


214

3,2. REGULACIÓ DE LA SÍNTESI DE GLICOGEN PER GLUCOSA I FRUC-

TOSA EN HEPATÒCITS DE RATES ALIMENTADES , DEJUNES I

DIABÈTIQUES .

Com hem descrit anteriorment, la fructosa provoca,en

hepatòcits de rata, un increment simultani en les activitats

de la glicogeno-sinta sa i glicogeno-fosforilasa.

La capacitat de la fructosa d'activar la glicogeno-fos -

forilasa suggeria que aquest sucre podia actuar com un agent

glicogenolític i donada l'activació simultània de la glico-
geno-sintasa es podia produir un estat de cicle futil entre

glicogen i glucosa-fos fat.

Tot i així, hom ha observat una substancial deposició
de glicogen tant en el fetge perfós com en hepatòcits aïllats
quan hom addicionava fructosa a un medi que contingués glu-
cosa. (276 ,275 ). Similarment ha estat descrit que la pre-

sència de fructosa evita la degradació del glicogen dels he-
patòcits de rates alimentades incubades en presència de bai-
xes concentracions de glucosa(329 ).

En els resultats que presentem a continuació, demos-
trem que la incubació d'hepatòcits amb fructosa condueix a la
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deposició de glicogen tot i que produeix una elevació simul-

tània dels nivells de fosforilasa. D'altra banda és conegut

que en l'estat diabètic hi ha un defecte en el sisteme d'en-
zims reguladors del metabolisme del glicogen al fetge. Així
en la diabetis no s'observa pràcticament cap increment en

l'activitat glicogerto-sintasa ni síntesi neta de gücoqen
a partir de glucosa.

3a que la fructosa és capaç de produir un increment en

l'activitat de la glicogeno-sintasa d ' hepatòcits de rata nor-

mal i de provocar la deposició de glicogen, era el nostre

ànim investigar si la fructosa, que té un mecanisme de fosfo-
rilació independent al de la glucosa, podria mantenir els se-

us efectes sobre els hepatòcits aïllats de rates diabètiques.

A tal fi presentem resultats d'un estudi comparatiu so-

bre les respostes enzimàtiques i nivells de glicogen trobats
en hepatòcits de rates normals i diabètiques, tant en animals
alimentats com sotmesos a dejuni, després d ' incubar-los amb

glucosa, fructosa i combinacions d'ambdós sucres.

Aquests resultats podien conduir-nos a aclarir quin
és el camí pel qual es produeix l'esmentada deposició de gli-
cogen, i addicionalment quin podria ésser el possible defecte
enzimàtic inherent a la diabetis.

3.2.1. NIVELLS BASALS EN LES ACTIVITATS GLICOGENO-SINTASA
I GLICOGENO-FOSFORILASA.

L'activitat total de la glicogeno-sintasa (mesurada en

presència de glucosa 6-fosfat) tenia el mateix valor tant en
animals alimentats com sotmesos a dejuni i tant si es tractave

d'animals normals com de diabètics.
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TAULA VIII :

Condició

del animal

Normal alimentat

Normal dejuni (24 h)

Diabètic alimentat

NIVELLS BASALS EN LES ACTIVITATS

GLICOGENO-SINTASA I GLICOGENO-

FOSFORILASA .

i

Glicogeno-sintasa

activitat

total

(mü/mg prot)

7.6 í 0.6

7.1 í 0.5

7.6 + 0.7

8.2 í 0.5

relació

activitat

-G6P/+G6P

0.13 ± 0.02

0.21 ± 0.02

0.05 ± 0.01

0.11 ± 0.01

Fosforilasa

(U/mg prot)

0.17 ± 0.01

0.17 ± 0.02

0.10 ± 0.01

Diabètic dejuni (24 h) 0.12 ± 0.01
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Ara bé, l'estat nutrici i la diabetis sí que variaven
la relació d'activitats (-G6-P/+G6-P) de la glicogeno-sintasa.

Aquesta relació tenia el valor més alt en hepatòcits proce-

dents d'animals normals després d'un dejuni de 24 hores (0,21

Í0,02) i era rebaixat fins a 0,13 - 0,02 en el cas d'animals

alimentats .

Aquests valors quedaren reduïts pràcticament a la meitat

quan es tractava d'animals diabètics (TAULA VIII).

El nivell basal de l'activitat qlicogeno-f os f orilasa
no era aparentment afectat per l'estat nutrici, encara que

en els animals diabètics aquest nivell era reduït a un va-

lor d 'a proximadament els 2/3 del valor observat pels animals
norma Is .

3.2.2. EFECTES PRODUÏTS PER GLUCOSA I ERUCT0SA SOBRE LES

ACTIVITATS GLICOGENO-SINTASA I F0SF0RILASA.

La síntesi de glicogen a partir de fructosa es produïa
paradoxalment a temps curts d'incubació (10 min),quan encara

tots dos enzims estaven simultàniament activats,

Aquest fet ,apa rentment contradictori, va ésser objecte
d'estudi en els següents experiments en què es va analitzar
detalladament els canvis en les activitats glicogeno-sintasa
i fosforilasa d'hepatòcits aïllats de rates sotmeses als di^
ferents estats esmentats anteriorment, després d ' incubar-los
amb glucosa i amb fructosa. Quan hepatòcits procedents de ra-

tes normals dejunes eren incubats amb glucosa 20 mM o amb fruc-
tosa 20 mM, la relació d'activitats (-G6-P/+G6-P) de la glico-
geno-sintasa s'incrementava de penden tmen t del temps d'incuba-
ció (FIGURA 16, a). Aquesta activació s 'acompanyava dé là-simu_l
tània inactivació de la fosforilasa quan els hepatòcits s'in-
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FIGURA 16 EFECTE DE LA GLUCOSA I DE LA FRUCTOSA, DEPEN-
DENTMENT DEL TEMPS, SOBRE LES ACTIVITATS GLI-
COGENO-SINTASA I GLICOGENO-FOSFORILASA D’HE-

PATbdTS AÏLLATS DE RATES NORMALS I DIABETI-

QUES.

La resposta de la glicogeno-sintasa a la in-
cubació d’hepatòcits de rates normals amb glu-
cosa 20 mM o fructosa 20 mM es representa en

(a) i la d’hepatòcits de rates diabètiques en

(b) .

L’activitat de la glicogeno-fosforilasa des-

prés d’incubar les cèl·lules amb les concen—

tracions abans esmentades de glucosa i fructo-
sa es representa a les gràfiques (c) i (d) per

l’estat normal i diabètic, respectivament.



G.fosforilasaU/mgprot.G.sintasa(-G6-P/+G6-P)
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cubaven amb glucosa o de l'activació de la fosforilasa quan

ho eren amb fructosa (FIGURA 16,b).

L'estat diabètic provocat per injecció a les rates amb
estreptozotozina produïa un decreixement general en la capaci-
tat de resposta de la glicogeno-sintasa i fosforilasa hepàti-
ques davant glucosa i fructosa.

L'amplitud de l'efecte de glucosa 20 mM o fructosa 20
mM sobre les activitats de la glicogeno-sintasa i fosforila-
sa d'hepatòcits procedents de rates diabètiques era signifi-
cativament minvat a tots els temps estudiats quan es compara-

ven amb els efectes observats en hepatòcits de rates normals

(FIGURA 16, c i d) .

Les variacions degudes a l'estat nutr^ci i les inherents
a l'estat diabètic, es van observar més bé quan s'estudià la

dependència de la dosi dels efectes de qlucosa i fructosa so-

bre les activitats glicogeno sintasa i fosforilasa d'hepatò-
cits aïllats en les diferents condicions.

3.2.2.1. Estat normal dejuni

Els hepatòcits de rates dejunes 24 hores responien tant
a la glucosa com a là fructosa produint les modificacions de
les activitats qlicogeno-sintasa i fosforilasa ja descrites.
Es en aquest estat que vam observar les respostes enziraàtiques
més amplies dels quatre estats estudiats. Les concentracions
de glucosa i fructosa que produïen la meitat de l'efecte mà-
xim sobre la glicogeno-sintasa eren de 19 mM i 2,4 mM, res-

pectivament (FIGURA 17,a i b); i sobre la glicogeno-fosforila-
sa de 24 mM i 8 mM, respectivament (FIGURA 18,a i b).
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3.2.2.2. Estat normal alimentat

Si bé en hepatbcits de rates alimentades l'activitat

basal de la glicogeno-sintasa era més baixa que en els de ra -

tes dejunes, la glucosa i la fructosa produïen en ambdós es-

tats aproximadament la mateixa amplitud d'activació de l'en-
zim. La concentració d'aquests sucres necessària per a pro-

vocar la meitat de l'efecte màxim sobre l'enzim era aoroxi-

madament iaual a la corresponent en animals mantinguts en

dejuni.(FIGURA 17,a i b).

La resposta de la gü coaeno-f osf orilasa a ambdós su-

eres en l'estat alimentat era molt similar a l'observada

pels animals mantinauts en dejuni.

3.2 .2.3. Estat diabètic dejuni.

L'amplitud en l'activació de la glicogeno-sintasa pro-
vocada per la incubació dels hepatbcits amb glucosa o amb

fructosa, en aquest estat,és clarament inferior a l'observa-
da en el cas d'animals normals. Es pot apreciar un increment
en la relació d'activitats (-G6-P/+G6-P) de la glicoqeno-

sintasa com a conseqüència de la incubació dels hepatbcits
amb glucosa i fructosa encara que les concentracions d'aquests
sucres necessàries per a assolir la meitat de l'efecte mà-
xim sobre l'enzim havien d'augmentar a 25 mM i 3,5 mM, respec-

tivament,(FIGURA 17,a i b).

Pel que fa a la g licogen o-f os f ori la sa era clarament
inactivada per efecte de la glucosa i s'arribava a assolir
un estat d'inactivació similar a l'observat en el cas d'hepa-

tbeits de rates normals. La fosforilasa era activada per efec-
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te de la fructosa. Les concentracions d'aquest sucre que pro-

voquen la meitat de l'efecte màxim sobre la fosforilasa són

molt similars a les requerides en el cas d'animals normals.

(FIGURA 18,a i b).

3.2.2.4-. Estat dibètic alimentat

En aquest estat observàrem un tipus de resposta de la
sintasa similar a l'observada en rates diabètiques dejunes
però l'amplitud dels increments en l'activitat de la qlico-

geno-sintasa com a resposta a la incubació dels hepatbcits
amb glucosa o fructosa encara van ésser menors FIGURA 17,a i
b . El patró d'actuació de glucosa i fructosa sobre l'acti-
vitat de la fosforilasa va ésser el d ' inactivació i activa-

ció respectivament; i les concentracions d'aquest sucres nece-

ssàries per a assolir la meitat de l'efecte màxim sobre aauest
enzim van ésser les mateixes que en el cas d'hepatbcits de ra-

tes diabètiques mantinaudes en dejuni.(FIGURA 18,a i b).

Resumint, l'estat alimentat i diabètic minven proqre-

ssivament els valors basals de la relació d'activitats -G6-P/

+G6-P de la glicogeno-sintasa.(FIGURA 17,a).

Les concentracions de glucosa i fructosa necessàries per

a assolir la meitat de l'efecte màxim produït sobre la gli-

cogeno-sintasa experimenten un desplaçament cap a valors sig-
nif icativament més alts en el cas de l'estat d ia bè tic . (FI -

URA 17,a i b).

La glicogeno-forforilasa manté en tots els estats des-
crits el seu patró de respostayés a diry inactivació per efecte
de la glucosa i activació provocada per la fructosa.

Les concentracions de glucosa i fructosa necessàries per



222

FIGURA 17 EFECTE DE LA GLUCOSA I DE LA FRUCTOSA, EN FUNCIÓ
DE LA CONCENTRACIÓ^ SOBRE L’ACTIVITAT DE LA GLI-
COGENO-SINTASA D’HEPATOCITS AÏLLATS DE RATES

NORMALS 0 DIABÈTIQUES, EN ESTAT ALIMENTAT 0 DE-
JUNI, RESPECTIVAMENT.

Les cèl·lules hepàtiques s’incubaren amb con-

centracions creixents (0,5 a 50 mM) de glucosa d
de fructosa durant un temps de 12 min. Tot se-

guit es determinava l’estat d’activació de la

glicogeno-sintasa per mitja de la relació -G 6-P/
+G 6-P.

Els diferents estats dels animals dels quals
s’aillaren les cèl.lules se representen per:

nd: normal dejuni
na: normal alimentat

dd: diabètic dejuni
da: diabètic alimentat
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)

FIGURA 18 EFECTE DE LA GLUCOSA I DE LA FRUCTOSA, EN FUNCIÓ
DE LA CONCENTRACIÓ, SOBRE L’ACTIVITAT DE LA GLI-
COGENO-FOSFORILASA D’HEPATÒCITS AÏLLATS DE RATES

NORMALS 0 DIABÈTIQUES, EN ESTAT DEJUNI 0 ALIMEN-

TAT, RESPECTIVAMENT.

Els hepatòcits eren incubats amb concentra-

cions creixents (0,5 a 50 mM) de glucosa o de
fructosa durant 12 minuts.

nd: estat normal dejuni

na: estat normal alimentat

dd: estat diabètic dejuni
da: estat diabètic alimentat
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a assolir la meitat de l'efecte màxim sobre la activitat fos

forilasa no experimenten variacions significatives pels qua-

tre estats es tud ia ts .( FIGURA 18 ,a i b).

3.2.3. EFECTES DE DIFERENTS BARREGES DE GLUCOSA I FRUCTOSA

SOBRE LES ACTIVITATS GLICOGENO-SINTASA I FOSFORILASA.

Es van fer altres sèries d'experiments a fi d'estudiar
els canvis en les activitats qlicogeno-sintasa i fosforilasa

quan en trobaven tots dos sucres^ glucosa i fructosa^en el me-
di d'incubació.

3.2.3.1. Rates normals.

Quan hepatòcits de rates normals dejunes eren incubats
amb 10 mM glucosa-una concentració que produeix una activació
mínima de la glicogeno-sintasa- mes 15 mM fructosa, l'incre-
ment en la relació d'activitats -G6-P/+G6-P de la glicogeno-

sintasa era mes alt que l'observat quan els sucres eren afe-
gits separadement al medi d'incubació a les mateixes concen-

tracions.(FIGURA 19,a i b).

L'addició d'aquesta combinació d'hexoses produïa un in-
crement en els nivells de fosforilasa similar a l'increment ot)

-tinqut amb fructosa 15 mM solament (FIGURA 19, c i d).

Vam estudiar l'efecte de la combinació de concentracions

mes altes de glucosa (20 mM) amb una baixa concentració de fruc-
tosa (3 mM). En aquestes condicions, la glícoqeno-sintasa asso-
lia un estat d'activació mes alt que el produït per les dues

hexosesper seüarat (FIGURA 19,b).



FIGURA 19 EFECTES DE DIFERENTS BARREGES DE GLUCOSA.I FRUC-

TOSA SOBRE LES ACTIVITATS GLICOGENO-SINTASA I

FOSFORILASA.

Hepatòcits aillats de rates normals foren in-

cubats, durant temps que anaven dTl a 12 min,
amb glucosa o amb fructosa (a i c), o amb les
combinacions de tots dos sucres que s’expressen
a les gràfiques (b i d).
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D'altra banda la glicogeno-fosforilasa que era lleuqe-
rament activada a una concentració de fructosa de 3 mM , va

ésser clarament inactivada quan els hepatòcits eren incubats
amb la barreja de sucres: glucosa 20 mM mes fructosa 3 mM.

(FIGURA 19, d). La presència de qlucosa, en conseqüència, pot
contrarestar l'efecte de la fructosa sobre la glicoqeno-fosfo-
íilasa en aquestes condicions.

Aquests resultats ens suggerien que els efectes d'una
mescla de glucosa i fructosa estaven en funció de les concen-

tracions relatives d'ambdós sucres. Per aclarir aquesta idea
es va realitzar l'experiència corresponen a la FIGURA 20 la

gual mostra l'efecte d'un ample rang de concentracions de
fructosa (0,5 mM a 30.) sobre les activitats de la glicogeno-
sintasa i fosforilasa en presència d/urra concentració fixa de

glucosa (15 mM). Aquesta concentració de qlucosa produïa un

efecte sobre tots dos enzims d'aproximadament la meitat del
màxim.

Si bè quan incubàvem els hepatòcits només amb fructosa
es produïa una activació de glicogeno-sintasa i fosforilasa

que depenia de la concentració emprada. La incubació de glu-
cosa juntament amb la fructosa incrementava l'activació de
la glicogeno-sintasa a totes les concentracions de fructosa
assajades. D'altra banda,i amb les combinacions de sucres

esmentades l'activitat de la glicogeno-fosforilasavaria va se-
gons les concentracions relatives d'ambdós sucres. Així, els
nivells de fosforilasa disminuïen a baixes concentracions de

fructosa, mentre que a altres concentracions de la cetosa els
nivells de fosforilasa estaven clarament incrementats.

Es interessant observar com l'activitat de la glicogeno-
fosforilasa després d'incubar els hepatòcits amb la mescla
de sucres, fructosa 3 mM més glucosa 20 mM(FIGURA 19,d) o bé
més glucosa 15 mM (FIGURA 20) era encara inferior a l'acon-
seguida per efecte de glucosa 20 mM sola (FIGURA 19,c). Aquest
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FIGURA 20 EFECTES DE DIFERENTS BARREGES DE GLUCOSA I FRUC-

TOSA, A CONCENTRACIONS CREIXENTS DE FRUCTOSA, SO-
BRE LES ACTIVITATS GLICOGENO-SINTASA I GLICOGENO-

FOSFORILASA.

Els hepatòcits aïllats de rates normals deju-
nes van ésser incubats durant quatre minuts, amb
concentracions creixents de fructosa en prèsen -

cia de glucosa 15 mM ( ■ ) o en la seva absència
( □ ) .

