant oligomicina, tot 

i que s’alteren els nivells d’ATP, el potencial de membrana es manté perquè no s’arriba al 

llindar del voltatge necessari per a obrir el MPTP. En el cas de rotenona, el potencial es 

manté  perquè  l’ATP  sintasa  funciona  de manera  inversa,  hidrolitzant  ATP.  En  canvi  en 

condicions no fisiològiques, el llindar de voltatge per obrir el MPTP és més proper al llindar 

del potencial de membrana en repòs, ja que una petita baixada del potencial provocada 

per  algun  estrès  permet  l’obertura  del MPTP  impedint  la  repolarització  (Angelin  et  al., 

2008;  Porcelli  et  al.,  2009).  En  cèl∙lules  granuloses  i  glials  del  model  YG8R  de  FRDA 

mitjançant aquest mètode s’han detectat alteracions en el potencial de membrana després 

d’afegir oligomicina (Abeti et al., 2016). En els cardiomiòcits deficients en frataxina no es 

van  detectar  despolaritzacions  després  d’afegir  rotenona  ni  oligomicina.  Per  tant,  no 

podem confirmar, amb aquests resultats, l’existència d’una disfunció mitocondrial latent. 

D’altra  banda,  vam  realitzar  el  mateix  assaig  però  tractant  amb  àcid  araquidònic  que 

causava  una  despolarització  només  en  els  cardiomiòcits  deficients  en  frataxina.  L’àcid 

araquidònic indueix l’obertura del MPTP tot i que el mecanisme pel qual actua no es coneix 

del tot (Gugliucci et al., 2002; Klohn et al., 2003; Penzo et al., 2004; Scorrano et al., 2001). 

En un estudi  s’ha  vist que a  concentracions baixes  aquest  àcid  gras  causa un  inflament 

mitocondrial sense afectar a la respiració ni al potencial de membrana, suggerint que actua 

de forma directa sobre el MPTP, possiblement modulant el sensor del voltatge (Scorrano 

et al., 2001). Ara bé, també s’ha descrit que l’àcid araquidònic incrementa els nivells de ROS 

i per tant aquests podrien incrementar la sensibilitat de l’obertura del MPTP (Madamanchi 

et al., 2005; Mytilineou et al., 2002). 

L’àcid  araquidònic  (o  eicosatetraenoic  C20:4)  és  un  àcid  gras  poliinsaturat  ω‐6  que  es 

produeix per l’enzim fosfolipasa A2 (PLA2). De fet, és un dels àcids grassos poliinsaturats 

majoritaris en  les membranes cel∙lulars. És el precursor de síntesi de molècules com els 
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prostanoids per la via de les ciclooxigenases, leucotriens per la via de les lipooxigenases i 

epoxieicosatrenoics per la via del citocrom P450. L’activació de PLA2 pot ser deguda a molts 

factors  com alts nivells de calci  citosòlic. També s’ha vist que PLA2  interacciona amb el 

factor TNF‐α provocant l’alliberament d’àcid araquidònic que indueix apoptosi (Hanna and 

Hafez,  2018; Wissing  et  al.,  1997).  D’altra  banda,  l’àcid  araquidònic  també  afavoreix  la 

supervivència  cel∙lular  formant  metabòlits  de  les  ciclooxigenases  i  lipooxigenases 

(Schneider and Pozzi, 2011). 

En el nostre model, l’àcid araquidònic va sensibilitzar al MPTP causant una despolarització 

mitocondrial.  En  els models  de  ratolins  KIKO  i  YG8R d’FRDA  s’han  trobat  nivells  alts  de 

prostaglandines i major activitat d’enzims ciclooxigenasa, però l’activitat de la fosfolipasa 

2  citosòlica  no  s’ha  vist  alterada  (Hayashi  et  al.,  2014).  Tot  i  que  les  ciclooxigenases 

promouen la viabilitat cel∙lular, podria ser que la via de l’àcid araquidònic estigués alterada 

quan  hi  ha  dèficit  de  frataxina.  Pel  que  fa  al  nostre  model  cardíac,  podria  ser  que  hi 

haguessin alts nivells d’àcid araquidònic, però no suficients per induir mort cel∙lular, o que 

el MPTP fos més sensible a aquest àcid gras per altres factors.  

El fet que amb oligomicina i rotenona no veiéssim alteracions en el potencial de membrana 

però si amb àcid araquidònic podria ser perquè aquest actués directament sobre el MPTP, 

mentre que els altres dos compostos actuen sobre el MPTP de manera indirecta. S’hauria 

d’estudiar amb més detall la via de l’àcid araquidònic en aquest model.  

1.1.2. El calci mitocondrial 

Un dels factors més importants per a induir la MPT és el calci. Una acumulació d’aquest 

catió causa l’obertura del porus. A més, també s’ha proposat que obertures transitòries del 

porus en condicions fisiològiques regulen la concentració de calci en el mitocondri (Giorgio 

et al., 2018). 

El  reticle  endoplasmàtic  i  el  mitocondri  són  els  dos  orgànuls  encarregats  de  regular 

l’homeòstasi del calci  intracel∙lular. De fet, els mitocondris  interactuen amb el reticle de 

forma directa, a través de les anomenades MAMs (membranes del reticle associades als 

mitocondris). El mitocondri conté dues proteïnes transportadores de calci: MCU i NCLX. La 

proteïna MCU s’encarrega de l’import de calci de forma passiva en la membrana interna 

mitocondrial, mentre que l’intercanviador Na+/Ca2+/Li+  (NCLX) exporta calci mitocondrial 
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intercanviant‐lo  per  sodi  o  liti  (Palty  et  al.,  2010).  Alts  nivells  de  calci  mitocondrial 

bloquegen MCU, l’activitat NCLX permet eliminar aquest calci prevenint la inhibició de MCU 

(Kostic and Sekler, 2018) 

NCLX és essencial per a permetre l’exportació de calci del mitocondri (Palty et al., 2010). 