Les dades son valores (í SE) obtinguts a par-

tir de quatre experiments realitzats en dies di-
ferents.



fosforilasa(U/mgprot.)G.sintasa(-G6“P/+G6-P)



FIGURA 21 EFECTE D’UNA COMBINACIÓ DE GLUCOSA MÉS FRUÇ
TOSA SOBRE LES ACTIVITATS GLICOGENO-SINTASA

I GLICOGENO-FOSFORILASA D’HEPATÒCITS DE RA-

TA DIABÈTICA .

Les cèl·lules eren incubades amb glucosa
20 mM, amb fructosa 3 mM o amb la combina-
ci<5 glucosa 20 mM més fructosa 3 mM, durant
els temps que s’indiquen a la gràfica. Tot
seguit es determinavar la activitat enzimàti^
oa i de la glicogeno sintasa (a) i de la gli
cogeno-fosforilasa(b)



G.fosforilasaU/mgprot.G.sintasa(-G6-P/+G6-P)
minuts
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darrer fet va ésser observat de forma reproduible i oot

considerar-se com un efecte de potenciació per fructosa de
l'efecte d ' i na cti vaci ó de la fosforiiasa per part de la glu-
cosa

3.2.3.2. Rates diabètiques.

Quan hepatòcits aïllats de rates diabètiques mantingú-
des en dejuni 24 hores eren incubats amb glucosa 20 mM més
fructosa 3 mM s'observava un gran increment en la relació d'ac-
tivitats -G6-P/+G6-P de la glicogeno-sintasa, superior al pro-
vocat per fructosa 3 mM sola o glucosa 20 mM (la qual produí
només un mínim increment en la dita relació d'activitats).

(FIGURA 21, a).

Així mateix, la combinació de sucres inactiva la glico-

gen.o-fosforilasa en un major grau que glucosa 20 mM sola.
(FIGURA 21,b) .

En ambdós casos, rates normals i diabètiques, la com-

binació glucosa 20 mM més fructosa 3 mM, conduïa sempre a una

modificació de les activitats enzimàtiques tal que la glico-

qeno-sintasa estava en condicions màximes d'activació i la

fosforiiasa d'inactivació. Aquestes condicions eren evidenment
les més adients per ala síntesi de glicogen.

3.2.4. SÍNTESI DE GLICOGEN

3.2.4.1. Estat normal

En hepatòcits aïllats de rates normals dejunes, la qlu-
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cosa produïa un marcat increment en el contingut intra-cél.
lular de glicogen. Paradoxalment la fructosa per si sola era

capaç de produir un acumulament net de glicogen tot i que els
nivells de fosforilasa estaven; incrementats. Vegeu a la TAULA
IX com es produeix síntesi neta de glicogen després de 10
minuts d'incubació dels hepatòcits amb frucfosa 3 i 23 mM a

despit que els valors de la fosforilasa són 185 i 246 mU/mg
proteïna, respectivament.

La presència simultània de glucosa i fructosa incre-
mentava la síntesi de glicogen. Si els hepatòcits eren incu-
bats en presència de glucosa 20 mM més fructosa 3 mM, la de-

posició de qlicogen era més qran que després de la incubació
de les cèl·lules amb glucosa 20 mM i fructosa 3 mM, per se-

parat. A la TAULA IX hom oot observar l'esmentada deposició
potenciada puix que la combinació de sucres va conduir a la
síntesi de 905 ugde glicogen/g de cèl·lules mentre que glu-
cosa 20 mM i fructosa 3 mM conduïren a la síntesi neta de

390 i 122 ug glicogen/g de cèl·lules respectivament. Cal des-

tacar, que tant glucosa com fructosa a una concentració' de
23 mM produïren una síntesi neta de glicooen d'aoroximadament
la meitat de l'observada per la c ombin aci ó e s pe cí f ica de sucres.

3.2.4.2. Estat diabètic

Les xifres de glicogen determinades en els experiments
amb hepatòcits de rates diabètiques demostraren que tal com

era d'esperar, no existeix pràcticament síntesi de glicogen
quan se'ls incuba amb glucosa.

D-altra banda sí que es produí un important acumulament
de glicogen quan s'incubaren les cèl·lules amb fructosa, La
quantitat de glicoqen sintetitzada en presència de la cetosa era
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TAULA IX DEPOSICIÓ DE GLICOGEN PER EFECTE DE GLUCOSA

I (0) FRUCTOSA EN HEPATOCITS AÏLLATS DE RA-

TES NORMALS I DIABÈTIQUES.

Els hepatòcits foren aïllats a partir de
rates normals o diabètiques mantingudes en-

dejú. La incubació de les cèl·lules es feia
amb glucosa, amb fructosa o amb combinacions
especifiques de tots dos sucres, durant un

temps de 10 minuts.
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similar a l'obtinguda en animals normals amb el mateix sucre.

Sí les cèl·lules eren incubades amb la mescla de glu-
cosa 20 mM mes fructosa 3 mM , es produïa un gran increment en

la síntesi de glicogen, molt superior al provocat per fructosa
o glucosa soles en hepatòcits de rates diabètiques (TAULA IX)

Aquest increment era similar a l'observat per la combinació
dels sucres en hepatòcits de rates normals.

3.2.5.CONTRIBUCIÓ PARCIAL DE GLUCOSA I FRUCTOSA A LA SÍNTESI

DE GLICOGEN

A la vista dels darrers resultats es va plantejar el

problema relatiu a quina era la quantitat, en què contrjbuïa
cada hexosa a l'acumulacid de glicogen quan els hepatòcits
s'incubaven amb una combina ci ó de' g lu c osa i fru ct osa . A fi d'acla-
ri r aquest punt, es va portar a terme una sèrie d'experiments
amb (^C^-glucosa i (^cj-fructosa ( ambdues hexoses marcades
uniformement amb l'isòtop).

Desprès de la incubació de les cèl·lules amb (^^C^-glu-
cosa o (14cj - fructosa per separat, la quantitat de carboni-
14 incorporada a glicogen estava d'acord amb 1'acumulament
net de glicogen gue es va descriure a la TAULA X. Així, la
incorporació de (^c) a partir de (lífc)-g lu cosa 23 mM va ésser
molt petita en hepatòcits de rates diabètiques en comparació
al resultat corresponent en rates normals (FIGURA X)

En canvi, la incorporació de (.^c) a partir de (^c)'
-fructosa a glicogen només va ésser lleugerement més petita
en els hepatòcits de rates diabètiques respecte a la incor-
oorada en hepatòcits de rates normals.
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TAULA X CONTRIBUCIÓ PARCIAL DE LA GLUCOSA I DE LA

FRUCTOSA A LA SÍNTESI DE GLICOGEN.

Els hepatòcits aïllats de rates dejunes,
normals o diabètiques, eren incubats amb

(■^c) -glucosa, amb (^c) -fructosa, o amb
combinacions dTambdós sucres de tal manera

que un de tots dos sucres estigués marcat
uniformement amb C) i l’altre no. Final-
ment es determinava la contribució especifica

per cadascun dels sucres.



Deposiciódeglicogen
rd o <Tl CMco ■ri rH 00 rH rH0 -P
X 4<U + i +i + i +i0) X!

JZ cd in *H
1 •H rH <x> ou a CM CM

T—1

0)
T3

P
•H
-p
p
(0
04

(0

cn
<u

«H
0 V0

rH i—i tH LD VD rH
• aS

rH e +1 +1 +i + i
/<D p
0 0 in vo rH

z vo VD n CM
Cn T—1 vo
\
tr>

ja.

ro m co l| o f;
CM CM

(d cd o m
cd co cn cm (d
cn O O cn cd
0 -P -P td 0 cn
o o o cn o 0
0 0 O O 3 -P

rH 0 P ü -H O
Cn ip ip 3 !T> 3
l 1 I rH . 1 p
a u U Oi U 4-c

x—I tH *H + »p +



234

En hepatòcits de rates normals la quantitat de radiacti
vitat incorporada a qlicogen a partir de ( ^c) -glucosa 20 mM
o de -fructosa 3 mM era me's gran quan les dues hexoses
actuaven juntes que quan s'incubaven soles.

Cal destacar el fet interessant que en hepatòcits de
rates diabètiques, la presència de 20 mM glucosa promovia la

incorporació de ^ ^c] a partir de ( -f ru ctosa cap a glico-
gere.(TAULA X). Mes interessant encara és la incorporació subs
tancial de -glucosa en glicoqen que va ésser observada
en hepatòcits de rates diabètiques incubades amb (^c)-glu-
cosa 20 mM i fructosa 3 mM. (TAULA X). 0 sia, la glucosa per

si mateixa servia de precursor glicogènic en hepatòcits de
rates diabètiques en presència de fructosa.

Aquests resultats sugaereixen que tant fructosa com

qlucosa juquen un paper permisiu recíproc per la seva incor-
poració a glicoqen en l'estat dia bè tic i que ambdós sucres

contribueixen a l'alt contingut intrace1.lular de glicogen

quan les dues hexoses són afegides als hepatòcits.

3.2.6. NIVELLS DE GLUCOSA 6-P I ATP DESPRÉS DE LA INCUBACT6

AMB GLUCOSA I FRUCTOSA EN HEPATÒCITS DE RATES DIABÈ-
TIQUES.

3.2.6.1. Nivells de glucosa 6-P

Era crítica la determinació de la producció d'aquest
metaboljt en els hepatòcits de rata diabètica. Una nul·la o
molt poca producció de glucosa 6-P després de la incubació
dels hepatòcits amb glucosa implicaria que el principal
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defecte inherent a la diabetis estaria relacionat amb la

fosforilació del sucre, d'altra banda una apreciable, gai-
reòe' normal, acumulací ó de glucosa 6-P indicaria que el defecte
en la diabetis estaria relacionat amb algun dels enzims res-

ponsables de la in te rc on ve rs i ó de la glicogen sintasa o
amb alguna alteració de la la glicogeno-sintasa mateixa.

La TAULA XL deixa ben palès el fet que en l'estat dia-
bètic es produeix l'acumulació, d'una manera altament siani-

ficativa, de glucosa 6-P a partir de glucosa, encara que els
nivells assolits són lleugerament inferiors als produïts
en l'estat normal.

La producció de glucosa 6-P a partir de qlucosa en he-
patòcits de rates diabètiques es veia altament incrementada
per la introducció de fructosa 3 mfi en el medi d'incubació.

Els alts nivells de glucosa 6-P produïts pels hepatò-
cits de rates diabètiques quan s'incubaven amb glucosa,no
estaven en concordança amb la relació d'activitats que els

corresponia en l'estat diabètic (atenen un ordre d'activació
de la glicogeno-sintasa per glucosa 6-P). Això feia pensar

que el principal defecte de la diabetes no estaria en la
fosforilació dels sucres sinó en la qlicogeno-sintasa mateixa
o en algun dels seus enzims inte rcon ve rti d ors .

3 .2.6.2 . Nive lis d'ATP

A la TAULA XL hom pot apreciar com la glucosa,en he pa -

tòcits de rates d ia bè tique Sj reba ixa molt lleugerament - però
significativament p<0,0005 ^els nivells d'ATP. En canvi la
fructosa 3 mM i la seva combinació amb glucosa 20 mM condueix
a una mes marcada decreixenca en els nivells del nucle'btid*.
Aquest comportament és qualitativament igual al descrit pel
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TAULA XI NIVELLS INTRACEL.LULARS D»ATP I G6-P EN

HEPATÒCITS DE RATES DIABÈTIQUES DESPRÉS
DE LA INCUBACIÓ AMB GLUCOSA 0 AMB FRUCTOSA.

Les cèl·lules hepàtiques isolades de ra-

tes diabètiques eren incubades amb glucosa
amb fructosa o amb una combinació específi-
ca de tots dos sucres, durant un temps de
10 minuts.
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que fa a hepatòcits aïllats de rates normals.

3.2.7. CORRELACIÓ ENTRE RELACIÓ D'ACTIVITATS -G 6-P/+G 6-P

DE LA GLICOGENO-SINTASA I QUOCIENT G 6-P/ATP EN HEPA

TÒCITS DE RATA DIABÈTICA.

Tal com havien fet pel cas de rates normals, vam estudiar
si existia una correlació entre el valor de la relació d'ac

tivitatsírG 6-P/+G 6-P) de la glicogeno-sintasa i la relació
G 6-P/ATP en el cas d'hepatòcits aïllats de rates diabètiques.

Així a la FIGURA 22 es va representar davant de la re-

lació d’activitats-G 6-P/+G 6-P de la glicogeno-sintasa el

quocient entre els nivells de glucosa 6-fosfat i ATP determi-
nats per cadascuna de les incubacions amb concentracions
creixents i combinades dels efectors.

Tots els punts guardaren una estreta relació essent el

quoficient de correlació r=0,80. D'aquesta manera es posava

de manifest, també pel que fa a l'estat diabètic, que la re-

lació G 6-P/ATP pot controlar l'activitat glicogeno-sintasa.

Tot i així cal remarcar algunes diferències amb l'estat
normal. Si hom observa comparativament el núvol de punts es-

tablerts a la FIGURA 22 amb el corresponent a l'estat normal

(vegeu la FIGURA 14) es fa ben palès que totes dues relacions
formen dues línies paral·leles la inferior de les quals corres

pon a l'estat diabètic. En altres paraules, a un mateix valor
en la relació G 6-P/ATP, a l'estat diabètic li correspon un

valor més baix en la relació d'activitats -G 6-P/+G 6-P de la

glicogeno-sintasa.

Aquests resultats, doncs, apuntaven fortament cap a la
fosfatasa de la glicogeno-sintasa com a possible responsable
dels efectes de la diabetis en el metabolisme hepàtic del

glicogen .



FIGURA 22 CORRELACIÓ ENTRE L’ESTAT D’ACTIVACIÓ DE LA

GLICOGENO-SINTASA I EL QUOCIENT G6-P/ATP
EN HEPATÒCITS DE RATES DIABÈTIQUES.

Els hepatòcits s’incubaren, durant temps

diferents, amb concentracions diverses de

glucosa ( •), de fructosa ( ▲ ), de combi-
nacions de tots dos sucres () i de 2,4-di
nitrofenol (% ). A les cèl·lules control

s’afegia un volum equivalent de solució sa-

lina (O ). Tot seguit es determinaven els

nivells intracel.lulars de G6-P i d’ATP

així com l’estat d’activació de la glicoge-

no-sintasa per mitjà de la relació d’activi
tats -G6-P/+G6-P.

La correlació entre el quocient de G6-P
i ATP , i el valor de l’estat d’activació
de l’enzim fou de r= 0,80.
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3,3, EFECTES DE LA INSULINA SOBRE EL METABOLISME HEPÀTIC DEL

GLICOGEN ,

Una gran part d'aquest treball ha estat centrada en la

investigació dels mecanismes d'acció pels quals la insulina
exerceix els seus efectes sobre els enzims del metabolisme

hepàtic del glicogen.

Així, es van estudiar els possibles efectes de la insu-
lina sobre les activitats: glicogeno-sintasa, proteïno-quina-
sa dependent d'AMP cíclic i quinasa de la fosforilasa.

3.3.1. DEGRADACIÓ DE LA INSULINA EN HEPATOCITS AÏLLATS.

Ens disposàvem a fer un ample estudi dels possibles efec-
tes de la insulina sobre les activitats enzimàtiques regula-
dores del metabolisme hepàtic del glicogen. D'altra banda era

conegut que certa quantitat d'insulina era degradada en la
incubació amb adipòcits (328 ) i amb hepatocits.

Volíem , per tant, conèixer en les nostres condicions
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experimentals, la quantitat d'insulina que es degradava i

per tant quina era la concentració efectiva de l'hormona

al llarq dels experiments.

í

Es feren incubacions dels hepatocits ,a diferents temps,
amb concentracions creixents d'insulina en presència de
^ "*l)-in su lina . Al final de les incubacions la insulina intac-
ta era precipitada en fred amb àcid tricloroacètic al 10%;
albúmina 10 mg/ml i amb l'ajut d'insulina a una alta concen-

tració (0,5 uM) per tal d'afavorir la precipitació. La quanti-
tat d'insulina soluble en àcid era una mesura indirecta de la

insulina que havia estat degradada.

A la TAULA XII es mostra els resultats obtinguts ex pres

sats en tant per cent de la insulina degradada en el temps
corresponen d'incubació amb els hepatbcits per cadascuna de
les concentracions assajades.

Com hom pot apreciar la insulina era progressivament

degradada en funció del temps d'incubació. Els valors més
alts de degradació van ésser assolits per les suspensions
cel·lulars que havien estat incubades amb concentracions
més baixes d'insulina.

Com hom podrà observar al llarg del treball els efectes
de la insulina sobre els diferents enzims foren estudiats

i observats en temps que anaven des dels cinc a 20 minuts.
En aquest temps la degradació d'insulina era del 20 al 30%
a les concentracions d'hormona emprades. Aixo vol dir, per

—8
exemple, que una concentració d'insulina inicial de 10 M
després de 20 minuts d'incubació amb les cèl·lules esdevenia

-9 .

una concentració efectiva final de l'ordre de 7 x 10

3.3.2. EFECTES DE LA INSULINA SOBRE LA GLIC0GEN0 SINTASA.
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TAULA XII DEGRADACIÓ DE LA INSULINA EN HEPATÒCITS DE

RATA AÏLLATS.

Els hepatòcits eren incubats amb concen-

tracions creixents de ^ij-insulina durant

temps que anaven des de 5 a 25 minuts. Al
final de les incubacions la insulina intac-

ta era precipitada per l’addició de TCA(10%
concentració final), albúmina i insulina.
La radiactivitat en el sobrenedant era una'

mesura de la insulina que havia estat degra
dada.
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El principal problema amb què han topat tots els inves-

tigadors pel que fa als efectes de la insulina ha estat la di-

ficultat d ' observar-los sobre l'activitat dels enzims en con-

dicions basals. Experiments duts a terme en absència de glucosa
o en altres condicions basals(per exemple absència de preincu-
bació de les cèl·lules amb glucagó) conduïen sempre a resultats

negatius sobre la capacitat de la insulina en modificar l'acti-

vitat de la glicogeno-sintasa , quan aquesta era mesurada per

la relació d'activitats -G 6-P/+G 6-P.

Per aquesta raó descrivim a continuació, i en primer lloc,
el desenvolupament d'un nou assaig per a la determinació de l'ac
tivitat glicogeno-sintasa més sensible a les variacions intro-

duïdes en l'estat de fosforilació de l'enzim "in vivo".

3.3.2.1. Aproximació a l'estat d'activació de la glicogeno-
sintasa en la cèl·lula. Relació d'activitats de la

glicogeno-sintasa mesurades a una concentració baixa
i una altra alta de glucosa 6-fosfat.

Des que fou introduïda la relació d'activitats -G 6-P/
+ G 6-P per Vi 1 lar-Pa las í i Larner, hom l'havia considerada
que era una funció de la sensibilitat de les diferents
formes de la glicogeno-sintasa a la glucosa 6-P. D'estudis
previs en el nostre laboratori podem afirmar que, mes aviat,
els canvis en la relació d'activitats -G 6-P/+G 6-P són con-

seqüència de les variacions en la Sq ^ per la UDP-glucosa.
En efecte, l'activitat determinada en l'assaig + G 6-P(6,6
mM de glucosa 6-P i 4,4 mM d'UDPG) correspon a la velocitat
màxima ja que aquesta concentració de glucosa 6-P fa rebaixar
la Sn de la glicogeno-sintasa per la UDP-glucosa a valors
baixíssims pels quals 4,4 mM d'UDPG (substrat) es saturant.

D'altra banda en l'assaig -G 6-P(absència de glucosa 6-P),
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com que la per la UDPglucosa s'incrementa amb la fosfo-

rilació de l'enzim, la concentració d'UDPG present en l'assaig

(4,4 mM ) es molt inferior a la concentració de saturació i

la velocitat de la reacció està molt lluny de la velocitat
màxima .

Per mitjà de l'equació de Michaelis-Menten, tot que es

una simplificació de l'esquema per no tenir en compte la coo

perativitat negativa observada en les cinètiques de la glico-

geno-sintasa per la UDPG (187 ), es pot calcular molt aproxi^
madament la relació d'activitats -G 6-P/+G 6-P partint del
valor de la Sq ^ .

-G 6-P

+ G 6-P

4,4

Vmàx. S * S0>5 4,4 * S0;5

D'aquesta manera es pot observar que només s'apreciaran

grans canvis en la relació -G 6-P/+G 6-P quan els valors en

la Sn oscil·lin a prop de la concentració d'UDPG utilitzjï
da en la barreja de reacció. /VI contrari, grans canvis en

els valors de la Sn en el rang per damunt de la concentració
d'UDPG feta servir en l'assaig produiran variacions molt peti-
tes en la relació d'activitats -G 6-P/+G 6-P de la glicogeno

sintasa .

Per tant, per fer l'assaig -G 6-P/+G 6-P més sensitiu
als canvis en la S„ provocats pels diferents efectors en

el rang fisiològic era necessari introduir una concentració
molt més alta d'UDPG en la mescla de reacció, cosa que no és
possible per òbvies consideracions pràctiques,

Tanmateix, es pot dissenyar un assaig molt sensible
si es té en compte els dos factors següents:
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3) La Mq ^ per la glucosa 6-P també canvia en funció de l'estat
dé fosforilació de i'enzim.

b) La concentració de glucosa 6-P a l'assaig es pot variar en

un dilatat rang de valors sense els incovenients de modifi-

car els nivells de substrat (UDPG)..

Basant-nos en aquests principis ,hem introduït una nova

relació d'activitats per a expressar l'estat d'activació de

la glicogeno-sintasa. Aquesta relació consisteix en el quo-

cient de les activitats de la glicogeno sintasa mesurades a

dues concentracions de glucosa 6-P, una baixa i l'altra alta.
La concentració d'UDPG utilitzada com a substrat, ha estat

fixada a un nivell baix, (0,2 mM) per tal de proveir la màxi
ma sensibilitat de l'enzim a l'activador al.lostèric (G 6-P).

En l'assaig a alta concentració de glucosa 6-P (G 6-P

alta), és necessari utilitzar una concentració de glucosa 6-P
suficient per tal d'assolir condicions de saturació per totes
les mostres independentment del seu estat de fosforilació.
Així , l'activitat mesurada en l'assaig G 6-P alta haurà
d'ésser constant àdhuc si les mostres es troben en diferents

estats de fosforilació. Aixb és una premissa molt convenient

per un assaig dissenyat per a mesurar interconversions entre

espècies fosforilades en diferents graus. Considerem 10 mM
com la concentració de glucosa 6-P que compleix millor aquests

requisits .

D-altra banda, fixant la concentració de glucosa 6-P en

l'assaig G 6-P baixa a un nivell gairebé saturant per les for
mes no fosforilades però molt baixa comparada amb la Mq ^ de
les espècies més fosforilades, es pot obtenir un màxim de sen¬

sibilitat en l'assaig. La concentració de G 6-P baixa pot
ésser finalment ajustada , sobre tot si s'albiren les va-

riacions en la M„
s per la glucosa 6-P provocades per l'efe£

tor (hormona, sucre) problema.
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De tota manera, una concentració de glucosa 6-P en

lrassaig G 6-P' baixa entre 100 i 250 uM pot ésser satisfac-
toria per a la majoria dels sistemes.

La mescla de reacció utilitzada, doncs, per a mesurar

l'activitat de la glicogeno-sintasa estava composta de: Tris-
HC1 50 mM; pH 7,8; EDTA 12,5 mM; glicogen 7 mg/ml i G 6-P
10 mM per l'assaig anomenat d 'alta concentració de l'èster fos

fbric. Per l'assaig a baixa concentració de glucosa 6-P, la
concentració final d'aquesta variava entre 0,2 i 0,1 mM en

funció de l'estat de fosforilació previst de la g lic ogen o-s in -

tasa .

L'assaig G 6-Pbaixa /G 6-P alta ha estat de gran utilitat
en l'estudi de la fosforilació de la glicogeno-sintasa "in vi-
tro" segons es va manifestar en estudis previs del nostre
laboratori ( 175 ) .

Actualment, pero, l'hem aplicat a l'estudi de les accions

que diferents efectors fisiologies poden tenir sobre l'acti-
vitat de la glicogeno-sintasa.

Així, la FIGURA 23 mostra que els canvis en l'activitat
de la glicogeno-sintasa d'hepatbcits produïts per la incubació
amb glucagó són mes evidents quan es fa servir la relació d'ac-
tivitats G 6-P baixa/ G 6-P alta que quan s'utilitza la reia-
ció (-G 6-P/+G 6-P). Hom pot observar que la relació d'activi-
tats G 6-P baixa /G 6-P alta varia en un rang de valors més
ample ( de 0,39 a 0,21) que la relació d'activitats -G 6-P/
+ G 6-P (de 0,22 a 0,14). Els hepatbcits havien estat incubats
ami> una concentració de glucajgó de 10 ^ M pels temps que s'in-
diquen a la FIGURA 23. Les concentracions de glucosa 6-P empra
des foren de 250 uM i 10 mM per l'assaig baixa i alta, respec-
t i va ment.

Cal observar que la fosforilacio de la glicogeno sintasa
com a conseqüència de la incubació dels hepatbcits amb glucago
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FIGURA 23 CANVIS EN LES RELACIONS D’ACTIVITATS -G6-P/
+G6-P i G6-P baixa/G6-P alta DE LA GLICOGE
NO-SINTASA PROVOCATS PER LA INCUBACIÓ DELS

HEPATÒCITS AMB GLUCAGÒ.

Els hepatòcits foren incubats durant els

temps que s’indiquen amb una concentració de
_7

glucagó de 10 M. L’estat d’activació fou

mesurat per mitjà de dues relacions d’acti
vitats: a) -G6-P/+G6-P ( A)

i b) G6-P baixa/G6-P alta (• ) a concen

tracions de G6-P de 0,25 mM i 10

mM, respectivament.
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es reflecteix en un pobre decreixement en la relació d'activi-

tats -G 6-P/tG 6-P (recordem que grans canvis de la Sn „ per
la UDPG en un rang de concentracions superiors a la utilitza-
da en l'assaig-4,4 mM- provoquen variacions molt petites en

aquesta relació ).

Al contrari, els canvis introduïts en l'enzim per i'eféc
te del glucagó queden molt més sensiblement reflectits en la r£
lació G 6-P baixa /G 6-P alta,ja que la Mq per la glucosa 6-
fosfat augmenta progressivament amb l'estat de fosforilació de
la glicogeno-sintasa ( 196 ) .Més encara l'assaig baixa és dut
a terme a concentracions de su bs tra t (UDPG ) i d ’activad or (G 6-P)

propers al seus valors fisiologies. Per tot això, es pot sugge_
rir que els canvis observats en la relació G 6-P baixa/G 6-P
alta reflecteixen millor que els determinats per la relació
-G 6-P/tG 6-P les variacions en la capacitat de síntesi de

glicogen produïdes per canvis en l'estat de fosforilació "in
vivo" . Això ofereix una més estreta aproximació a l'estat ac-

tual d'activació de la glicogeno-sintasa dins la cèl·lula.

Mercès a aquest assaig més sensible a l^estat de fosfori
lació de la glicogeno-sintasa es van portar a terme diferents
experiments a fi d'aclarir els possibles efectes que la insuli^
na pogués tenir sobre el metabolisme del glicogen en hepatòcits
aïllats de rata .

L'estudi dels efectes de la insulina sobre hepatòcits
a ï 1 la ts fou dut a te rme amb cè 1. lu le s pr ocede n ts d'anima ls man-

tinguts en dejü les 24 hores prèvies als experiments. Aquestes
cèl·lules eren incubades sempre en un medi que no contenia
glucosa ni cap altre substància nutritiva.

3.3. 2.2 .Activació de la glicogeno-sintasa hepàtica per la in
sulina en absència de glucosa.



Quan els hepatbcits aïllats de rates mantingudes 24 hores
_ Q

en dejií eren incubats amb insulina 10" M, la glicogeno-sintasa
era activada d'una manera dependent del temps d'incubació. L'ac
tivació màxima tenia lloc entre els 10 i e ls 20 minuts després
d'afegir-hi l'hormona. Com hom pot observar a la FIGURA 24,

l'amplitud de l'activació observada variava segons la relació
d'activitats emprada. Així, després d'incubar les cèl·lules
10 min amb la insulina només es produïa un petit increment en

l'activitat de la glicogeno-sintasa quan aquesta es mesurava amb
la relació d'activitats -G ó-P/tG 6-P que s'incrementava sola-
ment en 0,025.

Tanmateix, un increment més gran s'observà quan l'acti-
vitat de l'enzim es mesurava fent servir la relació d'activitats

G 6-P baixa/ G 6-P alta a concentracions de G 6-P de 200 uM i

10 mM , res pe ct i vamen t. En aquestes condicions l'increment va

ésser aproximadament de 0.11.

L'activació de la glicogeno-sintasa per efecte de la in-
sulina era també dependent de la dosi (FIGURA 25 ). La concen-

tració d'insulina capaç de provocar la meitat de l'efecte màxim
d'activació sobre la glicogeno-sintasa era d ' a pr ox imadamen t
5 x 10" M , concentració que cau dintre del rang fisiolò-
gic de 1'hormona.

3.3.2.2.1 Alliberament de glucosa al medi d'incubació pels

hepatbcits de rates dejunes.

Es va determinar la concentració de glucosa acumulada
en el medi després de les incubacions. Era d'importància evi-
dent comprovar que els resultats d'activació de la qlicogeno-
sintasa per la insulina es produïen en absència de concentra
cions de glucosa capaces d'activar per si mateixes l'enzim.

En tots els casos i despre's de 20 minuts d'incubació,
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FIGURA 24 EFECTE DE LA INSULINA, DEPENDENMENT DEL

TEMPS, SOBRE L’ACTIVITAT DE LA GLICOGENO-
S INTA SA HEPXTICA.

Els hepatòcits foren incubats amb solu-
ci<5 salina ( O , A ) o amb una concentració
d’insulina de 10~ M (• , ▲) durant els

temps que s’indiquen a la figura.

L’estat d’activació de l’enzim es va me

surar per la relació estàndard -G6-P/+G6-P
(O ,• ) i per la relació G6-P baixa/G6-P al
ta ( A , ▲ ) .
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FIGURA 25 EFECTE DE LA INSULINA, EN FUNCIÓ DE LA

CONCENTRACIÓ, SOBRE LA GLICOGENO-SINTASA
HEPÀTICA.

Les cèl·lules hepàtiques foren incuba-
des durant 10 minuts amb concentracions

creixent dTinsulina. L’estat dTactivació

es representa per les relacions d’acti-
vitats:

a )-G6-P/+G6-P (•) i

b) G6-P baixa/G6-P alta (A) a concentracions
de G6-P de 0,2 mM i 10 mM, respectivament.

Els resultats expressats corresponen

a la mitjana dels valors determinats en

sis experiments duts a terme en dies di-
ferents.
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la concentració de glucosa en el medi era sempre inferior
a 0,7 mM , valor molt per sota de la con cen tra ci ò mín ima d'aquest
sucre capaç de produir canvis significatius en l'activitat
enzimàtica , que és aproximadament de 10 mM.

3.3.2.3. Canvis cinètics de la g lic ogen o-s in tasa (ïepàtica in
duïts per la,insulina.

Es van determinar les propietats cinètiques, Sq ^ per la
UDP-glucosa íMq ^ per la glucosa 6-P, de la glicogen o-sintasa,
desprès que els hepatbcits foren incubats tant amb solució
sa lina (c on tr ol) com amb insulina per un temps de 10 minuts.
Els resultats resumits a la TAULA XIII, mostren que encara que

els valors de S , i Hn de la g lic ogen o-s in tasa de les cè 1.0,50,5
lules control variaven d'un experiment a l'altre, la incubació
amb insulina sempre esdevingué en un decreixement tant en la

Sq per la UDPG com en la Mq per la G 6-P.

Cal assenyalar que els valors dels decreixements obser-
vats en ambdues constants cinètiques posseïen alts graus de

significança estadística calculats a partir de les diferències
entre mitjanes. Així, pel cas de la Sq el valor mitjà del
control que era de 20,3 mM fou rebaixat per l'efecte de la in-
sulina a 16,6 mM (p< 0,0025). I pel que fa a la Mq ^ l'hor-
mona minvà el valor mitjà basal des de 547 uM a 414 uM (p
0 ,0125) .

No s'observaren canvis en la velocitat màxima o velocitat

aparent màxima de la g lic oge n o-s in tasa de les cèl·lules con-

trol respecte a les tractades amb insulina.
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TAULA XIII CANVIS CINÈTICS DE LA GLICOGENO-SINTASA

HEPÀTICA INDUÏTS PER LA INSULINA.

Els hepatòcits foren incubats, durant
10 minuts, amb una concentració d’insulina

— 8
de 10 M. Tot seguit es determinà les mo

dificacions introduïdes per l’efecte de
l’hormona tant sobre la Sq ^ per la UDP-glu
cosa com sobre la Mq ^ per la G6-P.
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3.3.3. EFECTES DE LA INSULINA SOBRE LA PROTEÏNO-QUINASA
DEPENDENT D'AMP CÍCLIC.

3.3.3.1. Inactivació de la pr ote ïn o-quinasa dependent d'AMP
cíclic.

En els darrers resultats descrivíem que la insulina podia
activar la g licogen o-sin tasa hepàtica en condicions basals

(absència de glucosa). Donat que la glicogeno-sintasa és un

enzim regulat per modificació covalent per mitjà de pcoces-

sos de f osf orilació, podia esperar-se que la insulina exer-

cís la seva acció bé per increment de la desf osf ori lació
catalitzada per pr ote ïn o-f osfatases o bé per decreixement de
la f osf orilació catalitzada per proteïn o-quinases . El nostre
treball va estar centrat en l'estudi de l'última hipòtesi

Quan hepatòcits aïllats de rates endeju (24 hores) eren
“8

incubats amb insulina 10 Mi l'estat d'activació de la pro-

teïno-quinasa dependent d'AMP cíclic determinat en els extrac-

tes cel·lulars fent servir l'assaig clàssic (-AMPc/+AMPc) el
decreixement en la relació d'activitats no arribà a tenir sig-

nificança estadística (p >0,5) .

Tanmateix, quan l'estat d'activació de l'enzim era me-

surat per la relació d'activitats a dues concentracions d'AMP

cíclic, una baixa (10"^M) i una altra saturant (2 x 10 ^M),
hom podia observar una clara inactivació de l'enzim. Aquesta
nova relació d'activitats decreixia aproximadament 0,185 per

efecte de la incubació dels hepatòcits amb insulina.

Aquest efecte depenia tant de la concentració d'insulina
emprada com del temps d'incubació amb l'hormona. La FIGURA 26
mostra la dependència del temps dels efectes de l'hormona.
La inactivació màxima s'observà als cinc minuts d'incubació

i la relació d'activitats retornà als valors basals després
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FIGURA 26 EFECTE DE LA INSULINA, DEPENDENTMENT DEL

TEMPS, SOBRE L’ACTIVITAT DE LA PROTEINO-

QUINASA DEPENDENT D’AMP CÍCLIC.

Els hepatòcits foren incubats durant

temps que anaven des de 2 a 20 minuts amb
solució salina ( O , A ) o amb una concen-

Q

tració d’insulina de 10~ M (• , ▲ ). L’es
tat d’activació de l’enzim era mesurat per

la relació estàndard -AMPc/+AMPc (A ,A )
i per la relació AMPc baixa/AMPc alta

( O, • ) a concentracions d’AMP cíclic de
-7 - ç

10 M i 2 x 10 J M, respectivament.

Els resultats expressats són la mitjana
+ S.D. dels valors determinats en quatre

experiments duts a terme en dies diferents.
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FIGURA 27 EFECTE DE LA INSULINA, EN FUNCIÓ DE LA

CONCENTRACIÓ, SOBRE L’ACTIVITAT DE LA

PROTEÏNO-QUINASA HEPATICA.