En cardiomiòcits HL‐1, el  silenciament de NCLX causa una disminució en  l’exportació de 

calci mitocondrial  que  provoca  una  freqüència  reduïda  de  les  oscil∙lacions  de  calci  i  els 

potencials d’acció. També s’ha vist que el dèficit de NCLX causa una reducció en el contingut 

de calci del reticle sarcoplasmàtic, ja que NCLX actua en la comunicació entre el mitocondri 

i el reticle (Takeuchi et al., 2013). A més, la sobre expressió de NCLX en models de Parkinson 

reverteix l’acumulació de calci i la mort neuronal (Ludtmann and Abramov, 2018). Pel que 

fa  a  MCU,  els  ratolins  MCU  knockout  no  poden  realitzar  exercicis  intensos,  els  seus 

mitocondris no capten calci de forma ràpida i l’activitat piruvat deshidrogenasa (PDH) està 

inhibida ja que es regula per calci (Pan et al., 2013). En cors de ratolins diabètics, la sobre 

expressió de MCU restableix l’activitat del complex PDH i l’obtenció de calci mitocondrial 

(Suarez et al., 2018). 

En els cardiomiòcits deficients en frataxina es va detectar una baixada en el contingut de 

NCLX  mentre  que  els  nivells  de  MCU  no  es  van  veure  alterats.  Això  suggereix  que 

l’exportació de calci està bloquejat i per tant s’acumula calci al mitocondri que provoca la 

inducció  del  MPTP.  Tot  i  aquests  resultats,  s’haurien  de  realitzar  altres  estudis  ja  que 

aquestes  proteïnes  també  es  regulen  per  modificacions  post‐traduccionals  com 

fosforilacions  i  l’activitat MCU està  regulada  per  altres  proteïnes  com EMRE  i MICU1/2 

(Kostic et al., 2015; Plovanich et al., 2013; Sancak et al., 2013).  

Diverses malalties neurodegeneratives presenten alteracions en l’homeòstasi del calci  ja 

que  aquest  manté  el  potencial  de  membrana,  genera  el  potencial  d’acció  o  allibera 

neurotransmissors (Wojda et al., 2008). En neurones deficients en frataxina s’han detectat 

alteracions en els nivells de calci o en la seva captació i a més, s’han revertit alguns fenotips 

amb quelants de calci com BAPTA (Bolinches‐Amorós et al., 2014; Mincheva‐Tasheva et al., 

2014; Mollá et al., 2017). En cardiomiòcits derivats de cèl∙lules mares de pacients de FRDA 

s’han vist alteracions en la freqüència dels batecs i en les oscil∙lacions de calci (Crombie et 

al., 2017). A més, també s’ha observat en un model de Drosophila que  la deficiència en 

frataxina provoca estrès del reticle endoplasmàtic i aquest es prevé silenciant mitofusina, 
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proteïna present en les MAMs (Edenharter et al., 2018). Aquests efectes poden ser deguts 

a alteracions en l’homeòstasi del calci.  

La disminució de l’expressió de NCLX podria causar una acumulació de calci mitocondrial 

alterant  l’estat  d’obertura  del  MPTP.  Per  tant,  tractaments  amb  compostos  que 

disminueixen  els  nivells  de  calci  podrien  revertir  alguns  fenotips  causats  pel  dèficit  de 

frataxina. 

1.1.3. L’efecte sobre les LD 

Les gotes lipídiques (LD) són vesícules que s’encarreguen principalment d’emmagatzemar 

lípids  al  citosol.  El  nucli  d’aquestes  vesícules  és  hidrofòbic  i  conté  majoritàriament 

triglicèrids i èsters d’esterols. La membrana està composta per una monocapa fosfolipídica 

que conté diverses proteïnes implicades en diferents funcions i que permeten la interacció 

amb altres orgànuls. L’acumulació de LD ocorre quan hi ha un increment d’àcids grassos 

intracel∙lulars i així es prevé la lipotoxicitat. Les LD es formen des del reticle endoplasmàtic 

i van augmentant la mida a mesura que incorporen els àcids grassos intracel∙lulars lliures o 

es fusionen amb altres LD (Onal et al., 2017).  

Les LD a part d’emmagatzemar lípids tenen diverses funcions. Modulen funcions nuclears 

intercanviant proteïnes amb el nucli. De fet, s’ha detectat la presència de LD en el nucli. 

També permeten la mobilització d’àcids grassos per a oxidar‐se al mitocondri, sintetitzar 

components  de  les  membranes  o  per  a  regular  vies  de  senyalització.  Les  LD  són molt 

importants en el sistema immune per a combatre virus (Welte, 2015). 

Els àcids grassos són el principal substrat energètic del cor i la β‐oxidació és la principal via 

de  degradació  (Aon  et  al.,  2014).  S’ha  suggerit  que  les  LD  protegeixen  el  cor  d’estrès 

oxidatiu  restringint  l’aportació  lipídica  per  a  l’oxidació mitocondrial  segrestant  els  àcids 

grassos (Kuramoto et al., 2012). Però una acumulació de LD està vinculada a patologies com 

obesitat,  diabetis  i  síndrome  metabòlica  on  ocorre  esteatosi  cardíaca  que  causa 

cardiomiopatia (Goldberg et al., 2012).  

Tant  en  pacients  com  en models  d’FRDA  s’han  detectat  alteracions  en  el metabolisme 

lipídic (Tamarit et al., 2016). En els models de ratolins MCK i NSE hi ha acumulació de LD en 

els cors (Puccio et al., 2001). En ratolins on s’ha extret el gen de frataxina en fetge també 
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es detecten LD en aquest òrgan (Martelli et al., 2012). En aquests models, a més de les LD, 

es detecta un engrandiment dels mitocondris, ambdós fenotips també ocorren en el model 

de cardiomiòcits deficients en frataxina (Obis et al., 2014). En Drosophila, el silenciament 

de frataxina causa un increment en el catabolisme d’àcids grassos i la peroxidació lipídica i 

també hi ha una acumulació de LD en cèl∙lules glials (Navarro et al., 2010). En els models 

KIKO  i YG8R es detecten majors nivells de peroxidació  lipídica que es prevenen tractant 

amb àcids grassos poliinsaturats i inductors de la via antioxidant Nrf2 (Abeti et al., 2015). 