Les cèl·lules hepàtiques foren incu-
bades durant 5 minuts amb les concentra-

cions de l’hormona que s’indiquen a la

figura. L’éstat d’activació fou mesurat

per la relació AMPc 10 ^M/AMPc 2 x 10-~*M
(•)•
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de 20 minuts. La FIGURA 27 deixà ben palès que l'efecte de la
insulina era fins i tot observat a una concentració de l'hor-

mona de 5 x 10 ^ M. La concentració que assolia la meitat
O

de l'efecte màxim era aproximadament 10 Mi l'efecte màxim
Q

es va aconseguir a una concentració d'insulina de 10~ M.

3.3.3.2. Nivells d'AMP cíclic després de la incubació amb
insulina.

Es van determinar els nivells d'AMP cíclic després de
^ -v -8

la incubació de les cèl·lules tant amb insulina 10" M com

amb solució salina (control) per tal de veure si la insulina
els alterava d'alguna manera,Un decreixement en l'AMP cíclic
per efecte de l'hormona podria ésser responsable de la inac-
tivació observada.

Així, el contingut intrace1.lular d'AMP cíclic va ésser
determinat pel mètode de Gilmann en extractes cel·lulars

preparats segons es descriu a Mètodes.

No s'observà diferències significatives (p^O,^) entre '

els nivells d'AMP cíclic en les cèl·lules control (0,61 - 0,05

nmols/g de fetge pes humit) respecte a les tractades amb insu-
lina 10~® M (5 min) (0,58 - 0,04- nmols/g de fetge pes humit).

D'aquí es conclou que els efectes observats per acció
de la insulina sobre la proteïno-quinasa dependent d'AMP cíclic
no poden ésser atribuïts a un decreixement en els nivells
d'AMP cíclic.

3.3.3.3. Base cinètica de la inactivació de la proteïno-quinasa

dependent d'AMP cíclic.
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La base cinètica d'aquest efecte va ésser estudiada

per determinació de l'activitat de la proteïn o-quinasa de-

pendent d'AMP cíclic a concentracions creixents d'aquest
nuclebtid en extractes procedents de cèl·lules incubaries amb

solució salina(control) o amb insulina 10” M. Els extrac-

tes prèviament a les determinacions, van e'sser sotmesos a

filtració per gel per tal d'eliminar l'AMP cíclic que Qogue£
sin contenir. A la FIGURA 28 es mostra els resultats d'aquesta

experiència. Tant en absència total d'AMP cíclic afegit com en

presència d'altes concentracions del nuclebtid no s'observà
cap diferència entre les activitats d'ambdós tipus d'extractes.

D'altra banda quan s'utilitzaven concentracions intermit

ges d'AMP ciclic sí que s'apreciaven diferències significants
entre els extractes corresponents al control i a la insulina.
Les diferències màximes es produïen a una concentració d'AMP
cíclic d’aproximadament 10”^ M. Es a dir, la insulina incre-
mentava la Mq ^ per l'AMP cíclic de la prote ïn o-quinasa depen-
dent d'aquest nuclebtid en els hepatbcits.

Aquest efecte persistia després de filtració per gel,
i es mantenia darrera congelació dels extractes.

3.3.3 .4-. Es pe cif ici ta t de l'efecte de la insulina sobre la

proteïno-quinasa dependent d'AMP cíclic.

t ls extractes van ésser traspassats per columnes de fos-
focel.lulosa a fi de separar les prote ïn o-quinases indepen-
dents d'AMP cíclic que també es troben presents en extractes
hepàtics ( 169 ). 3a que l'activació de la glicogeno sintasa
per la insulina podia ésser conseqüència de la inactivació
d'alguna de les prote ïn o-quinase s que hi ha al fetge, era in-
teressant adreçar aquesta inactivació al tipus específic de
proteïno-quinasa que la produïa.Així, la proteïno-quinasa
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FIGURA 28 ESTIMULACIÓ PER L’AMP CÍCLIC DE LA PRO-

TEÏNO-QUINASA D’ELL DEPENDENT EN EXTRAÇ
TES D’HEPATÒCITS CONTROL I TRACTATS AMB

INSULINA.

Els hepatòcits foren incubats durant

5 minuts amb solució salina (O ) o amb

insulina ( • ). Després de filtració per

gel dels extractes l’activitat fou me-

surada en presència de concentracions
creixents d’AMP ciclic. Els resultats

estan expressats com a relació de l’ac-
tivitat referida a la mesurada en pre-

sència de AMP ciclic (2 x 10 ~*M) .
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dependent d'AMP cíclic es va recollir a la primera fracció
d'elució de la columna de f os f oce 1. lu losa i la seva activitat

va ésser determinada.

La relació d'activitats AMPc baixa/AMPc alta va decrei-

xer significativament ( p<0,0005) des de 0,85 - 0 ,03 fins a

0,69 - 0 ,03 per efecte de la incubació de les cèl·lules amb

insulina, mentre que la relació d'activitats -AMPc/+AMPc no

ho feu. (p > 0 ,45) (sa lina 0,56 - 0 ,03 i insulina 0,52 í 0,03).

Això provava que el decreixement en l'activitat quinasa
per efecte de la insulina era degut a l'acció d ' inactivació
especifica de l'hormona sobre la pr ote ïn o-qu inasa dependent
d'AMP cíclic.

3.3.3.5. Efecte de la insulina sobre l'estat de dissociació

de la proteïno quinasa-dependent d'AMP cíclic.

Com es va senyalar a la secció 1.2.2. les diferentes es-

pècies moleculars de la pr ote ín o-quinasa dependent d'AMP cí-
clic poden separar-se per e lectrofcoresi en gel de poliacril-
amida i ésser revelades posteriorment per llur capacitat de
fixar AMP cíclic tritiat.

Tot utilitzant aquesta tècnica vam analitzar els patrons
de fixació d'AMP cíclic tritiat en extractes procedents de
cèl·lules incubades amb insulina o solució sa lina ( c on tr ol) .

Aquesta experiència ens podria permetre un millor coneixement
dels esdeveniments moleculars que tenen lloc per efecte de la
insulina i que condueixen a la inactivació de la pr ote ïn o-qu i -

nasa dependent d'AMP cíclic observada en els darrers experi-
ments .

Els hepatbcits aïllats de bates sotmeses a dejuni per
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24 hores eren incubats amb una concentració d'insulina de 10“°
M'i durant cinc minuts al final dels quals eren h omogeneïtzats
i posteriorment els extractes eren preparats per la electrofo-
resi , tot tal com ps descriu a Mètodes.

En una altra sèrie d'experiments, a mes, s'incloia la
incubació d'una alíquota de cadascun dels extractes amb AMP

cíclic a 02C, durant 1 hora, prèviament a la realització de
1 ’e le ct r of ores i . En el cas de la introducció de l'AMP cíclic,
i a fi d'evitar la seva destrucció per l'activitat fosfodies

terasa, les incubacions es feren en presència de teofilina
1 mM, que ès un inhibidor d'aquesta activitat enzimàtica.

La FIGURA 29 a, mostra el perfil de fixació de ^H. AMP
cíclic després de l'e le ctrof oresi d'extractes crus controls,

Hom hi pot observar tres tipus de pics. El pic I ha estat cor

relacionat amb l'holoenzim de la pr ote ïn o-qu inasa dependent
d'AMP cíclic, mentre que el pic III correspon a la subunitat
reguladora de la mateixa pr ote ïn o-quinasa ( 3 14 ). La naturale^
sa del pic II no és clara pel moment.

Convé fer notar que malgrat que no hi ha activitat pro-

teïno-quinasa associada amb el pic III, qualsevol variació en

l'estat d ' a ss ocia ci ó-d iss ocia ci ó de la subunitat catalítica

resta reflectida en el pic III ( 314). Una eina útil, doncs,

per a detectar canvis en l'estat de dissociació de la proteïno-
quinasa dependent d'AMP cíclic és la utilitzaaió de relacions
entre les àrees dels diferents pics, com poden ésser les
relacions I/III i III/II.

La incubació dels hepatòcits amb insulina donava lloc al
3

perfil de fixació de H.AMP cíclic que es representa a la FI-
GURA 29 b. Mentre els pics II i III romangueren aparentment
immod if ica ts , el pic I esdevinqué amb menys capacitat per
fixar 3H.AMP cíclic. Així la relació d'àrees entre els pics

I/III va decréixer des de 3,1, que és el valor pel control,
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FIGURA 29 EFECTE DE LA INSULINA SOBRE L’ESTAT DE

DISSOCIACIÓ DE LA PROTEÏNO-QUINASA DE-
PENDENT D’AMP CÍCLIC.

Els hepatòcits eren incubats durant

5 minuts amb solució salina (a i c) o

amb insulina 10 M ( b i d). Els ex-

tractes cel·lulars foren sotmesos a eleç
troforesi en gel de poliacrilamida en

els quals es va revelar posteriorment
l’estat de dissociació de les diferents

subunitats per llur capacitat de fixar
AMP ciclic tritiat.

En (c i d) els extractes foren incubats
durant 1 hora a OQC amb AMP ciclic (5 x

_ n
10 'M) prèviament a 1’electroforesi.
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a 1,7 per efecte de la incubació dels hepatòcits amb insulina
10 ® M, 5 minuts .

Aquesta situació representa l'estat molecular de disso

ciació en condicions basals (sense estimulació per part de
l'AMP cíclic). Hom pot evidenciar en la FIGURA 29 b, que la
insulina d'alguna manera provoca una inhibició en la capacitat
de fixació d'AMP cíclic per part de la pr ote íno-quinasa depen-
dent d'AMP cíclic, concretament sobre l'holoenzim I. Això pot

representar que per acció de la insulina la pr ote ïn o-qu inasa

dependent d'AMP cíclic vegi disminuïda la seva sensibilitat
al seu modulador.

La ulterior possibilitat va ésser mes ben estudiada a

partir dels resultats obtinguts amb els experiments que in-
cloien la incubació dels extractes amb AMP cíc.lic prèviament
a la realització de 1' e le ctr of ores i . Resultats anteriors del

nostre laboratori aportaven la informació que l'AMP cíclic a

02C , durant 1 hora, era capaç de dissociar la prote ïn o-qui-
nasa dependent d'AMP cíclic i així ho féu en les nostres con-

dicions de treball.

L'AMP cíclic (,5.x 10M) introduït en el extracte

corresponent a les cèl·lules control dissociava l'holoenzim;
I, cosa que provocava un gran augment en l'àrea del pic III i
una disminució forta en la del pic I, sense variació aprecia-
ble en la del pic II, com hom pot observar a la FIGURA 29 c.

D'altra banda i en les mateixes condicions, el perfil de
fixació de "’h.·AMP cíclic de l'extracte corresponent a les
cèl·lules incubades amb insulina queda representat a la FIGU-
RA 30 d. El pic corresponent a l'holoenzim I havia desaparegut
gairebé del tot, sense modificaió aparent del pic II, i s'ob-
servava un increment en l'àrea del pic III tot i que aquest
increment era significativament inferior a l'homòleg produït
en l'extracte control.



263

En aquest últim perfil, corresponent a la insulina

(FIGURA 29 d ) hom poden observar dues clares modificacions

respecte al perfil corresponent al control (FIGURA 29 c):
En primer lloc, la capacitat de fixació d'AMP cíclic per

part de l'holoenzim I havia disminuït, i en segon lloc l'àrea
del pic III revelava una menor dissociació de la subunitat

catalítica(o activa) de la pr ote In o-qu inasa dependent d'AMP
cíclic(recordem que els canvis produïts en aquesta subunitat
es reflecteixen en canvis en la subunitat reguladora repre-

sentada pel pic III).

D'aquesta manera la relació d'àrees entre els pics

III/II disminuïa de 1,7 a 1,3 pels extractes control i de in-

sulina, respectivament. Això representava que la insulina pro-

vocava un 23% de decreixement en l'estat de dissociació de la

subunitat reguladora respecte a l'homòloga de l'extracte con-

trol quan ambdós extractes són incubats amb la mateixa con-

centració d'AMP cíclic abans de l'electroforesi.

Aquests resultats estan en consonància amb els observats

pel que fa a les activitats pr ote In o-qu inasa dependent d'AMP
cíclic en extractes control i d'insulina determinades mitjan-

çant l'assaig a baixa concentració d ' AMP cíclic . (Vegeu l'apar-
tat 3 .3 .3.1. ) .

En aquest punt cal fer notar que el rang de concentracions
d'AMP cíclic en l'assaig AMPc baixa que permetia la millor ob-
servació de la inactivació de la protelno quinasa dependent
d'AMP cíclic, anava des de 10 ^ M a 5 x 10 ^ M en perfecte
coherència amb la concentració d'AMP cíclic (5 x 10 ^ M) que

provocava en aquests darrers experiments de dissociació els
efectes descrits.

Per ambdues metodologies, doncs, la de determinació de
l'activitat enzimàtica i la de determinació de l'estat de dis^
sociació de l'enzim, es manifestava que la insulina era capaç
d'iriactivar la pr ote In o-quinasa dependent d'AMP cíclic per
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dessensibi lització al seu modulador positiu l'AMP cíclic.

3.3.4. ACCIO DE LA INSULINA SOBRE L'ACTIVITAT QUINASA DE LA

FOSFORILASA b.

L'estudi dels efectes de la insulina sobre l'activitat

quinasa de la fosforilasa va requerir prèviament endegar les
condicions mes adients per l'assaig de la seva activitat.

3.3.4.1.Endegament de l'assaig per l'activitat quinasa de la
fosforilasa b .

Bàsicament, l'activitat de la quinasa de la fosforilasa
t) es determinava pel grau de formació de fosforilasa a en uni-
tat de temps a partir de fosforilasa Jd muscular exògena.

La barreja de reacció contenia una quantitat de 0,3 mg

de fosforilasa per tub;NaF 100 mM ; be ta-mer ca pt oe tan ol 1 mM ;

en absència de glicogen al 1% puix que aquest ultim
produïa uns precipitats que interferien en la reacció. Aques-
ta es feia en una solució amortidora de pH a base de Tris-HCl
50 mM pH 7,5. Aquest pH donà els millors resultats sobre l'ac-
tivitat de l'enzim quinasa de la fosforilasa respecte a un

ample rang de valors que anaven des de 6 a- 8,5.

La mescla de reacció contenia , a més, dos tipus d'irihi-
bidors que es descriuran més endavant.

La mostra de quinasa de la fosforilasa b^ a determinar
era preparada tal com es descriu a Mètodes, La reacció s'ini-
ciava amb l'addició d'ATP-Mg, pH 7,5, les concentracions finals
dels quals eren 1 i 2 mM, respectivament. L'activitat de la
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quinasa de la fosforilasa j) e's afectada per la relació
ATP/Mg emprada. La relació utilitzada (0,5) era la me's adient

per la mesura de l'activitat de l'enzim hepàtic ( 298 ).

AL temps zero (a O-^C) i als 5 i 10 minuts (a 302C) es

treien alíquotes que eren diluïdes i posteriorment determina-
des llur activitat fosforilasa a tal com es descriu a Mètodes.

El principal problema per a determinar diferències en ■

l'activitat de la quinasa de la fosforilasa b» en extractes

crus desprès de la incubacip dels hepatòcits amb diferents
efectors e's la gran facilitat amb què aquest enzim pot ésser
activat, en el mateix extracte, fins i tot a O^C, per la sub-
unitat catalítica de la pr oteln o-quinasa dependent d'AMP cí-
clic. Així mateix l'enzim pot activar-se per un procés de pro-

teblisi, és a dir, per conversió de la quinasa I de la fosfo-
rilasa en la més activa quinasa II ( 104 )} que en els extractes
crus probablement és conseqüència de l'acció de la catepsina B.

A fi d'eliminar aquests efectes d'activació per ambdues
influències es va utilitzar una combinació d'inhibidors en-

zimàtics . D'una banda, es va introduir, tant en la solució
d' homogene Ització de les cèl·lules com en la de la determinació
enzimàtica , l'inhibidor estable al calor de la pr ote ïn o-quina -

sa dependent d'AMP cíclic, purificat i a una concentració fi-
nal de 0,5 mg/ml. Prèviament havíem determinat experimental-
ment que aquesta concentració d'inhibidor anul·lava totalment
l'activitat de la prote ïn o-quinasa dependent d'AMP cíclic pu-

rificada de fetge.

Pel que fa a l'activació per proteolisi vam fer servir,
també tant en la solució d ' h omogene ïtza ci ó dels hepatòcits
com en la de la determinació enzimàtica, 1' i od oa ce ta t, un irihi-
bidor de les proteases lisosomals/a la concentració final de
1 mM .
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Paral·lelament es va tenir en compte l'estat alimentari
dels animals. Era conegut per observacions prèvies del nostre
laboratori i d'altres autors que l'estat de dissociació i per

tant d'activació de la proteïno-quinasa dependent d'AMP cíclic
era influenciat pel dejuni, de manera tal que la seva acti-
vitat s'incrementava amb el temps de dejuni. Es per això, que

a l'hora de dur a terme experiments referents a l'activitat

quinasa de la fosforílasa Jj, els fèiem amb hepatòcits aïllats
de rates mantingudes en condicions d'alimentació "ad libitum".

D'aquesta manera aconseguíem reduir l'activitat de la proteï-
no quinasa d'AMP cíclic.

Amb aquesta metodologia, combinació d'inhibidors enzimà-
tics i de condició alimentària de l'animal, aconseguíem mante-

nir estable l'estat d'activació de la quinasa de la fosforila-
sa al final de les incubacions. Conseqüentment, vam poder me-

surar acuradament les modificacions en l'activitat d'aquest

enzim provocades per la incubació de les cèl·lules amb els
diferents efectors.

3.3.4.2. Limitació per la insulina de l'efecte del glucagó
sobre la quinasa de la fosforilasa tj hepàtica.

Abans de descriure la limitació per part de la insulina
dels efectes del glucagó, exposem succintament les condicions
en què observàvem l'activació de la quinasa de la fosfori-
lasa b pel glucagó:

3.3.4.2.1. Activació de la quinasa de la fosforilasa ja pel
glucagó.

Hepatòcits aïllats de rates alimentades foren incubats,
durant diferents temps, amb una concentració de glucagó de
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FIGURA 30 EFECTE DEL GLUCAGCÍ SOBRE LA QUINASA DE
LA FOSFORILASA HEPXïICA.

Els hepatòcits foren incubats durant

temps que anaven des d’l a 14 minuts amb
_ g

glucagé 10 M. Després d’homogeneïtzar
les cèl·lules en presència de l'inhibi-
dor dé la prote'ino-quinasa dependent d’AMP
ciclic es va mesurar l’activitat de la

quinasa de la fosforilasa en els extractes.
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10“ M. L'hormona provocà un marcat increment en l'activitat

de la quinasa de la fosforilasa (FIGURA 30).

Al segon minut d'incubació l'activació de l'enzim era ja

màxima i assolia increments sobre el valor basal del 110%

aproximadament. Als 14- minuts d'incubació l'activitat havia

retornat gairebé al valor inicial.

3.3.4.2.2.Limitació de la insulina sobre l'activació de la

quinasa de la fosforilasa íb provocada pel glucagó.

En aquesta sèrie d'experiments es procedí a una prein-
cubació de les cèl·lules amb insulina 10 M, durant 4 min

al final dels quals s'addicionaven al medi d'incubació con-

centracions creixents de glucagó, en el rang de 10~^ a
-8

10 M, i es continuava la incubació durant dos minuts més.
D'aquesta manera el temps total d'acció de la insulina era de
sis minuts, temps de l'ordre del que produïa efectes d'inacti-
vació sobre la proteïno-quinasa dependent d'AMP cíclic.

A la FIGURA 31 hom pot observar que la insulina era

capaç de provocar una limitació significativa en l'activació
de la quinasa de la fosforilasa b^ provocada pel glucagó.
Aquest efecte era inapreciable a concentracions de glucagó
que produïen o bé una dèbil o una molt forta activació de la
quinasa de la fosforilasa Ji . El rang de concentracions de
glucagó en què la insu lina (10 M) produïa l'efecte màxim de
limitació sobre l'activació de la quinasa de la fosforilasa Jd
era de 5 x 10a 10 ^ M.

Aquesta experiència demostrava que la insulina era ca-

paç de limitar els efectes del glucagó.
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FIGURA 31 LIMITACld DE LA INSULINA DE L»ACTIVACIÓ
DE LA QUINASA DE LA FOSFORILASA PROVOCA

DA PEL GLUCAGÓ.

Els hepatòcits foren incubats amb in-
_ g

sulina 10 M durant 4 minuts al final

dels quals ■ s?addicionaven al medi d’in
cubació concentracions creixents de glu

cag<5 i la incubació es perllongava durant
2 minuts més. A continuació es mesurà

l’activitat quinasa de la fosforilasa en

els extractes cel·lulars.



■}Ojd 6 uiuu/n q dsd]jJOj.soj. d] ap DSDumb

glucagó



270

3,4. ESTUDI DE L'ACTIVACIÓ DE LA QUINASA DE LA FOSFORILA-

SA b HEPÀTICA .

S'han suggerit dos mecanismes que justifiquen l'activa-
ció ulterior de la fosforilasa hepàtica per part de les hor-
mones g lic ogen o lí t ique s : un mediatitzat per increments en els
nivells d'AMP cíclic i un altre independent de l'acumulació
del nu c le otid .

Mitjançant el primer mecanisme actuarien d'una banda el

glucagó i d'altra les ca te c o lamine s que interactuen amb els

receptors be ta-ad re nè rgics . Pel que fa a l'activació de la
fosforilasa per mecanismes independents d'AMP cíclic, aquella
seria duta a terme tant per l'estimulació dels receptors alfa-

adrenergics hepàtics per part de les cate colamines com per

l'actuació d'altres hormones, com ara la vasopresina i l'an-

giotensina II, que no produeixen cap canvi en els nivells
in trace 1. lu la rs d'AMP cíclic i sí una alliberació de Ca r

des de algun locus encara no ben determinat.

L'enzim que lbgicament hauria de constituir el punt de
confluència de les dues vies g lic ogen olítique s e's la quinasa
de la fosforilasa b ,car e's activada per la prote ïno-quinasa
dependent d'AMP cíclic i a me's poseeix un mecanisme potencial
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d'ésser activada pel calci.

L'estudi, resultats del qual es presenten tot seguit,
va tenir com a objectiu fonamental investigar les variacions
en l'activitat quinasa de la fosforilasa exercides per les
diferentes hormones g lic oge n o lí tique s .

A més i per les mateixes hormones es van determinar les

modificacions produïdes sobre la resta d'activitats enzimà-

tiques de la cascada g lic ogen olítica per tal d'esbrinar si
realment la quinasa de la fosforilasa ja podia ésser activa-
da per dos mecanismes diferents.

3.4.1. EFECTES DEL GLUCAGÓ SOBRE LA CASCADA GLICOGENOLÏTICA

EN HEPATOCITS DE RATA AÏLLATS.

A la FIGURA 32 queden resumits els efectes que produeix
el glucagó sobre els diferents enzims de la cascada glicoge-
nolítica així com les variacions en els nivells d'AMP cíclic

provocats per la mateixa hormona.

Hepatocits de rates alimentades "ad libitum" foren in-
cubats amb glucagó 10~^ M durant 2 minuts que és un temps din-
tre del rang de màxima activació dels enzims obiecte d'estudi.

Els nivells d'AMP cíclic experimentaren en aquest temps
un gran augment, prop de vuit vegades el valor basal. L'in-
crement en l'AMP cíclic va venir acompanyat per un augment en

l'activitat de la protexno-quinasa de pendent d'AMP cíclic .Aques^
ta va ésser determinada fent servir dues relacions d'activitat.

La primera, clàssicament utilitzada, era el quocient resultant
de les activitat determinades en absència i en presència d'AMP
cíclic (-AMPC/+AMPc) . La segona era aquella que s'havia reve-

lat com a més sensible a l'hora de detectar la inactivació de
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FIGURA 32 EFECTES DEL GLUCAGÓ SOBRE ELS PARÀME-
TRES DE LA CASCADA GLICOGENOLÍTICA.

Els hepatòcits van ésser incubats
durant 2 minuts amb una concentració de

_7
glucagó de 10 M. Tot seguit es deter-
minà els nivells d’AMP cfclic; l’estat
d’activació de la proteino-quinasa de-

pendent d’AMP cíclic per mitjà de dues

relacions d’activitat -AMPc/+AMPc i

AMPc 10~^M/AMPC 2 x 10 ~*M; l’activitat
de la quinasa de la fosforilasa i l’ac-
tivitat de la fosforilasa.

En les gràfiques s’expressen els

graus de significança estadística cal-
culats a partir de la diferència entre
'les mitjanes.
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la pr oteïn o-quinasa dependent d'AMP cíclic per la insulina,
i qae consistia en establir la relació de les activitats en-

zïmàtiques mesurades a dues concentracions d'AMP cíclic, una
—8

ba ixa (9 x 10" M) i una altra d'alta.

La concentració d'AMP cíclic utilitzada en l'assaig
a a Ita con cen traci ó d ' AMP cíclic era de 2 x 10"^ M, igual a la
utilitzada clàssicament en l'assaig -AMPc. Aquesta concentra-
ció d'activador és capaç de produir condicions saturants sobre
l'activitat de la prote In o-qu inasa dependent d'aquest nucleb-
tid

Per ambdues relacions s'observà un increment en .l'estat

d'activació de la prote In o-quinasa dependent d'AMP cíclic.

La quinasa de la fosforilasa ja, enzim clau del nostre
estudi, era activada molt significativament. En efecte, el

glucagó (,10"^ M, 2 min) va incrementar l'activitat de l'en-
zim de 70 a 145 U/min x g de proteïna (p^L0,01). Així, en con-

dicions d'un gran augment d'AMP cíclic i conseqüentment
d'una notable activació de la pr ote In o-au in asa dependent
d'AMP cíclic, la quinasa de la fosforilasa Ja resultava am-

pla ment activada.

La g licoge n o-f osf ori lasa , ultim esglaó de la cascada

glicogen olítica era molt potentment activada com a conse-

qüència de la incubació dels hepatòcits amb el glucagó.

3.4.2. EFECTES DE L' EPINEFRINA I DE LA FENILEFRINA SOBRE ELS

PARÀMETRES DE LA CASCADA GLICOGENOLÍTICA.

En la seaüent sèrie d'experiments es va determinar l'ac-
tivitat dels enzims de la cascada glicogen olítica i la con-

centració d'AMP cíclic després que els hepatòcits foren in-
cubats amb epinefrina o amb fenilefrina.
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Cal fer notar que aquests efectors actuen en un major
o menor grau sobre els receptors alfa i beta adrenèrfics,
Així l'epinefrina tot i tenint un gran component de la seva

actuació sobre els receptors a lfa (aproximadament un 90%) tam-

bé exerceix un efecte significant sobre els beta (10%).

D'altra banda la fenilefrina ha estat considerada com a

un efector a lfa-adrenè rgic pràcticament pur. Tanmateix, estudi
dis molt acurats sobre l'actuació de la fenilefrina en hepa-
tocits han revelat que la seva actuació també té un petit com-

ponent beta quan l'hormona és emprada a altes concentracions.

La classificació d'aquestes hormones en agonistes al-
fa o be ta-ad renèrgics ha estat establerta en base a estudis

que feien servir bioquejants específics alfa o beta adrenèr-

gics , com ara la fen oxibenzamina i el propranolol.

En els experiments en què s'utilitzaren aquests bloque-

jants els fèiem servir , ambdós, a una concentració prou

elevada( 2 x 10"^ M) com per a bloquejar totalment els efec-
tes alfa o beta respectivament.

El primer estudi que realitzàrem fou in-vestigar l'efecte

que els bioquejants alfa i beta utilitzats podien exercir, per

si sols, sobre els paràmetres mesurats. A la FIGURA 33 hom pot
observar que aquests dos bioquejants no produïren cap efecte
significatiu sobre els nivells d'AMP cíclic ni sobre les acti-
vitats enzimàtiques proteïno-quinasa dependent d'AMP cíclic,
quinasa de la fosforilasa o glicogen o-f osf orilasa .

3.4.2.1. Efectes de l'epinefrina

L'epinefrina a una concentració de 10 M exercí una no-

table interacció amb els receptors beta, cosa que es traduí
en un increment significatiu dels nivells d'AMP cíclic.
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D'altra banda quan la catecolamina era afegida a una sus

pensió d’hepatbcits que havien estat prèviament tractats amb

propranolol durant 10 min, el component beta de l'actuació de

l'epinefrina quedava bloquejat. En aquestes condicions l'epi
nefrina no provocà modificacions significatives sobre els
valors basals d'AMP cíclic ni en l'estat d'activació de la

proteïno-quinasa dependent d'aquest nucleotid. Nogensmenys,
sí que es produí una substancial activació tant de la quina-
sa de la fosforilasa b^ com de la glicogeno fosforilasa.

Aquests resultats sugqereixen, que el component d'actua-
ció alfa adrenèrgic de l'epinefrina provoca la ulterior ac-

tivació de la fosforilasa per un mecanisme diferent al relac-
cionat amb increments d'AMP cíclic i que l'activació de la
fosforilasa és mediatitzada per l'activació de la seva qui-
nasa .

Quan incubàvem l'epinefrina amb cèl·lules que prèvia-
ment ho havien estat amb fen ox iben za mina (2 x 10~^ M, 10 min)
continuaven produint-se tant l'augment en els nivells d'AMP
cíclic com en l'estat d'activació de la proteïn o-quinasa de-

pendent d'aquest nucleotid, pero no vam observar increments
estadísticament significatius en l'activitat de la quinasa
de la fosforilasa o en la de la fosforilasa.

Aquests últims resultats indiquen, una vegada més, la

gran importància del component d'estimulació a lfa-ad re nè r gic
de l'epinefrina sobre l'activació de la fosforilasa.

Pct ésser que l'increment en l'activitat de la proteïno-
quinasa dependent d'AMP cíclic resultant després de la incu-
bació amb epinefrina de cèl·lules prèviament tractades amb
fenoxibenzamina sigui, encara que significatiu, massa petit
com per a poder causar l'activació de la quinasa de la fos-
forilasa i darrerament la de la f os f or i lasa . També’ podria
succeir que en absència del component alfa no es poguin e^
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FIGURA 33 EFECTE DE LTEPINEFRINA I DE LA FENIL-

EFRINA SOBRE ELS PARÀMETRES DE LA CAS

CADA GLICOGENOLITICA.

Els hepatòcits foren incubats durant
2 minuts amb epinefrina 10~^M o amb fe-
nilefrina 10 UM tant en absència com en

presència del bloquejant alfa-adrenèrgic
fenoxibenzamina o de 1Tantagonista beta-

adrenèrgic propranolol.

Tots dos bloquejants van ésser addi-
cionats al medi dTincubació a una con-

centració final de 2 x 10 10 minuts

abans que ho fossin 1’epinefrina o la
fenilefrina.

A la figura es mostra els graus de

significança estadística dels efectes
observats. p < 0,05

* *• P < 0,01
*■** p< 0,001



salina epinefrinalO'^M fenilefrina10‘®M

□ sense

bloquejants

fenoxibenzamina 2*10’^ M

propranolol 2*10’°M
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cadellar adequadament les diferents reaccions de la cascada

glicogenolitica .Pe r últim h i cap la possibilitat que realment
l'activació de la quinasa de la fosforilasa no sigui una conse-

qüència directa de l'activació de la prote ïn o-quinasa dependent
d ' AMP cíclic.

3.4.2 .2 . Efecte s de la fenilefrina

Planificàrem una sèrie d'experiments en els que s'estudià
l'efecte de la fenilefrina sobre l'activitat de la quinasa de
la fosforilasa car aquesta hormona activa la g licogen òlisi
gairebe totalment per interacció amb els receptors alfa.

A la FIGURA 33 s'expresa els resultats obtinguts després
de la incubació de fenilefrina amb els hepatòcits aïllats de
rates alimentades.

Succintament, l'hormona a una concentració de 10M pro-

vocà l'activació de -la quinasa de la fosforilasa i la de la
fosforilasa sense cap modificació significativa ni en els ni-
velis d'AMP cíclic ni en l'activitat de la pr ote ïn o-quinasa

dependent d'aquest nucleòtid. Si la incubació hom la fèiem en

cèl·lules tractades prèviament amb propranolol (2 x 10 M,
10 min) els paràmetres estttdiats no experimentaren cap variació
respecte als valors obtinguts pel tractament de les cèl·lules
amb l'efector sol. En canvi, si hom incubava les cèl·lules amb
f en ox iben zamina (2 x lO""’ M, 10 min) prèviament a l'addició de
la fenilefrina, tant l'activació de la quinasa de la fosfori-
lasa com la de la fosforilasa eren totalment anul·lades.

A fi d'aconseguir una visió més completa de l'actuació
de la fenilefrina, es va portar a terme un estudi detallat de
la d osi-dependència de la resposta dels enzims que formen part
de la cascada g licogen olítica a la incubació dels hepatòcits
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amb l'efector.

A la FIGURA 34 hom pot observar que:

L'activitat pr ote ïn o-quin asa dependent d'AMP cíclic me-

surada per la relació d'activitats -AMPc/4-AMPc n o es modificà

per efecte de la incubació de les cèl·lules hepàtiques amb
l'efector. Si bé a concentracions molt elevades de fenilefrina

es manifestà una ínfima activació de la pr ote In o-qu inasa depen-
dent d'AMP cíclic, l'increment produït no assolia xifres de con-

sideració estadística significativa ( p^0,5) . En qualsevol cas

aquesta petita modificació era totalment abolida pel bloquejant
be ta-ad renè rgic propranolol i invariada pel tractament previ de
les cèl·lules amb f en oxibenzamina .

Pel que fa a l'activitat de la quinasa de la fosforilasa
s'observà una activació que depenia de la dosi. Aquesta activació
era bloquejada per l'acció de la fen oxiben zamina i immodificada

per la del propranolol. Aquest era el comportament del enzim
fins una concentració de fenilefrina de l'ordre de 10"6 M.

Això representava que l'enzim podia ésser activat per la sola
estimulació dels receptors alfa adrenèrgics sense cap interven-
ció de les modificacions pròpies del mecanisme beta-ad renè rgic.

A concentracions superiors de l'efector (10 ^ M) hom podia

apreciar una lleugera activació de la quinasa de la fosforilasa
en presència del bloquejant fen oxibenzamina mentre que el pro-

pranolol exercia una feble acció de contrarestaci ó sobre l'acti-
vació de l'enzim. Es a dir , com a conseqüència de la mínima a_c
tivació de la pr ote In o-quinasa dependent d'AMP cíclic es produïa
també una petita activació addicional de la quinasa de la fosfo-
rilasa que era anul·lada pel bloquejant beta propranolol.

L’observació en conjunt-d'aquests resultats ens fan sug-

gerir que la quinasa de la fosforilasa hepàtica és susceptible
d 'ésser activada per un mecanisme diferent al provocat per in-
crements en els nivells d'AMP cíclic.
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FIGURA 34 EFECTE DE LA FENILEFRINA, EN FUNCIÓ
DE LA CONCENTRACIÓ, SOBRE LES ACTIVITATS
ENZIMÀTIQUES: PROTEINO-QUINASA DEPENDENT
D’AMP CÍCLIC I QUINASA DE LA FOSFORILASA.

Els hepatòcits van ésser incubats du

rant 2 min amb concentracions creixents

de fenilefrina. Quan la incubació es feia

en presència dels bloquejants adrenèrgics

específics, fenoxibenzamina (alfa) o pro

pranolol (beta) aquests sTaddicionaven
al medi d’incubació a una concentració

de 2 x 10-%1, 10 minuts abans de la fe-
nilefrina.



fenilefrina (M)



En arribar a aquest punt cal recordar que l'activació
de la quinasa de la fosforilasa com a resposta dels hepatòcits
a la incubació amb epinefrina o fenilefrina l'havíem pogut obser
var després d'introduir dues modificacions en la metodologia dç
treball que diferien respecte a les utilitzades habitualment

per altres autors.