El tractament amb CsA a més de revertir  l’engrandiment mitocondrial també va revertir 

l’acumulació  de  LD  en  els  cardiomiòcits  deficients  en  frataxina.  Aquests  resultats 

suggereixen que quan es millora el fenotip mitocondrial es restableix el metabolisme lipídic 

permetent l’entrada dels àcids grassos per a ser metabolitzats i així deixen d’acumular‐se.  

L’entrada dels àcids grassos de cadena llarga al mitocondri es realitza a través dels enzims 

CPT gràcies a la carnitina. La carnitina és un metabòlit essencial que s’obté majoritàriament 

de la dieta però també es pot sintetitzar de novo al fetge a partir dels aminoàcids lisina i 

metionina. A banda de  transportar àcids grassos de  cadena  llarga al mitocondri,  també 

transfereix productes de  la β‐oxidació peroxisomal al mitocondri,  incloent‐hi acetil‐CoA, 

modula la ràtio acil‐CoA/CoA i emmagatzema energia en forma d’acetilcarnitina (Vaz and 

Wanders, 2002).  

En models de malalties  cardíaques  i metabòliques,  el  tractament  amb  carnitina  indueix 

l’oxidació de lípids però també de carbohidrats ja que altera la ràtio acetil‐CoA/CoA. També 

s’ha vist que reverteix l’acumulació de LD i disminueix l’estrès oxidatiu (Dinicolantonio et 

al., 2014; Ozaki et al., 2011; Ribas et al., 2014). La carnitina s’ha testat en un assaig clínic 

amb pacients d’FRDA on es milloren els paràmetres bioenergètics tot i que no s’han vist 

millores en els símptomes cardíacs i neuronals (Schöls et al., 2005). Actualment la carnitina 

està  sent estudiada per a  tractar  l’FRDA en un assaig  clínic en  fase  II  (ClinicalTrials.gov: 

NCT01921868). 

En  els  cardiomiòcits  deficients  en  frataxina,  el  tractament  amb  carnitina  va  disminuir 

l’acumulació de LD però no restablia la morfologia mitocondrial, al contrari que CsA. Això 

suggereix que l’acumulació de LD és una conseqüència de la disfunció mitocondrial. 
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1.2. El consum d’oxigen 

La  cadena  de  transport  d’electrons  (ETC)  s’encarrega  de  transferir  protons  a  l’espai 

intermembrana per a generar un gradient que permet la síntesi d’ATP. Està formada per 

quatre  complexos que  transfereixen electrons  entre ells  fins  a  l’acceptor  final,  l’oxigen. 

Aquesta  cadena  també és  la  principal  productora  de ROS. Alteracions  en  la  fosforilació 

oxidativa  poden  contribuir  a  major  dany  per  estrès  oxidatiu,  despolarització  de  la 

membrana  i  disminució  de  la  producció  d’ATP.  De  fet,  aquests  efectes  estan  lligats  a 

l’obertura del MPTP. 

En pacients i models d’FRDA s’han detectat alteracions en els nivells d’ATP, fosfocreatina i 

les  activitats  dels  complexos  de  la  ETC  que  són  indicatius  de  disfunció  en  la  respiració 

mitocondrial (Abeti et al., 2016; Lin et al., 2017; Lodi et al., 2001b; Nachbauer et al., 2013). 

A més, s’ha suggerit que frataxina podria interaccionar amb subunitats del complex II de la 

ETC (González‐Cabo et al., 2005; Vázquez‐Manrique et al., 2006). Malgrat això, en el nostre 

model de cardiomiòcits deficients en frataxina no s’han detectat alteracions en les ràtios 

ATP/ADP ni  en  les  activitats dels  complexos de  la  ETC  in  vitro. Mitjançant  la  tecnologia 

Seahorse es va mesurar el consum d’oxigen in situ però no vam detectar una baixada en el 

consum d’oxigen basal. 

A  banda  de mesurar  el  consum  basal  també  es  va mesurar  el  consum  depenent  de  la 

producció d’ATP inhibint l’ATP sintasa amb oligomicina. En aquest cas només una condició 

dels cardiomiòcits deficients en frataxina (shFXN2) mostrava una baixada significativa en el 

consum depenent d’ATP. No obstant això, no podem atribuir aquest efecte a la baixada de 

frataxina ja que en els cardiomiòcits shFXN1 no ocorre. 

Tot seguit es va afegir FCCP per a mesurar la capacitat màxima de producció d’oxigen i la 

capacitat  de  reserva.  En  aquest  cas,  només  els  shFXN1  presentaven  majors  nivells  de 

consum d’oxigen després d’afegir FCCP mentre que els shFXN2 tenien un comportament 

similar  als  dels  controls. Un  cop  calculat  el  consum màxim  i  la  capacitat  de  reserva  els 

resultats no eren significatius. 

Amb aquests resultats no podem concloure que el dèficit de frataxina causa una alteració 

en el consum d’oxigen ni en  l’activitat de  la cadena de transport d’electrons. Aquest fet 

confirma resultats previs del grup ja que,  in vitro, tampoc es van detectar alteracions en 
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l’activitat dels  complexes  I,  II  i  III  (Obis et al., 2014). A més, alteracions greus en  la ETC 

també provocarien una baixada en el potencial de membrana, un fet que no s’observa en 

la  tinció  amb  TMRM.  En  aquest  sentit  però  cal  comentari  que  amb  la  sonda  JC1  (un 

marcador de mitocondris sensible al potencial de membrana), els mitocondris engrandits 

presentaven un marcatge verd, això indicaria un potencial de membrana menor en aquests 

mitocondris (Obis et al., 2014). Per tant, sembla ser que no hi ha alteracions detectables en 

la ETC en el nostre model, tot i que no podem descartar que aquest fenomen tingués lloc 

endeterminats mitocondris o en estadis més avançats de la deficiència de frataxina ocorrés. 