Bàsicament consistien en utilitzar en el medi d'incubació
de les cè 1. lu les (Krebs - Ringer bica rb ona ta t) una concentració
5u vegades menor de Cl^Ca (50 uM) que la normalment utilitzada
(2.500). D'altra banda ja ha estat descrit que aquesta concert-
tració de Cl^Ca^O mM) és suficient per a observar l'activació
de la fosforilasa per efecte de les hormones esmentades. La se-

gona modificació consistia en introduir - a més de l'inhibidor

de la pr ote ïn o-quinasa dependent d'AMP cíclic- i tant en la so-

lució d ' h omogene ïtza ci ó de les cèl·lules com en la de la deterrni
nació de l'activitat enzimàtica de la quinasa de la fosforila-
sa 5 un inhibidor de proteases. Quan^en els experiments es feia
servir el medi d'incubació Krebs - Ringer amb una concentra-
ció de C^Ca de 2,5 mM , no s'observava cap efecte d'activació
en l'esmentada activitat enzimàtica ni per efecte de l'epinefri-
na ni de la fenilefrina.

De manera semblant, no s'observava cap modificació signi-

ficativa en l'activitat enzimàtica per efecte d'aquests efectors

quan tot i utilitzant Krebs-Ringer amb C^Ca 50 uM, la solució
d'homogeneItzació i la oarreja de reacció de la quinasa de la
fosforilasa b contenia EGTA 0,5mM .

Així, al catió calci segons aquests resu ltats ,semb la va

jugar un paper important en l'activació de la quinasa de la fos-
forilasa jj per l'epinefrina i la fenilefrina, puix que tant en
la seva absè n cia (EGTA) com a altes concentracions , no s'obser-
vava l'efecte sobre la quinasa de la fosf orilasa ,Això queda
remarcat pel fet que el glucagó; que actua sobre aquest enzim
per un mecanisme independent de calci i que ho fa mitjançant
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increments notables de la concentració intra ce 1. lu la r d'AMP-

cíclic, si que activa la quinasa dè la fosforilasa b en totes

les condicions experimentals abans esmentades, en les quals
no s'observà efectes de l'epinefrina o de la fenilefrina.

3.4.3.EFECTES DE LA VASOPRESINA SOBRE ELS PARÀMETRES DE LA CAS

CADA GLICOGENOLÍTICA.

La vasopresina, en el teixit hepàtic, activa la fosforilà
sa sense produir increments en l'AMP cíclic o en l'activitat de

la prote in o-quinasa dependent d'aquest nucleotid. Aquesta hormo-
na reunia , doncs, les condicions me's adients per fer un estudi
sobre la possible activació de la quinasa de la fosforilasa

per un mecanisme independentment d'AMP cíclic.

Hepatòcits aïllats de rates alimentades van esser incu-

bats en Krebs-Ringer bicarbonatat (50 uM Cl-Ca) en presència^
, - 7

i absència de vasopresina a una concentració de 10 M durant
dos minuts al finals dels quals les cèl·lules eren homogeneït^
zades en absència d'EGTA, Tot seguit era determinada l'activitat
de la quinasa de la fosforilasa b^. Addicionalment i a mena de
control de les nostres condicions d'experimentació es mesurà
l'activitat de la prote in o-qu inasa dependent d'AMP cíclic i
els nivells d'aquest nucleotid.

A la FIGURA 35 hom pot observar com la quinasa de la fosforilasa
b i la glicogeno fosforilasa eren activades significativament
(p<0,05 per ambdues activitats) per efecte de la incubació
dels hepatòcits amb la vasopresina.

D'altra banda, els nivells d'AMP cíclic i l'activitat
de la prote íno-quinasa dependent d'aquest nuceòtid restaren
immodificats respecte al controls darrera incubació de les cè 1.
lules amb l'hormona.
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FIGURA 35 EFECTES DE LA VASOPRESINA SOBRE ELS

PARÀMETRES DE LA CASCADA GLICOGENOLf-
TICA,

La vasopresina s*incubava amb els

hepatòcits a una concentració de 10 'M
durant 2 minuts al final dels quals les'
cèl·lules eren homogeneitzades i els dji
ferents paràmetres de la cascada glicogenolíti
nolltica determinats.

Els resultats expressats són la mit

jana dels valors determinats en 4 ex-

periments duts a terme en dies diferents.
Aixi mateix es mostra el grau de signi-

ficançà estadística dels efectes obser
vats. * P < 0,05

n.s.=p ^ o,05
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El resultat de l'activació de la quinasa de la fosforilasa t)

hepàtica per efecte de la vasopresina es venia a sumar als resu_l
tats obtinguts sobre l'activació de l'enzim per efecte de
l.'e pine f rina i e 1 de la fenilefrina en absència d'increments
en els nivells d'AMP ciclic o en l'estat d'activació de la pro-

te ïn o-qu ina sa dependent d'aquest nucleòtid.

En conseqüència es demostrava definitivament que la quina-
sa de la fosforilasa pot ésser activada d'una manera estable

pel mecanisme a lfa-adrené rgic i pel de la vasopresina. Finalment,
aquests mecanismes semblen ésser independents dels efectes
d'increment en els nivells intrace1. lulars d'AMP cíclic.



4. discussió



4.1. REGULACIÓ DEL METABOLISME DEL GLICOGEN PER SUCRES .

A les cèl·lules parenquimàtiques del fetge el metabo-
lisme del glicogen, governat en darrera instància per l'enzim

sintetitzant, g lic ogen o-s in tasa i pel degradant, fosforilasa,
és afectat pel tractament amb sucres com la glucosa, la manosa,

la galactosa, la fructosa i d'altres.

La glucosa, que mena a la síntesi de glicogen en el fet-

ge, provoca l'activació de la g licogen o-s intasa i la inactiva-
ció de la glicoggeno-fosforilasa. Aquests canvis han estat ob-
servats clarament tant en fetge perfós com en suspensions d'he-

patocits ind ependenment de l'estat nutrici de l'animal (275,
283) .

Ara bé, davant l'evidència de l'efecte d'activació de
la glicogeno sintasa per glucosa i sucres diversos, no hi ha
en canvi un acord clar sobre el mecanisme pel qual aquesta

activació es produeix.

Fonamentalmen t , dues són les teories formulades que s'han
emès sobre el mecanisme d'activació de la glicogeno-sintasa
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per la glucosa. Una anomenada "seqüencial", que considera
necessària la prèvia inactivació de la glicogeno fosforilasa
per l'activació de la glic ogen o-s in tas a; i una altra que in-
volucra l'èster fosforic en sis de la glucosa com a responsa-

ble de l'activació de l'enzim sintetitzador de glicogen.

4.1.1. MECANISME SEQÜENCIAL.

El mecanisme seqüencial postulat per Hers i cols. (255)

proposa que la g licogeno-siritasa no pot activar-se si prèviament
la glicogen o-fosf ori lasa no ha estat inactivada per sota d'un
cert nivell. Quatre són les bases experimentals que donen su-

port a aquesta teoria:

a) La glucosa estimula la conversió de la fosforilasa a a b

tant en extractes crus com en preparacions enzimàtiques par-

cialment purificades
b) La dilació que s'observa en la inte rconversió cap a les f or

mes f is i ologicamen t actives de la g lic oge n o-s intasa en un extrac

te cel·lular correspon al temps necessari per a la quasi compl£
ta conversió de la fosforilasa , de la forma ^ a la forma Jd.
c) La fosforilasa a^ és un inhibidor de la reacció de la fosfata
sa de la sintasa.

d) En teixits sencers, la glucosa i altres efectors glicogènics
no activen la g lic ogen e-s intasa si prèviament l'activitat de la
fosforilasa no ha estat rebaixada per sota d'un cert nivell,

que correspon aproximadament a un 10% del valor de la fosfori-
lasa t ota 1 ( a + b ) .

La primera d'aquestes quatre bases ha estat observada
clarament i existeix l'acord general que la glucosa estimula
la reacció de la fosfatasa de la fosforilasa. La primera demos

tració d'aquest efecte d ' in te rc on vers i ó de la fosforilasa de la
forma £ a la forma Ja fou descrita per Holmes i Mansour (144)
treballant sobre extractes musculars, i posteriorment fou demos-
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trat en fetge per Stalmans i cols(261). Tanmateix, mentre que

l'efecte de la glucosa en la reacció de la fosfatasa de la

fosforilasa es evident, no hi ha informació respecte a la pos-

sible influència directa de la glucosa sobre la reacció de la

fosfatasa de la glicogen o-sin tasa . Aquest és un punt molt impor-
tant perquè la glucosa 6-P sí que és capaç d'estimular la reac-

ció de la fosfatasa de la sintasa en molts teixits. 3a que tant
la glucosa com la glucosa 6 -P estimulen la reacció de la fosfa-

tasa de la fosforilasa sembla lbgic pensar que la glucosa pot
estimular també la reacció de la fosfatasa de la sintasa di-

rectament.

L'observació que efectuàrem sobre el fet que sucres (sen
se fosforilar) com ara la galactosa o el xilitol puguin activar
la g lic ogen o-s in tasa mentre els nivells de fosforilasa romanen

constants concorda plenament amb els resultats observats per

Whitton i Hems (264) que també observaren la mateixa resposta

d'aquest enzim després de la incubació dels hepatocits amb ga-

lactosa. Davant d'aquests fets els autors esmentats suggerien

que d'hexose en la cèl·lula hepàtica no necessàriament havia
d'estar acoblat a l'activació de la fosfatasa de la fosforilasa

i que el mecanisme proposat en la teoria d'Hèrs i cols. (125)
no era un mecanisme general per a explicar l'activació de la
sintasa pels succés en el fetge. El fet que el xilitol produeixi
el mateix efecte que la galactosa confirma la darrera afirmació.

Els resultats que conduïren a la formulació de la hipb-
tesi b) de la teoria d'Hers provenien inicialment de les ob -

servacions de Gold i Segal (330), que trobaren que es produïa
una dilació abans de de l'inici de l'activació de la sintasa

quan un extracte cru hepàtic era incubat a temperatura ambient.
Stalmans i cols. (261) demostraren que aquesta dilació corres

ponia al temps requerit per a la gairebé total conversió de la
fosforilasa a en b per la reacció de la fosfatasa de la fosfo-
rilasa. Posteriorent aquest mateixos autors demostraren tam-
bé que la fase de dilació abans de l'activació de la sintasa
podia allargar-se o escurçar-se per factors que similarment
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canviaven el temps requerit per la conversió de la fosfori-

la sa £ en Jj.

Tanmateix, hi ha un problema significant pel que fa a

la demostració de l'existència de una fase de dilació en

extractes crus en suport de la teoria del control de la fos-

forilasa sobre la reacció de la fosfatasa de la sintasa. I

aquest és que la demostració de la fase de dilació depèn com

pletament de les condicions experimentals emprades. Mentre la
fase de dilació abans de Hactivació de la g lic ogen o-s intasa
és evident en una solució amortidora de pH a base de glicil-

glicina, aquella no s'observa ni hi ha una relació aparent
entre l'activació de la sintasa i la inactivació de la fosfo-

rilasa , quan s'utilitzen altres menes de solucions amortido-

res, per exemple Imidazol o HEPES , 50 i 100 mM, respectivament.

Aixo demostra que el mecanisme seqüencial "in vitro" va

lligat en certa mesura a la presència de determinats anions.
Per tant, no podem inferir un control per part de la fosfo-
rilasa sobre la reacció de la fosfatasa de la sintasa, en uns

experiments on múltiples factors no gaire ben coneguts influ-
eixen en els resultats.

Respecte al punt c)de là teoria d ' He rs , la inhibició de
la fosfatasa de la sintasa de la fosforilasa, fou demostrada

per primera vegada èn extractes hepàtic de ratolí per Stalmans
i cols. (261) i és el punt crucial de llur esquema. Tan i Nju
ttall (331) informaren que la inhibició de la reacció de la
fosfatasa de la sintasa en extractes hepàtic per la fosfori-
lasa a_ era no competitiva. Killilea i cols. (213) demostra-
ren que l'acció de des f osf orilaci ó d'una preparació homogè-
nia de fosforilasa hepàtica sobre una barreja de fosforilasa

a^ i sintasa "D" ( a una relació fisiològica de 10:1, respecti^
vament) era 5 vegades més ràpida sonbre la fosforilasa a^ que
sobre la sintasa "D" (f os f ori-lada) . Aquests resultats con-

corden amb les dades cinètiques que indiquen que aquesta fosfa^
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tasa d es f os f ori la la fosforilasa ji 100 vegades més ràpidament
que la s in tasa "D" . Aquests mateixos autors no trobaren fase
de dilació en la conversió de la g lic oge n o-s intas a de la forma
"D" a la forma "I" . Segons ells per la sola virtut de les

propietats cinètiques es produiria una inactivació ràpida de
la fosforilasa seguida d'una activació me's lenta de la glico-

gen o-sintasa .

Es evident que per a la resolució d'aquest problema
caldrà tenir més dades sobre si els dos en zims ( f os f or i lasa i

sintasa ) són desf osf orilab les per una fosfatasa comu o per

dues fosfatases diferents.

De tota manera, sembla clar que la conversió cap a les
formes més actives de la g lic ogen o-s in tasa pot esdevenir-se
sense fase de dilació quan la fosforilasa a i la sintasa "D"
estan juntes i en concentracions aproximadament fisiològiques.

La base d) de la teoria d ' He rs contempla la impossibi-
litat d'activació de la sintasa si la g lic ogen o-f os f or i las a

no ha estat prèviament inactivada per sota d'un cert nivell

(10% de l'activitat total). Segons Hue i cols. (279) l'acti-
vació de la g lic ogen o-s in tasa és inversament proporcional a

la quantitat residual de fosforilasa a^ per sota del nivell
mínim del 10% en experiments portats a terme amb hepatòcits
aïllats de rata. En contra d'aquesta opinió Goldstein i Curnow
(282) han manifestat que l'administració intravenosa de gluco-
sa a rates promovia un increment de l'activitat sintasa sense

disminuir la de la fosforilasa.

L'aportació nostra en aquest punt de la discussió,
sobre les observacions fetes, és que l'activació simultània
de g lic ogen o-s in tasa i g lic ogen o-f os f or i lasa després d'incu-
bar els hepatòcits amb fructosa, s orb osa , taga t osa., gliceraldjs
hid, glioxal i altres aldehids, constitueixen una demostració
definitiva que la inactivació de la g lic ogen o-f os f or i lasa no
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és un requisit previ per a l'activació de la g lic ogen o-s in -

tasaCa I considerar que l'activació de la glicogen o-sintasa
en les condicions en què fèiem els experiments no pot ésser
atribuïda a l'alliberament de glucosa en el medi d'incubació
ja que la concentració màxima de glucosa (1,1 mM) sempre roma

nia molt per sota de la mínima concentració d'aquest sucre

capaç de produir canvis significatius sobre l'activitat gli-
cogeno-sintasa i que é’s de 10 mM.

Així, doncs, si la teoria d'Hers i cols. pot explicar la
seqüència d'esdeveniments observada després de la incubació
dels hepatòcits amb glucosa, no constitueix un mecanisme d'a-
bast general que expliqui l'activació de la g lic oge n o-s in tasa

ja que no és operatiu en el cas de sucres que no inactiven la
fosforilasa (galactosa i xilitol) o que fins i tot la aciti-
ven (fructosa i tagatosa). A més, el mecanisme seqüencial sem-

ble dependre de determinats anions. Per tant,de les nostres
observacions i de les d'altres a ut ors ( 282 ,2 64,2 66) es desprèn
que un altre mecanisme diferent del proposat per Hers ha d 'e xis
tir per a l'activació de la gl ic ogen o-s in tasa.

Molt recentment Van de Werve (332 ) ha considerat que rea_l
ment hi ha l'evidència per al que fa al fetge d'un mecanisme
no se qüen cia 1.

4.1.2. MECANISME D’ACTIVACIO DE LA SINTASA A TRAVÉS DE GLUCOSA

6-FOSFAT .

Hizukuri iTakeda (244) demostraren l'increment d'acti-

vitat d'una fosfatasa de la g lic oge n o-s intasa de me lsa bovina

per efecte de la glucosa 6-P. Posteriorment diversos autors
van demostrar el mateix efecte sobre enzims purificats de
diferents teixits; múscul esquelètic (245), cor(208), leucb-
cits polimorf onuclears (246) i en adipòcits (247). Hizukuri
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i Larner trobaren que la glucosa 6-P estimulava l'alliberament

de(^pj a partir de -glicogen o-sintasa "D" purificada de
múscul esquelètic de conill (248).

Lawrence i Larner (247) proposaren, doncs , que calia una

fosforilació prèvia de la glucosa per a activar la glicogeno-
sintasa. Aquest èster produiria un increment en l'activitat de

la fosfatasa de la g licogen o-sintasa .

Itarte i cols. (267) van comprovar que si bé la glucosa
6-P era la molècula que estimulava més la fosfatasa de la gli-
c ogen o-s in tas a muscular, la 2-des ox ig lucosa 6-P , la manosa 6-P
la glucosamina 6-Pi la ribosa 5-P ,per aquest ordre, també
eren capaces d'activar la in te rc on ve rs i ó de l'enzim de múscul
de granota. Totes les troballes abans esmentades advoquen per

un mecanisme general d'activació de la g licogen o-s intasa per

sucres que dependria de la concentració de l'èster fosforic en

sis de la çflucosa que es formaria com a conseqüència de la
incubació de les cèl·lules amb els diferents sucres.

Els resultats oferts a la TAULA V corroboren plenament

aquesta darrera teoria car que la incubació dels hepatòcits
amb els diferents sucres (glucosa, manosa, fructosa) conduïa
sempre a una major o menor producció int ra ce 1. lu la r de gluco-
sa 6-P i paral·lelament s'observà un augment en la relació
d'activitats -G6-P/+G6-P de la glicogen o-sin tasa.

4.1.2.1. Activació "in vivo" de la g lic oge n o-s in tasa per G6-P.

En relació a l'activació de la g lic oge n o-s intasa per

la G6-P van ésser decisius els resultats que obtinguérem
amb la utilització combinada de la filipina i de concentracions
creixents de G6-P (TAULA VI).