Respecte  al  MPTP  sembla  que  aquest  es  troba  més  sensibilitzat  en  els  cardiomiòcits 

deficients  en  frataxina  però  no  està  obert  almenys  de  forma  perllongada,  ja  que  la 

respiració mitocondrial no es veu alterada. Si fos així, ocorreria una pèrdua de citocrom c, 

component de  la ETC,  i una despolarització que bloquejaria  la  fosforilació oxidativa  i es 

veurien nivells baixos de consum d’oxigen.  

2. ESTUDI DE LA HIPERTRÒFIA CEL∙LULAR 

La  majoria  dels  pacients  amb  FRDA  presenten  cardiomiopatia  hipertròfica  que  pot 

progressar  fins  a  fallida  cardíaca  i  mort  (Weidemann  et  al.,  2013).  A  nivell  cel∙lular,  la 

hipertròfia  consisteix  en  un  increment  en  la  mida  del  cardiomiòcits  amb  canvis  en 

l’estructura  i  organització  dels  sarcòmers  i  un  increment  de  la  síntesi  de  proteïnes.  La 

hipertròfia s’indueix a través de diferents vies de senyalització com la via calcineurina/NFAT 

que depèn de calci i calmodulina (Molkentin, 2004).  

En les cèl∙lules cardíaques la principal funció de calcineurina és induir la hipertròfia. A banda 

d’això, calcineurina regula altres vies en altres teixits com l’apoptosi en neurones i limfòcits 

(Rusnak and Mertz, 2000). El substrat principal de calcineurina és el factor transcripcional 

NFAT tot i que s’han descrit altres dianes (Li et al., 2011). 

Existeixen 5 isoformes dels factors NFAT, inicialment descrites com a factors activadors de 

les  cèl∙lules  T  en  el  sistema  immune.  Les  diferents  isoformes  s’uneixen  als  mateixos 

promotors, per això les funcions són redundants. Malgrat això, la depleció de cada isoforma 

presenta  alteracions  diferents  suggerint  que  tenen  funcions  específiques  tot  i  que 

actualment  no  es  coneix  suficientment  (Macian,  2005).  Les  isoformes NFATc1, NFATc2, 



 

 

190  DISCUSSIÓ 

NFATc3  i  NFATc4  s’expressen  en  teixit  cardíac,  s’activen  per  calcineurina  i  regulen  la 

hipertròfia (van Rooij et al., 2002). 

En  els  cardiomiòcits  deficients  en  frataxina  es  va  detectar  un  augment  en  l’activitat 

calcineurina i una disminució en els nivells fosforilats de NFATc4. A més, el tractament amb 

CsA  (inhibidor  de  calcineurina)  restableix  la  fosforilació  de  NFATc4.  Aquests  resultats 

indiquen que la via calcineurina/NFAT està activada i podria induir hipertròfia. Malgrat això 

no es van veure diferències en l’àrea dels cardiomiòcits ni un augment en l’expressió dels 

gens inductors d’hipertròfia quan es silenciava frataxina.  

Pel que fa a l’expressió dels gens analitzats responsables de la inducció de la hipertròfia, no 

es  va  detectar  cap  diferència  significativa  a  excepció  de MYH7.  Aquest  gen  expressa  la 

proteïna β‐miosina de cadena pesada 7 i es va trobar la seva expressió significativament 

reduïda en  els  cardiomiòcits  deficients  en  frataxina  shFXN1, mentre que en els  shFXN2 

presentava una tèndencia a estar augmentada. Aquestes alteracions no es poden atribuir 

a la baixada de frataxina ja que difereixen en les dues condicions. 

El  fet de no detectar una  inducció en  l’expressió dels gens  inductors de  la hipertròfia ni 

canvis en l’àrea cel∙lular, tot i l’activació de NFATc4, podria ser perquè aquesta isoforma no 

regula la hipertròfia, ja que en un estudi s’ha vist que la depleció de NFATc4 no altera el 

creixement hipertròfic del miocardi mentre que NFATc3 sí  (Wilkins et al., 2002). Ara bé, 

aquesta possibilitat no sembla molt probable, ja que en altres estudis es relaciona NFATc4 

amb hipertròfia  (Bai  and Kerppola,  2011;  Le et  al.,  2012;  Liu et  al.,  2015). A més, de  la 

mateixa  manera  que  es  va  detectar  NFATc4  defosforilat  en  deficiència  de  frataxina 

segurament les altres isoformes també estaven activades perquè es regulen per la mateixa 

fosfatasa, calcineurina.  

Una altra possibilitat podria estar relacionada amb PPARɣ. Aquest factor, a més de regular 

el metabolisme, també està implicat en hipertròfia cardíaca (Sena et al., 2007). En estudis 

previs amb el nostre model es van detectar nivells baixos d’expressió de PPARɣ, això podria 

implicar una baixa inducció de la hipertròfia (Obis et al., 2014). 

D’altra banda, els cardiomiòcits a dia 7 de cultiu presentaven àrees al voltant de 3.000 µm2. 

En altres estudis on es mesura l’àrea de cardiomiòcits ventriculars de rates nounades, en 

les seves condicions controls mesuren àrees al voltant de 1.000 µm2 (Blasco et al., 2018; 
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Fassett et al., 2013; Stanbouly et al., 2008). Aquesta diferència suggereix que en el nostre 

model hi ha una activació de la hipertròfia en les condicions control i per tant l’efecte de 

frataxina sobre la hipertròfia podria quedar emmascarat. Tot i que en els estudis indicats 

utilitzen el mateix model de cardiomiòcits, els nostres estudis es van realitzar més tard, 7 

dies després de fer el cultiu i es va canviar el medi cada dia. Aquestes condicions potser 

afavoreixen l’increment de la mida cel∙lular. 

3. IMPACTE DE LA FALTA DE FRATAXINA EN L’ESTAT REDOX DELS GRUPS TIOL 

L’estrès oxidatiu és un fenotip evident dels models d’FRDA, ara bé, avui en dia es desconeix 

si és una causa directa de la falta de frataxina o un efecte secundari (Lupoli et al., 2018). 

Pel que fa al nostre model, en resultats previs es va detectar major presència de proteïnes 

carbonilades  i major  susceptibilitat a  l’agent oxidant  tert‐butil hidroperòxid  (Obis et al., 

2014). L’increment de ROS altera l’estructura i funció de les molècules per aquest motiu 

vam decidir estudiar l’estat redox de les proteïnes quan s’interfereix frataxina i els nivells 

de glutatió. A més, es va provar de revertir les alteracions en la morfologia mitocondrial 

tractant els cardiomiòcits amb diferents antioxidants.  

3.1. Alteracions en els nivells de glutatió i d’actina glutatiolada 

En els cardiomiòcits deficients en frataxina es va detectar una baixada significativa en els 

nivells de GSH reduït. A més, la ràtio GSH/GSSG també es trobava disminuïda, tot i que de 

forma no significativa. El glutatió és un antioxidant, és el principal tampó redox de la cèl∙lula 

(concentracions entre 1  i  10 mM)  i protegeix  les proteïnes de dany oxidatiu mitjançant 

glutatiolacions reversibles (Cuozzo and Kaiser, 1999; Forman et al., 2009).  

El  glutatió  també  neutralitza  les  ROS  canviant  d’estat  reduït  a  oxidat,  per  tant  la  ràtio 

glutatió reduït/oxidat és un indicatiu de l’estrès oxidatiu. En condicions fisiològiques la ràtio 

GSH/GSSG  és  al  voltant  de  100/1,  mentre  que  en  models  d’estrès  oxidatiu,  la  ràtio 

disminueix  fins  a  valors  de  10/1 o menys  (Zitka  et  al.,  2012).  En  el  nostre model  es  va 

mesurar una ràtio al voltant de 20/1 en la condició control mentre que quan es silenciava 

frataxina baixava fins a la meitat aproximadament. Els valors de glutatió oxidat eren molt 

baixos i presentaven molta variació entre diferents cultius, per això aquestes ràtios no són 

molt fiables, a més els resultats no són significatius. El que sí que es va poder detectar de 

forma  reproduïble,  van  ser els nivells de GSH  reduït,  que disminueixen  la meitat en els 
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cardiomiòcits deficients en frataxina, indicant que hi ha més estrès oxidatiu en aquestes 

cèl∙lules. 

D’altra banda, també es van detectar nivells més alts de glutatiolació de l’actina. L’actina 

és una de les proteïnes més abundants i forma part del citoesquelet. Pot estar en forma 

monomèrica o filamentosa i interacciona amb moltes proteïnes. En cèl∙lules cardíaques és 

necessària  per  a  la  contracció  (Dominguez  and  Holmes,  2011).  L’actina,  entre  altres 

modificacions post‐traduccionals, es pot glutatiolar per a protegir‐la front l’estrès oxidatiu. 

La  glutatiolació  de  residus  cisteïna  específics  disminueix  la  polimerització  de  l’actina.  El 

residu Cys374 es pot glutatiolar o pot formar ponts disulfur intramoleculars actuant com a 

sensor  redox.  L’alteració  redox  d’aquest  residu  contribueix  a  l’adaptació  general  de  la 

cèl∙lula en resposta a l’estrès oxidatiu (Chung et al., 2013). 

Aquests resultats coincideixen amb els obtinguts en models de llevats on s’ha mutat el gen 

que  expressa  frataxina  i  en  fibroblasts  de  pacients  d’FRDA  que  també  presenten  un 

increment en els nivells de glutatiolació d’actina (Bulteau et al., 2012; Pastore et al., 2003). 

En  els  fibroblasts  de  pacients  també  s’han  detectat  alteracions  en  les  fibres  d’estrès 

d’actina  que  afecten  la  resposta  antioxidant  cel∙lular  mitjançada  per  Nrf2.  El  factor 

transcripcional Nrf2 quan està  inactivat per Keap1 es troba unit a  les  fibres d’actina. En 

fibroblasts de pacients i en cèl∙lules de neuroblastoma on es silencia frataxina s’observen 

alteracions en l’organització de les fibres d’actina que afecta la localització de Nrf2 (Paupe 

et al., 2009). Els autors suggereixen que l’alteració en la inducció d’antioxidants és deguda 

a aquest fet i per això les cèl∙lules deficients en frataxina són més sensibles a dany oxidatiu. 

Pel que fa al nostre model de cardiomiòcits deficients en frataxina tot i que són cèl∙lules 

més  sensibles  al  dany  oxidatiu  (Obis  et  al.,  2014)  no  es  van  veure  alteracions  en 

l’organització de la F‐actina i tampoc es coneix si la via Nrf2 està alterada. Ara bé, la tinció 

d’actina amb fal∙loidina sol detecta l’actina filamentosa  El que sí que suggereixen els alts 

nivells  de  glutatiolació d’actina és que hi  ha majors nivells  d’estrès oxidatiu quan hi  ha 

deficiència de frataxina. 

Pel que fa als nivells totals de GSH, en diversos models d’FRDA i en mostres de pacients 

s’han detectat alteracions en aquests (Abeti et al., 2016; Auchere et al., 2008; Bulteau et 

al.,  2012;  Codazzi  et  al.,  2016;  Piemonte  et  al.,  2001).  També  en  altres  malalties 

neurodegeneratives,  com  Parkinson,  Alzheimer  i  esclerosi  lateral  amiotròfica,  hi  ha 
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alteracions  en  els  nivells  de  glutatió  i  les  activitats  d’enzims  antioxidants  que  depenen 

d’aquest (Schulz et al., 2000). A banda dels nivells de GSH, en el nostre model també es van 

detectar en resultats previs majors nivells de carbonilació de proteïnes i més susceptibilitat 

a dany oxidatiu per l’agent tert‐butil hidroperòxid (Obis et al., 2014). Tots aquests resultats 

indiquen un increment de l’estrès oxidatiu. Ara bé, es desconeix si és una causa directa de 

la falta de frataxina o és un esdeveniment secundari. 