La filipina, antibiòtic poliènic produït per l'strep-
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tomices filipinensis , utilitzat com a antifungic, ha estat
feta servir recentment èn experiments de bioquímica per là
seva propietat de fer permebles els hepatòcits (333 ). D'aques
ta manera els esters fosforics, que en condicions normals no

penetren la membrana cel·lular, tenen, pel tractament amb

1'antibiotic, accés a l'interior de la cèl·lula. La concentra-

ció de filipina que fèrem servir per pe rmeabi litzar els hepa-
-4

tocits (10 M) fou la mateixa que la que utilitzaren Nordiie
i cols. (333) ert llur estudis sobre la glucosa 6-fosfatasa
d ' he patocits . La concentració final de DMSO utilitzada en

el medi d'incubació, per solubilitzar l'antibiotic també fou
la mateixa que la que feien servir aquests autors (1% v/v) i
en les condicions que empràvem no produïa cap variació sobre
l'activitat de la g licogen o-s in tasa . La condició de permea-

bilitat de les cèl·lules fou comprovada per incubació dels

hepatòcits tant amb el colorant blau-Tripà com amb piridoxal-
fosfat. En condicions de viabilitat cel·lular (determinada per

les activitats enzimàtiques intrace 1. lulars al final de les

incubacions) tant el colorant blau-Tripà com el compost piri-
doxal-fosfat penetraven en l'interior de la cè 1. lu la , c osa

que visualitzàrem per observació al microscopi d'una a líqu b-
ta de les suspensions cel·lulars així tractades.

La glucosa 6-P que evidentment penetrava dins aquestes
cèl·lules permeables produïa l'activació de la glicogen o-sin
tasa, efecte que demostrava que realment l'èster fosforic en

sis de la glucosa afavoreix la in te rc on ve rs i ó cap a les formes
més actives de la g licoge n o-s in tasa .

L'efecte potencial d'activació de la sintasa per la
glucosa hidrolitzada per fosfatases a partir de la glucosa 6-P
en e 1 medi d'incubació fou descartat. Efectivament, la concen

tracíó de glucosa com a tal alliberada al medi al final de les
incubacions no assolia xifres que per si soles poguessin in-
crementar l'activitat de la glicogeno-sintasa (TAULA VI).



La demostració que la glucosa 6-P pot incrementar l'ac-
tivitat de la glicogen os -intasa d 'he patòcits aïllats en con-

dicions de viabilitat constitueix un pas decisiu en la concre -

ció de la teoria de Lawrence i Larner (247) segons la qual
les hexoses fosfat podrien activar la g lic ogen o-s in tasa .

4.1.3. ESTAT D'ACTIVACIÓ DE LA GLICOGENO SINTASA I RELACIÓ

GLUCOSA é-P/ATP.

A la TAULA V es mostren les variacions en els nivells

d'ATP despre's de cadascuna de les incubacions amb els sucres

esmentats. Tots ells produïen un decreixement significatiu,

respecte al valor determinat per les cèl·lules control. El
decreixement més potent, però, fou observat per l'efecte de
la fructosa. Cal parar esment que , tal com van descriure
inicialment Gilboe i Nuttall (241) i que ha estat corroborat

posteriorment (242,334), l'ATP a concentracions fisiològiques
(2,5 mM ) c ons titueix un potent inhibidor de la in te rc on vers i ó
cap a les formes actives de la glicogen o-sintasa . Es a dir,
l'ATP e's un inhibidor de la fosfatasa de la g lic ogen o-s in ta -

sa. Aquests mateixos autors comunicaren que la glucosa 6-P
era capaç de revertir la inhibició produïda per l'ATP. D'acord
amb aquests resultats d'inhibició per l'ATP de la interconver-
sió cap a les formes me's actives de la glicogen o-sintasa es-

tà l'observació que fèrem sobre l'increment en l'estat d'ac-
tivació de la g lic ogen o-s in tasa despre's de la incubació dels
hepatòcits amb 2,4-dinitrof en ol, un desacoplant de la fosfo-
rilació oxidativa mitocondrial que mena a valors disminuïts
d'ATP en dependència de la dosi. El DMSO , a la concentració
que s'utilitzava com a vehicle de dissolució del 2,4-dinitro-
fenol, no afectava l'activitat de la glicogen o-sintasa. Així
mateix, el 2 ,4-d in itr of en ol, sense modificar la concentració
cel·lular de G6-P i purament com a conseqüència del decreixe-
ment en els nivells d'ATP conduïa a una intensa activació de

la glicogen o-sintasa .
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S'albirava, doncs, una possible relació entre l'estat

d’activació de l’enzim representat per la seva relació d’acti
vitats i les concentracions relatives de cadascun dels metabo

lits G6-P i ATP representats per la relació G6-P/ATP.

Efectivament, després de representar els valors de la
relació G6-P/ATP davant els valors de la relació d'activitats

(FIGURA 14) per cadascuna de les incubacions amb els efectors

emprats (glucosa, fructosa, glucosa més fructosa, 2,4 dinitro
fenol) s'obtenia un nuvol de punts gue es disposaven en una

banda estreta que mostrava un quoficdent de correlació de
r= 0.88.

Aquests resu ltats ,d on cs , evidencien el paper important

que juguen, d'una banda, l'èster fosfòric en sis de la gluco-
sa i, d'altra, l'ATP, sobre el procés d ' in te rc on ve rs i ó de la

g licogen o-s intasa . Es més, proposem que el quocient entre les
concentracions in tra ce 1. lu la rs relatives de G6-P i ATP, cons-

titueix un índex molt acurat d'aproximació de l'estat d'acti-
vació de la g lic ogen o-s in tas a . Així mateix, les variacions en

aquesta relació poden e'sser les responsables dels canvis en

l'estat d'activació de la g lic ogen o-s in tasa com a conseqüèn-
cia de la incubació dels hepatocits amb sucres diversos.

4.1.4. REGULACIÓ DE L'ACTIVITAT FOSFATASA DE LA SINTASA

Acabem d'establir la relació entre el quocient G6-P/ATP
i l'estat d'activació de la glicogen o-sintasa i ja que que

l'ATP és un inhibidor de la fosfatasa de la sintasa i que la

glucosa 6-P sembla ésser un activador d'aquest enzim, podem
pensar que és l'activitat fosfatasa de la sintasa la que me-

diatitza els efectes observats després de la incubació dels

hepatocits amb els diferents sucres. Aixo ve corroborat pel
fet que en mesurar l'activitat fosfatasa de la sintasa des-
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prés d'una breu incubació dels hepatòcits amb fructosa trobà-
rem un increment significatiu en l'activitat fosfatasa de la

g lic oge n o-s in tas a . Recordem que la fructosa produïa en els

hepatòcits un gran increment en el quocient G6-P/ATP tant

pel fet d'augmentar la concentració de G6-P in tra cel. lu la r

com pel de disminuir els nivells d'ATP. Paral·lelament

s'observava un gran increment en l'estat d'activació de la

g licogen o-s intasa. Per aixo proposem que els sucres, i con-

cretament la fructosa, poden activar la g lic ogen o-s in tas a per

mitjà d'un proce's que involucra un increment en la relació de

G6-P/ATP i que aquest increment pot ésser el responsable de

l'augment en l'activitat de la fosfatasa de la sintasa obser-

vada en el cas de la fructosa.

4.1.5. MODIFICACIONS CINÈTIQUES DE LA GLICOGENO-SINTASA PRO-

VOCADES PELS SUCRES.

Com vam descriure a l'apartat 3.1.7. la incubació dels

hepatòcits amb glucosa, galactosa o fructosa provoca la modifi
cació de les constants cinètiques de la g lic ogen o-s in tas a , la

SQ per la UDP-glucosa i la Mq ^ per la glucosa 6-fosfat.
Els tres sucres esmentats disminueixen el valor de les dues

constants cinètiques Sq i Mq , si bé el que produeix els
efectes més potents és la fructosa.

La fosforilació "in vitro" de la g lic ogen o-s in tas a per

part de quinases , dependents o independents d'AMP cíclic,
condueix a un increment en des dues constants cinètiques en

un major o menor grau ( 18 7,14,162). D'altra banda la desfosfo-
rilació de la g lic oge n o-s in tas a fosforilada, per part de les
fosfatases, produeix un decreixement en les constants cinè-
tiques de l'enzim i paral·lelament un increment en l'estat
d'activació de la glicogeno-sintasa mesurat per la relació
d'activitats -G6-P/+G6-P (191,210).
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El fet que tots tres sucres, glucosa, galactosa i fruc-

tosa, provoquin una disminució en les constants cinètiques de
la g lic ogen o-s in tas a d'hepatbcits està,doncs, en consonància
amb l'increment en la relació d'activitats (-G6-P/fG6-P) de
la glicogen o-sintasa i suggereix, per tant, que la incubació
dels hepatocits amb aquests sucres pot provocar la desfosfori-
lació de la g licogen o-sintasa hepàtica, a traves d'un incre-
ment en l'activitat de la fosfatasa de la g lic ogen o-s in tasa .

Cal assenyalar que aquest efecte d'activació de la fosfatasa

de la sintasa per alliberament partir de

geno-sintasa ja ha estat descrit a la darrera secció pel que

fa a la fructosa .

4.1.6. MECANISME D'ACTIVACIÓ DE LA FOSFORILASA HEPATICA PER

FRUCTOSA.

El mecanisme d'activació de la fosforilasa hepàtica per

fructosa ha rebut una gran atenció en els darrers anys. Aquest
interès obeeix principalment a tres raons:

a) L'activació de la fosforilasa hepàtica havia estat

observada després de la incubació dels hepatocits amb hormones
com ara el glucagó, l'epinefrina i la vasopresina, o amb ago-

nistes a lfa-ad renè rgics com ara la fenilefrina; pero no h«
havia estat darrera la incubació de les cèl·lules amb un sucre.

b) Després de descriure l'activació simultània de la g li
cogeno sintasa i de la g lic ogen o-f os f or i las a hepàtiques per

efecte de la fructosa, hi havia un gran interès a estudiar el
mecanisme d'acció d'aquest sucre que conduïa a efectes total-
ment contraposats als previstos per la teoria d'Hers.

c) Per ultim convenia conèixer el mecanisme d'un efec-
tor que provoca l'activació simultània dels dos enzims limi-
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tants de la síntesi i de la degradació de glicogen , res-

pectivament, cosa que pot conduir a un estat de cicle fútil.

Pel que es coneix sobre la regulació de la fosforilasa

hepàtica, són diversos els mecanismes que poden conduir a una

mateixa activació final del'enzims

I) Activació de la cascada g li_c oge n o lítica per increment
en els nivells d'AMP cíclic , ès a dir , increment en l’estat

d'activació de la proteïno-quin asa dependent d'AMP cíclic ,

quinasa de la fosforilasa i finalment activació de la fosfo-
rilasa .

Aquest ès 1 mecanisme proposat per Miller (272) ja que

en els seus experiments havia observat després de la infusió
del fetge amb fructosa 28 mM , increments tant en la concen-

tració del nuclebtid com en l'activitat de la pr oteïn o-qu ina-
sa dependent d'AMP cíclic . Sorprenentment , aquest autor no

observà l'increment concomitant en l'activitat de la glicoge-
no-sintasa per efecte de la fructosa . Tanmateix Hers i cols.

(274) concretaren que fins a una concentració de fructosa de
30 mM no s'observava cap increment en els paràmetres abans es-

mentats , i que a concentracions superiors de la cetosa l'efec
te sobre la h is t ona-quin as a i sobre la quinasa de la fosfori-
lasa només es manifestava lleugerament i irregularment .

En aquest punt fem notar que encara que s'observin efec-
tes d'increment sobre l'AMP cíclic i dels enzims de la casca-

da g licogen olítica per sobre d'una concentració de fructosa de
30 mM no significa que aquest sigui el mecanisme principal

pel qual la cetosa activa la fosforilasa , car aquesta concen-

tració del sucre ja assoleix gairebe' l'activació màxima de la
fosforilasa . Cal recordar les observacions que hem fet en el

sentit que la concentració de fructosa que condueix a la mei-
tat de la màxima activació de l'enzim és aproximadament de 7,5
mM . Add icciona lment , no hi hem detectat cap variació en la
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concentració in trace 1. lu la r d'AHP cíclic ni en l'estat d'acti-

vació de la proteïno-quinasa dependent d'AMP cíclic , ni en

l'activitat de les pr ote In o-q uin ase s independents que fosfori^
len la caseïna , després d'incubar les cèl·lules amb fructo-

sa fins una concentració de 50 mM . L'estat de dissociació de

la pr oteïn o-quinasa dependent d'AMP cíclic després del tracta-
ment dels hepatocits amb la cetosa tampoc no va sofrir cap

modificació respecte als controls .

II) Increment en l'activitat de la quinasa de la fosfo-
rilasa jb per un mecanisme independent d'AMP cíclic .

Encara que no demostrada , s'havia emès la Slipòtesi que

efectors com ara epinefrina , fenilefrina o vasopresina po-

drien activar la fosforilasa hepàtica gràcies a l'activació
prèvia de la seva quinasa , per una via independent d'AMP cí-
clic , i que probablement aquesta activació estaria relació-
nada amb canvis en el flux de l'ion calci . D'altra banda ,

recentment s'havia demostrat l'estimulació de l'activitat de

la quinasa de la fosforilasa muscular per l'acció de solvents

orgànics .

Hi havia , doncs , la possibilitat que la fructosa o

algun metabolit del sucre incrementés l'activitat de la qui-
nasa de la fosforilasa per una via independent d'AMP cíclic .

Referent a aquesta possibilitat , Hers i cols. (274) ,

emeteren la hipòtesi per la qual l'activació de la fosforila-
sa hepàtica per fructosa es devia a l'activació de la quina-
sa de la fosforilasa com a conseqüència del decreixement de
la relació ATP/Mg . Cal remarcar que aquesta activació de la

quinasa de la fosforilasa nome's ha estat observada irregular-
ment a concentracions de fructosa iguals o superiors a 30mM ,

quan l'activació de la fosforilasa ja és pràcticament màxima .

Hem d'assenyalar , a me's , que encara que visualitzàvem decrei-
xements en el contingut cel·lular d'ATP , tot i disposant
d'un mètode molt sensible de determinació de l'activitat de

la quinasa de la fosforilasa (vegeu se cci ó 3 .3 .4.1. )n o vam ojs
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servar cap, modificació en l'activitat d'aquest darrer en-

zim despre's d' incubar els‘ ftépatocits amb fruetosa , ni quan

la cetosa era afegida a un homogenat hepàtic .

III) Inhibició de la fosfatasa de la fosforilasa a .

Certament , la inhibició de la fosfatasa de la fosfori-

lasa a_ condueix a un efecte final d'activació de la fosfori-
lasa . Aquest mecanisme ha estat proposat per Jakeb i cols.

(150,151) per a explicar l'activació de la fosforilasa com

a conseqüència de la infusió del fetge amb inhibidors metabò-
lics . Aquest agents disminueixen la concentració intracel.lu
lar d'ATP en relació amb la dosi . Segons aquest autors , ja

que el grau de complexació d'ATP amb Mg^+ determina l'activi-
tat de la fosfatasa de la fosforilasa (240) , podria ésser
que els inhibidors metabòlics activessin la g licogen o-f osf o-

rilasa per inhibició de la seva de f os f or i laci ó .

Els nostres resultats mostren quatre arguments que apun

ten fortament cap a un mecanisme a través de la inhibició de
la fosfatasa de la fosforilasa per a justificar l'activació
de la fosforilasa per efecte de la incubació dels hepatòcits
amb fruetosa :

a i b) Tant la glucosa com la insulina poden limitar
l'efecte d'activació de la fosforilasa per la fruetosa . Ja

que l'acció de la glucosa i la de la insulina tenen en comú
l'activació de la reacció de la fosfatasa de la fosforilasa

(249,261) sembla coherent pensar que l'efecte de limitació es

produeix per oposició a una activació de la fosfatasa de la
f os f orilasa

c) Hem observat una dependència entre la caiguda dels
nivells d'ATP per efecte de la fruetosa i l'activació de la
g lic oge n o-f os f or i las a hepàtica . Aquesta dependència és molt
similar a l'observada en el cas dels inhibidors metabòlics .
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d) Es sorprenent el fet que la fructosa , que produeix
un gran ’àcumu lament de fructosa 1-P intrace 1. lular n o inac-

tivi la fosforilasa , car "in vitro" s'ha observat que la
fructosa 1-P e's un potent inhibidor de la fosforilasa a puri-
ficada . I respecte a aquest punt podem afirmar que quan afe-

gíem fructosa 1-P a una suspensió d'hepatocits prèviament in-
cubats amb l'antibiotic filipina (per tal de fer-los permea-

bles) sempre obsev'avem una inactivació de l'enzim .

Tot això ens fa pensar que realment l'efecte d'activa-
ció de la fosforilasa després de la incubació de les cèl·lules
amb fructosa està lligat al decreixement en els nivells d'ATP
o a algun esdeveniment que hi és associat ja que l'addició del
sucre ja fosforilat al medi d'incubació no produeix l'activa-
ció de la fosforilasa sino la seva inactivació . A me's sug-

gerim que un mecanisme d'activació de la fosfatasa de la fos
forilasa f -igual que el proposat per als inhibidors metabo-
lics , pot ésser operatiu per la fructosa en el fetge .
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4.1.7.ACTIVACIÓ DE LA FOSFORILASA HEPATICA PER ALDEHIDS

Aquesta e's una nova espècie d'activació de la fosfo-

rilasa que no havia estat observada amb anterioritat pels in

vestigadors que treballen en l'àrea del metabolisme del gli-

cogen. Cal fer notar que l'activació de la g licogen o-f osf ori
lasa muscular observada pels col·laboradors de Graves (139)
és clarament diferent a la descrita per nosaltres referent a

l'enzim hepàtic. Efectivament, aquests autors observaren l'ac
tivació de la fosforilasa per una gran varietat de solvents

orgànics entre els quals, però, no se'n trobava cap que con

tingués un grup formil a la seva molècula. Podria ésser que

la diferent resposta de la fosforilasa a diversos compostos

orgànics radiqués en l'es pe cif icitat del teixit.