3.1. Estat redox dels radicals tiol de les proteïnes 

Els  residus cisteïna són el 2% del contingut d’aminoàcids en  les cèl∙lules, és  l’aminoàcid 

menys present. No obstant això, és un dels més conservats, ja que té rols estructurals i és 

molt reactiu gràcies al grup sulfhidril que conté. De fet, moltes proteïnes s’activen o no 

depenent del seu estat redox (Go et al., 2015). En el model de cardiomiòcits deficients en 

frataxina, tal com s’ha exposat, es va detectar un increment de l’estrès oxidatiu que podria 

afectar a les proteïnes. En els estudis en gels mono‐dimensionals de l’estat redox dels tiols 

de les proteïnes no es van veure diferències evidents a nivell general de tot el proteoma. 

Però en els estudis en gels bi‐dimensionals es van detectar dues proteïnes, ETFD i DLDH, 

que presentaven majors nivells d’oxidació dels seus grups tiol quan s’interferia frataxina. 

Malgrat això, aquests canvis en l’estat redox no es van poder confirmar per western‐blot, 

ja que no es van detectar canvis en la mobilitat de les proteïnes desprès de tractar‐les amb 

el compost AMS que reacciona amb els grups tiols reduïts.  

La ETFD (o ETF‐QO) és una oxidoreductasa que transfereix electrons de les flavoproteïnes 

transferidores  d’electrons  (ETF)  a  l’ubiquinona de  la  ETC. Uneix  la  β‐oxidació dels  àcids 

grassos amb la ETC. Els electrons que provenen del FAD reduït de l’acil‐CoA deshidrogenasa 

de la β‐oxidació passen a les flavoproteïnes ETF i seguidament a l’enzim ferrosulfurat ETFD. 

La ubiquinona és l’acceptor final d’aquesta via. L’enzim ETFD conté FAD i centres Fe‐S com 

a  cofactors  que  permeten  la  transferència  d’electrons  mitjançant  reaccions  redox. 

Alteracions en l’estat redox d’aquest enzim podrien alterar el metabolisme dels lípids. De 

fet,  la deficiència d’aquest enzim causa una malaltia anomenada deficiència múltiple en 

acil‐CoA deshidrogenasa. Els principals símptomes són l’acidosi metabòlica acompanyada 

de cardiomiopatia hipertròfica, acumulació de  lípids al cor  i deficiència en carnitina que 

causa  una mort  prematura  (Watmough  and  Frerman,  2010).  Per  aquest motiu,  aquest 

enzim és molt important sobretot en el teixit cardíac, ja que els lípids són la principal font 
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d’energia. Pel que fa a l’FRDA, s’ha descrit que frataxina interacciona amb les subunitats α 

i β del complex ETF en llevat (González‐Cabo et al., 2005). Aquesta via podria estar alterada 

quan hi ha dèficit de frataxina causant una alteració sobretot en el metabolisme  lipídic. 

Això explicaria l’acumulació de LD en els cardiomiòcits deficients en frataxina. 

La DLDH és la subunitat E3 dels complexos mitocondrials 2‐oxoacid deshidrogenasa, com 

PDH  i  KGDH.  El  complex  KGDH  actua  en  el  cicle  de  Krebs  i  és  diana  de  sulfenilacions, 

sulfinilacions i glutatiolacions. El tractament de mitocondris cardíacs amb H2O2 provoca una 

baixada en la fosforilació oxidativa i la producció de NADH a causa de la inactivació de KGDH 

a través de glutatiolacions reversibles per a protegir el complex enzimàtic de dany oxidatiu 

(Applegate  et  al.,  2008).  S’ha  suggerit  que  les  oxidacions  reversibles  d’aquest  complex 

regulen el flux dels metabòlits cap a la síntesi d’aminoàcids o el cicle de Krebs, actuant com 

a sensor redox mitocondrial. A més, la seva inactivació per oxidacions causa l’acumulació 

del  seu  substrat,  2‐cetoglutarat  que  pot  detoxificar  peròxid  d’hidrogen  (McLain  et  al., 

2011).  El  complex  PDH,  de  la  mateixa  manera  que  KGDH,  també  es  regula  a  través 

d’oxidacions en els grups tiol  ja que ambdós comparteixen el mateix enzim E3, la DLDH. 

Aquest enzim és també vulnerable a la inactivació oxidativa dels seus grups tiol causada 

per peròxid d’hidrogen i que es pot revertir amb reductors com DTT i glutatió (Yan et al., 

2013). En aquest mateix estudi també s’indica que DLDH només s’inactiva a través de les 

ROS produïdes pel complex III però no pels derivats del complex I. 

La modificació de l’estat redox de l’enzim DLDH podria afectar a tot el complex, tant PDH 

com  KGDH.  Ambdós  complexos  són molt  importants  en  el metabolisme mitocondrial  i 

poden causar alteracions en el flux del cicle de Krebs  i conseqüentment en la producció 

d’energia. En models d’FRDA s’han detectat també alteracions en l’oxidació del complex 

KGDH i en fibroblasts de pacients una baixada en  l’activitat dels complexos PDH i KGDH 

(Blass et al., 1976; Bulteau et al., 2012).  

3.1.1. Alteracions en els complexos mitocondrials PDH i KGDH 

Els  complexes  PDH  i  KGDH  contenen  àcid  lipoic  unit  covalentment  a  la  subunitat  E2 

mitjançant  una  unió  amida.  Aquest  àcid  conté  dos  grups  sulfhidrils  que  formen  ponts 

disulfur entre ells i permeten reduir el cofactor FAD de la DLDH. El seu estat redox és molt 

important per a la funcionalitat dels complexos (McLain et al., 2013). En els cardiomiòcits 
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deficients en frataxina els nivells de lipoic unit a PDH i KGDH no es presentaven alteracions 

en condicions reductores. No obstant això, sí que es va detectar major fracció oxidada del 

lipoic unit a la PDH i majors nivells d’oxidació del lipoic unit al complex KGDH en condicions 

no reductores. Aquests resultats indicarien que el lipoic està oxidat de forma reversible, ja 

que no es van detectar diferències en condicions reductores. Pel que fa al contingut de les 

diferents subunitats d’aquests complexos, només es va veure una baixada significativa en 

el contingut de la subunitat E1 del complex PDH. 

L’àcid  lipoic  és  un  cofactor  essencial  per  al  metabolisme  mitocondrial.  Prové  de  la 

modificació de l’àcid octanoic després de reemplaçar dos àtoms d’hidrogen per àtoms de 

sofre.  La  biosíntesi  de  l’àcid  lipoic  es  porta  a  terme  al  mitocondri  on  es  transfereix  el 

precursor, l’àcid octanoic, que es troba unit covalentment a la proteïna transportadora de 

grups acil (ACP), a la proteïna H del sistema de tall de glicina. Llavors,  l’enzim àcid lipoic 

sintasa, mitjançant els clústers Fe‐S que conté, modifica els residus C6 i C8 transferint sofre 

per  a  formar  els  grups  sulfhidril.  Finalment  l’àcid  lipoic  es  transfereix  a  les  proteïnes 

receptores, les subunitats E2 (Solmonson and DeBerardinis, 2018). 

La  subunitat  E3  o  DLDH  s’encarrega  de  regenerar  l’estat  redox  de  l’àcid  lipoic  per  a 

permetre l’activitat del complex. L’estat redox del lipoic es regula per la ràtio NAD+/NADH 

del  mitocondri.  Quan  aquesta  ràtio  baixa,  els  cofactors  FAD  i  lipoic  de  la  DLDH  es 

modifiquen de forma no funcional generant ROS i radicals tiils que impedeixen l’activitat 

enzimàtica  del  complex  (Bunik  and  Sievers,  2002).  S’ha  suggerit  que  DLDH, 

independentment de la funció catalítica del complex, actua com a regulador redox (Ambrus 

and Adam‐Vizi, 2018). 

En neurones derivades de cèl∙lules mare de pacients d’FRDA s’han detectat baixos nivells 

de lipoic unit a PDH i KGDH que ho atribueixen a baixa activitat de l’enzim àcid lipoic sintasa 

que conté centres Fe‐S (Codazzi et al., 2016). En el nostre model, però, no es van observar 

alteracions en els nivells totals de lipoic ni tampoc en l’activitat d’enzims Fe‐S. No obstant 

això,  sí  que es  va detectar una alteració de  l’estat  redox d’aquests  complexos. Aquests 

resultats suggereixen que la via de síntesi del lipoic no es veu afectada i que les alteracions 

observades són degudes a l’estrès oxidatiu que podria inactivar l’activitat dels complexos 

PDH i KGDH després de modificar l’estat redox del lipoic. 
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3.2. Tractament amb antioxidants 

L’estrès oxidatiu és una conseqüència del dèficit de frataxina. De fet, molts pacients prenen 

antioxidants per a pal∙liar alguns símptomes (Myers et al., 2008). A més, actualment s’estan 

realitzant  assajos  clínics  amb  diferents  antioxidants  tot  i  que  alguns  d’ells,  com  la 

idebenona, han fracassat en demostrar la seva eficàcia en estudis clínics (Parkinson et al., 

2013).  S’ha  proposat  que  l’estrès  oxidatiu  és  la  conseqüència  d’alteracions  en  el 

metabolisme  del  ferro,  però  en  diversos  models  es  detecta  un  increment  de  ROS  en 

absència d’alteracions en l’homeòstasi del ferro, com ocorre en el model de cardiomiòcits 

deficients en  frataxina. Malgrat això, actualment es desconeix el mecanisme pel qual  la 

pèrdua de frataxina provoca estrès oxidatiu (Tamarit et al., 2016).  

Una de les conseqüències de l’estrès oxidatiu és induir canvis en la morfologia mitocondrial. 

Les  ROS  poden  activar  l’obertura  del  MPTP  provocant  un  inflament  mitocondrial  que 

s’inhibeix amb antioxidants. A banda del MPTP, l’estrès oxidatiu també pot promoure la 

fusió mitocondrial proveint així una protecció transitòria contra l’apoptosi i mitofàgia. S’ha 

descrit que el glutatió oxidat forma oligòmers de mitofusina per ponts disulfur induint la 

fusió (Mailloux et al., 2014; Shutt et al., 2012). Per estudiar la relació de l’estrès oxidatiu en 

la  morfologia  mitocondrial,  es  va  testar  l’efecte  de  compostos  antioxidants  com  N‐

acetilcisteïna, Tiron i àcid lipoic per a revertir el fenotip mitocondrial.  

L’àcid lipoic, a més de ser cofactor de diverses proteïnes també s’ha descrit que actua com 

antioxidant redox ja que pot estar en forma oxidada (lipoic) o reduida (dihidrolipoic). En 

estudis in vitro s’ha observat que ambdues formes poden actuar com a detoxificadores de 

ROS i poden quelar metalls, però només quela ferro la forma reduïda. No obstant això, no 

es coneix del cert si in vivo poden actuar com a detoxificadors de ROS ja que s’acumula de 

forma transitòria i es catabolitza ràpidament (Shay et al., 2009). A banda de la detoxificació 

de ROS, existeixen més evidències de què l’àcid lipoic actua com a antioxidant de forma 

indirecta,  induint  la  síntesi  de  mecanismes  antioxidants  a  través  de  la  via  Nrf2  o 

incrementant els nivells d’altres antioxidants com ascorbat o GSH (Gorąca et al., 2011; Park 

et al., 2014). El tractament amb àcid lipoic també s’ha provat per a reduir la neurotoxicitat 

durant  la quimioteràpia en pacients amb càncer. A banda de prevenir  la mort neuronal 

també s’ha vist que indueix l’expressió de frataxina, tot i que no es coneix exactament la 

relació del lipoic i l’augment de frataxina (Melli et al., 2008). En el model de cardiomiòcits 
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deficients en  frataxina no es van poder observar millores en  la morfologia mitocondrial 

després de tractar amb àcid lipoic. S’hauria d’avaluar si aquest compost afecta l’estat dels 

complexos PDH i KGDH o nivells de GSH, ja que es podria millorar altres fenotips tot i que 

no es reverteix l’engrandiment mitocondrial. 

L’antioxidant  tiòlic NAC,  a més de  ser un precursor del  glutatió,  actua detoxificant ROS 

protegint  front  l’estrès  oxidatiu  (Aruoma  et  al.,  1989).  S’ha  suggerit  que  NAC  pot 

incrementar  les  activitats  dels  complexos  de  la  ETC  protegint  els  grups  sulfhidril  de  les 

proteïnes o reduint els peròxids  lipídics a  les membranes mitocondrials, que afecten  les 

proteïnes  OXPHOS.  També  s’ha  observat  en  neurones  que  NAC  prevé  la mort  cel∙lular 

(Banaclocha,  2001).  De  la  mateixa  manera  que  amb  l’àcid  lipoic,  NAC  no  va  revertir 

l’engrandiment mitocondrial provocat per la falta de frataxina. A més, també es va tractar 

amb NAC amida, ja que és més permeable a les membranes cel∙lulars (Sunitha et al., 2013). 

De nou, no es van observar millores en el fenotip mitocondrial analitzat. 

En cap d’aquests tractaments es van obtenir millores significatives, a excepció del Tiron que 

provocava  una  disminució  lleu  però  significativa  en  la  mida  dels  mitocondris.  Aquesta 

millora causada pel compost Tiron, podria ser deguda al fet que és un antioxidant que es 

dirigeix als mitocondris gràcies a  la seva estructura que el  fa permeable a  la membrana 

mitocondrial. Els antioxidants que s’acumulen al mitocondri, com Tiron o MitoQ (un derivat 

de l’ubiquinona) ofereixen major protecció enfront del dany oxidatiu (Oyewole and Birch‐

Machin, 2015). A més de detoxificar ROS, aquest antioxidant té la capacitat de quelar ferro. 

En el nostre model no s’han detectat diferències en els nivells de ferro ni en l’activitat de 

l’enzim Fe‐S aconitasa in vitro, per això seria poc probable que aquesta propietat fos la que 

provoca la millora mitocondrial, ja que no sembla haver‐hi alteracions en l’homeòstasi del 

ferro (Obis et al., 2014). 

Aquests  resultats  indiquen  que  l’estrès  oxidatiu  no  és  una  causa  de  les  alteracions 

mitocondrials  en  aquest model,  o  almenys  no  és  l’única  causa.  Per  tant,  si  la  causa  de 

l’inflament mitocondrial és l’obertura del MPTP, no seria provocada únicament per ROS. 

No  obstant  això,  no  podem  excloure  completament  els  antioxidants  com  a  candidats 

terapèutics  ja  que  podrien  provocar millores  en  altres  fenotips  o  realitzar  tractaments 

combinats amb altres fàrmacs.  
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CONCLUSIONS 

I. Frataxin  deficient  cardiomyocytes  present  enlarged  mitochondria  with  lower 

mitochondrial cristae density. 

II. Calcein/cobalt  assay  demonstrates  that  MPTP  is  altered  in  the  enlarged 

mitochondria from frataxin‐deficient cardiomyocytes. Moreover, cyclosporine A, an 

MPTP and cyclophilin inhibitor, reverts mitochondrial enlargement. 

III. Lipid  droplets  accumulation  is  reverted  by  cyclosporine  A  and  carnitine. 

Nonetheless, carnitine does not restore the mitochondrial morphology suggesting 

that lipid droplets accumulation is a consequence of mitochondrial alterations.  

IV. Arachidonic  acid  addition  depolarizes  frataxin  deficient  mitochondria  but  not 

control mitochondria. This result indicates that MPTP is more prone to open, maybe 

due to increased ROS or calcium levels.  

V. Oxygen  consumption  alterations  are  not  detected  indicating  that  the  electron 

transport chain works properly in frataxin deficient cardiomyocytes. 

VI. The protein content of the mitochondrial calcium exporter, NCLx, is decreased in 

frataxin deficient cardiomyocytes indicating that calcium levels could be increased 

within mitochondria. 

VII. Calcineurin  activity  is  increased  and  consequently  the  phosphorylated  NFATc4 

levels  are  decreased  in  frataxin‐deficient  cardiomyocytes.  Besides  the  MPTP, 

cyclosporine  A  restores  the  phosphorylated  NFATc4  levels  blocking  the 

calcineurin/NFAT pathway involved in hypertrophy. Nevertheless, the hypertrophic 

genes levels and cardiomyocytes area are not altered. 

VIII. Reduced  glutathione  levels  are  decreased  and  actin  is more  glutathionylated  in 

frataxin‐deficient cells. These results indicate that there is an increased of oxidative 

stress in these cells. 

IX. Thiol‐redox  state  studies  show  that  DLDH  and  ETFD  proteins  are more  oxidized 

when frataxin is interfered. 
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X. PDH  E1  subunit  protein  levels  are  significantly  decreased  in  frataxin  deficient 

cardiomyocytes whereas the other subunit levels are not altered. 

XI. Lipoic acid covalently bound to the E2 subunit from PDH and KGDH is more oxidized 

in  frataxin  deficient  cardiomyocytes.  These  results  suggest  that  PDH  and  KGDH 

could be compromised because of oxidative damage that could affect its function 

and consequently alter the cardiac metabolism. 

XII. Mitochondrial enlargement was not reverted by the antioxidants used. Only Tiron 

shows mild effects. These results suggest that oxidative stress  is not the primary 

cause of mitochondrial enlargement upon frataxin deficiency, or at least it is not the 

only one.  
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