Vam demostrar que realment la funció formil provocava

l'activació de la fosforilasa puix que la incubació de molè-
cules relacionades estructuralment amb el glioxal, el piri-
d oxa 1 o el g lice ra ld eh id , que no contenien el grup formil,
no activaven la glicogen o-f osf ori lasa (TAULA II).

El fet que el g lice ra lde hid , que e's un metabolit de la
fructosa en e 1 fetge , activés notablement la g lic ogen o-f os f ori^
lasa ens va fer pensar, en una fase inicial de l’experimen-

tació, que la funció formil del g licera lde hid era la responsa-

ble de l'activació de la fosforilasa per efecte de la fructo-
sa. Addicionalment, el g lice ra ldehid també provocava una ac-

tivació de la g licogen o-sintasa i una caiguda en la concentra-
ció in tra ce 1. lu lar d'ATP. Tanmateix, vam observar posterior-
ment que altres aldehids com ara el glioxal també activaven
la g lic ogen o-f os f or i lasa sense rebaixar els nivells d'ATP ni
provocar l'activació de la g licogen o-s intasa . Ans al contrari
el glioxal conduïa a la inactivació de la g lic oge n o-s in tasa .

D'aquests fets deduírem que podien coexistir dos mecanis
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mes per a l'activació de la fosforilasa en el fetge, indepen-
dentment de l'observada com a resposta a la incubació de les

cèl·lules arab hormones:l) un mecanisme com a resposta a l'ac-
ció del grup aldehid (cas del glioxal) i 2) un mecanisme com

a conseqüència del decreixement en la concentració d'ATP (cas
del glicera Idehid i fructosa). Cal fer notar, com anotaren

Oakob i cols.(151) que la caiguda en la concentració d'ATP
intrace 1. lu lar no ha d'ésser, obligatòriament, la causa dire£
ta de l'activació de la fosforilasa sinó que aquesta podria
residir en algun esdeveniment associat al decreixement d'ATP,
com ara una redistribució dels ions Ca^+, Mg^+ o K + .

Cal mencionar també que, en qualsevol cas, el gliceral-
dehid te' la capacitat potencial d'activar la fosforilasa pels
dos hipotètics mecanismes: a causa del grup formil i per raó
de la decreixença en l'ATP.

Si bé e 1 mecanisme pel qual els aldehids activen la fo£
forilasa no és encara conegut en la seva totalitat , dels
resultats que hem descrit es desprèn que no sembla que hi es-

tiguin involucrats increments en l'AMP cíclic, en l'estat d ' a£
tivació de la pr ote ïn o-qu inasa dependent d'aquest nucleòtid o

en l'activitat de la quinasa de la fosforilasa.

D'altra banda l'activació de la fosforilasa induïda

pel glioxal (4mM) es reflecteix en una poderosa g lic oge n olis i

similar, o fins i tot superior,a la produïda pel glucagó ( 1' h 0£
mona de més potència g lic ogen olítica al fetge) a una elevada
concentració (10-^ M)(290)
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4.2, SÍNTESI DE GLICOGEN I ACTIVITATS ENZII1ÀTIQUES EN HEPA-

TÒCITS DE RATES DEJUNES I ALIMENTADES PER EFECTE DE

GLUCOSA I DE FRUCTOSA ,

4.2.1. RATES NORMALS.

Els resultats presentats en l'apartat (3.2.4.) evidencien

que la deposició de glicogen pot donar-se en condicions en què
els nivells de fosforilasa £ estan incrementats, un estat que

pot considerar-se com altament paradoxal. Els resultats esmen-

tats ofereixen tambe' una explicació de com pot produir-se la
síntesi incrementada de glicogen, observada tant en fetge per-

fós com en hepatbcits aïllats, després d'afegir fructosa a un

medi d'incubació que conté glucosa.

A me's, aquells resultats confirmen les observacions pr£
vies de Seglen (276) i Katz i cols(275) els quals observaren
síntesi neta de glicogen en hepatbcits de rates dejunes a pa£
tir d'altes concentracions de glucosa. La síntesi de glicogen
produïda per efecte de la incubació del hepatbcits amb glucosa
pot explicar-se sobre la base dels canvis enzimàtics següents:
activació de la g licogen o-sintasa i decreixement dels nivells de
fosforilasa a.

L'activació de la glicogeno-sintasa pot ésser justificada
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tant per la teoria seqüencial d'Hers i cols. (125), com per la
teoria dels èsters fosfòries de Lawrence i cols.(247) o per la
teoria que acabem de proposar referent a l'increment en la reia

ció G6-P/ATP (vegeu l'apartat 4.1.3.)

Hem demostrat^a mes a me's, que hi ha síntesi de glicogen
quan els hepatbcits són incubats en presència de fructosa com a

únic substrat i que en aquest cas la síntesi és permessa tot i

que s'hi produeix un increment notable en l'activitat mesurable

de fosforilasa a_.

Katz i cols. (275) no van trobar correlació entre l'activi^
tat de la fosforilasa i la síntesi de glicogen quan els hepato-
cits s'incubaven amb substrats gluconeogènics en presència de

glucosa i arribaren a la conclusió que en aquestes condicions
la fosforilasa havia d'estar altament inhibida . Els resultats

que obtinguérem després de la incubació de les cèl·lules amb

fructosa estan en general d'acord amb aquesta conclusió ja que

tot i in cre men tan t-se els nivells de fosforilasa no observàrem

g licoge n olis i sinó deposició de glicogen. Per tant, mentre l'es-
tat d'activitat incrementat de la g lic oge n o-s in tasa sembla el

responsable de la síntesi de glicogen, la g lic ogen o-f osf or i lasa ,

tot i activada, no sembla que exerceixi, en aquestes condicions,
una gran influència en el procés de degradació de glicogen que

ella catalitza. Respecte a aixo, cal recordar que la fructosa
provoca no tan sols el decreixement en els nivells intracel.lu-
lars d'ATP sinó també en els de Pi (a un 30% del total) (274)
i e 1 Pi é’s un dels substrats, juntament ami» el glicogen, en la
reacció catalitzada per la fosforilasa. Pot donar-se, doncs,
que encara que l'activitat assajable de la fosforilasa estigui
incrementada, les condicions in tra ce 1. lu la rs de baix contingut
en ATP i Pi condueixen a una activitat resultant de la fosfor_i
lasa, fis iologicament, no ja activada, sinó inhibida.

Els canvis en les variacions enzimàtiques que observàrem
quan glucosa i fructosa eren afegides juntes al medi d'incubació
forneixen la base per a explicar els diferents efectes de la
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fructosa que alguns autors han observat sobre l'activitat de

la glieogen o-f osf ori lasa .

Hem establert que quan la relació fruct os a/glucosa és
alta, la f os f or i lasa* e s converteix en forma a_; aquesta seria
la situació immediatament despre's de l'administració d'una
de>si gran i única de fructosa. De fet ha estat descrit que la
fructosa a altes concentracions activa la g lic ogen o-f os f or i -

lasa (278 ) poc després de la seva administració.

D'altra banda hem demostrat que quan la relació fructosa/
glucosa és baixa, es produeix un decreixement en els nivells
de fosforilasa £ . Com va suggerir Miller (272 ) aquesta baixa-
relació existiria despre's d'una llarga incubació amb fructosa,

ja que la glucosa pot acumular-se via g lu c one ogè nes i . Cal fer
esment que la inactivació de la g lic oge n o-f os f or i lasa va és-
ser descrita en experiments en què els períodes d'incubació
amb aquest sucre eren llargs.

La síntesi incrementada de glieogen en presència de

glucosa i una baixa concentració de fructosa pot ésser expli^
cada sobre la base d'una me’s alta activació de la glicogeno-
sintasa que s'assoleix en presència d'ambdós sucres junts en

comparació a l'activitat obtinguda quan les cèl·lules s'in-
cuben amb tots dos sucres per separat. Addicionalment, en

aquestes condicions, els nivells de fosforilasa ja disminuei-
xen en comptes d'augmentar com és e 1 cas quan la fructosa és
l'unic substrat. De tota manera la quantitat en la qual aquesta
disminució contribueix a l'increment en la síntesi de glico-

gen és dificil d'esbrinar i dependrà de 1 grau d'inhibició de
la g lic oge n o-f os f or i lasa a_ dins de la cèl·lula en les condi-
cions de disminució d'ATP i de Pi que la fructosa provoca.
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4.2.2. RATES DIABÈTIQUES

L'estat diabètic minva els valors basals de la relació

d'activitats -G6-P/+G6-P de la glicogeno-sintasa. Aquest efecte,
pot ésser degut a un increment en l'estat de fosforilació de

l'enzim amb un augment subsegüent de la Km de la glicogeno-
sintasa per la UDP-glucosa. Aquest increment en la Km o Sn
conduiria a una disminució en la relació esmentada, com és
el cas observat en l'estat diabètic.

Dels resultats obtinguts en experiments amb hepatòcits
aïllats de rates diabètiques podem afirmar que si bé la capa-

citat de sintetitzar glicogen a partir de glucosa és pràcti-
cament nu 1. la en l'estat diabètic, no ho és quan s'utilitza
fructosa com a substrat. Efectivament, les concentracions
de glucosa o fructosa necessàries per a assolir la meitat de
l'efecte màxim sobre la glicogen o-sintasa experimentaren un

desplaçament cap a valors significativament més alts en el
cas de l'estat diabètic i l'efecte màxim assolit per la g li -

cogen o-sintasa després de la incubació dels hepatòcits amb
glucosa era molt inferior al provocat per efecte de la fruc-
t osa .

La g licogen o-f osf ori lasa , d'altra banda, no modifica ni
el tipus de resposta ni la concentració necessària per a as-

solir la meitat de l'efecte màxim després d'incubació de les
cèl·lules amb glucosa o fructosa.

L'habilitat de la glucosa per a activar la glicogeno-
sintasa i induir la deposició de glicogen en hepatòcits resul-
tava bloquejada en la diabetis causada per injecció d'estrep-
tozotozina. Ben al contrari, la g licogen o-sintasa d'hepatò-
cits de rates diabètiques era capaç d'activar-se per efecte
de la fructosa, i la incubació dels hepatòcits de rates dia-
bètiques amb la cetosa conduïa a una deposicio neta substan-
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cia1 de glicogen .

L’habilitat de la fructosa per a activar la síntesi de

glicogen en he patocits de rates diabètiques és evidenciat màxi
mament quan el precursor inactiu, la g luc osa ,hi<. és també pre-c

se n t. Aix í , quan afegíem barreges de totes dues hexoses al me-

di d'incubació l'activitat de la g licoge n o-s intasa era incre-
mentada en un grau més alt que quan cada hexosa s'analitzava

independentment. Aquest increment de l'activitat g lic oge n o-s in
tasa constituiria, segons el mateix raonament exposat per a les
rates normals, la base enzimàtica per a explicar la síntesi
de glicogen; síntesi que igual que en rates normals, és alta-
ment incrementada quan els hepatocits són incubats amb la mes-

cla de glucosa 20mM me's fructosa 3 mM.

Tant giucosa com fructosa contribuïen com a substrats
a la síntesi de glicogen quan tots dos sucres eren simultà-
neament afegits als hepatocits de rates diabètiques. Així,
la fructosa te una acció aparentment restauradora del metabo-
lisme del glicogen defectiu en hepatocits de rata diabètica.

Whitton i Hems (283 ) informaren que el defecte de sínte
si de glicogen, observat en fetge perfós de rates diabèti-
ques induïda e x pe r imen ta lmen t, podia ésser revertida per

l'administració de glucosa me's fructosa en aquestes rates.

Aquests autors treien la conclusió que el sistema sintetit-
zador de glicogen en el fetge de rates diabètiques era ope-

ratiu, a lme<niys parcialment. Conclusió que va ésser objecte
de crítica perquè la reversió dels efectes de la diabetis
per fructosa només podia observar-se despre's de 1' ad min is tr£
ció d'aquesta hexosa a l'animal sencer i no en el fetge per-

fós. Aquesta observació indicava aparentment que l'efecte res-

taurador de l'administració de la fructosa era degut a la se-

creció d'insulina i que per tant el tractament amb l'estrep-
tozotozina no conduïa a una deficiència absoluta per segregar

insulina .
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Els resultats que hem presentat documenten d'una mane-

ra inequívoca que el metabolisme hepàtic del glicogen en l'es
tat diabètic és operatiu en presència de fructosa i que la fruc-
tosa és capaç parcialment de revertir la incapacitat de sín-
tesi de glicogen a partir de glucosa. L'observació d'aquests
efectes en hepatocits aïllats exclou la possibilitat que els
efectes de la fructosa fossin mediatitzats per la insulina o

qualsevol altre fa<etor circulant. A més, hi ha una bona cor-

relació entre les concentracions relatives de glucosa i fruc-
tosa que Whitton i Hems injectaven ( 5 : 1, res pe ct i vamen t) i les
concentracions de glucosa i fructosa que produïen una sínte-
si incrementada de glicogen en les nostres experiències (glu-
cosa 15:fructosa 3 mM , relació 5:1; o bé glucosa 20 mM: fruc-
tosa 3 mM, relació 7:1).

Dels resultats que hem presentat, doncs, hom dedueix

que la fructosa potencia la incorporació de glucosa 6-P a

glicogen en hepatocits de rates diabètiques. Aquest efecte de
la frcutosa és simultani al desbloqueix en la capacitat de la

g lic oge n o-s in tasa per a ésser activada per l'addició de glu-
cosa als hepatocits de rates diabètiques.

4.2.3. POSSIBLE DEFECTE ENZIMATIC INHERENT A LA DIABETIS.

Una observació clau, derivada de les experiències que

realitzàrem, és la del paper permissiu de la fructosa per a

l'activació de la g lic ogen o-s in tasa per glucosa i la utilit-
zació de glucosa com a precursor glicogènic quan hepatocits
de rata diabètica són incubats en presència d'una barreja de

glucosa més fructosa.

Aquesta observació clarifica certs aspectes mecanís-
tics sobre el defecte del metabolisme hepàtic del glicogen
en condicions de deficiència d'insulina. En l'apartat 1.12.

s'especificaven les diferents possibilitats imaginables que
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podrien e'sser responsables del defecte(s) enzlmàtic inhe-

ren t a la diabetis.

Hem demostrat que el primer pas del metabolisme de la

glucosa en els hepatocits de rata, per exemple conversió a

glucosa 6-P, no està amplament bloquejat en l'estat diabètic.
Aquesta observació concorda amb els resultats de Miller i cols.

(284) sobre el grau de fosforilació de la glucosa en fetge
perfós de rates diabètiques. Aquests autors observaren una

velocitat menor de fosforilació d'aquesta hexosa, però l'acu-
mulació final de G 6-P a partir de glucosa despre's de 30 mi-
nuts era tan gran com l'observada en fetge d'animals normals.

Aquestes observacions ens fan suggerir que el defecte de s ín
tesi de glicogen a partir de glucosa en hepatocits de rates

diabètiques hauria de residir en un defecte en l'habilitat
de la g licogen o-s in tasa se sofrir d esf osf ori lació i activació
per una f osf oprote ïn o-f osfatasa específica. Aquesta probabiljL
tat podria dependare tant d'un defecte de la mateixa molècula
de glicogen o-sintasa com d'una alteració de la molècula de
la fosfatasa de la sintasa.

Ara bé, les ultimes observacions de Miller i cols.(288 ,

284) i Bahnak i Gold (289) demostren que la diabetis no con-

due ix a la formació d 'un tipus de g lic ogen o-s in tasa anormal
no susceptible d ' in te rc on vers i ó . D'aquesta manera s ' |ja supo-

sat que el defecte enzimàtic inherent a la diabetis pot resi-
dir en la molècula de la fosfatasa de la sintasa. I els nos-

tres resultats abonen aquesta teoria. Tal com descriu l'apartat
3.2.7. determinàrem els nivells de G6-P i d'ATP després de la

incubació dels hepatocits amb glucosa, fructosa i barreges de
tots dos sucres A continuació representàrem els valor de les
relacions G6-P/ATP per a cadascuna de les condicions experimen
ta ls davant dels valors corresponents en la relació d'activi-
tats (-G6-P/+G6-P) de la g lic oge no-s in tasa . Tots els punts

guardaren una estreta relació (r=0^88)(FIGURA 22) de manera

que demostràvem que, igual que en rates normals, la relació
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G6-P/ATP podia controlar l'activitat de la g licogen o-sintasa .

Ara be> si observem comparat i va ment el núvol de punts esta-
blerts a la FIGURA 14, pel que fa a l'estat normal, i el de
la FIGURA 22, corresponent a l'estat diabètic, es fa ben palès
que les dues relacions formen dues línies para 1. le les , la
inferior de les quals correspon'l a l'estat diabètic. Fs a

dir, a un mateix valor de la relació G6-P/ATP en ll'estat dia

bètic li correspon un valor més baix en l'estat d'activació
de la g licogen o-s intasa representat per la relació (-G6-P/
+ G6-P) .

Aquestes observacions representen, doncs, un suport de-
cidit a la teoria que apunta a la fosfatasa de la sintasa com

a responsable del defecte inherent de la diabetis.

Dels coneixements existents sobre la diabetis i dels

resultats que es presenten en aquesta memòria podem assenya-

la r que els increments, tant en l'estat d'activació deia gli-

cogen o-sintasa com en la síntesi de glicogen després d'incu-
bar hepatocits aïllats de rates diabètiques amb una barreja
de glucosa més fructosa segueixen l'ordre d'esdeveniments
se güe n ts :

1) La introducció de la fructosa en el medi d'incubació que

ja conté glucosa porta a un decreixement en la concentració
in tra ce 1. lu la r d'ATP dels hepatocits.
2) Es produeix un augment significatiu en la concentració
in tra ce 1. lu la r de G6-P tant a partir de glucosa com de fructo
s a.

3) La relació G6-P/ATP c on s eqüe n temen t experimenta un gran

augment que pot provocar l'activació deia fosfatasa de la
sintasa. Com a resultat de la des f os f or i laci ó la glicogeno-

sintasa d'hepatocits de rata diabètica s'activa i té lloc
una síntesi notable de glicogen.
4) La fosforilasa, com a conseqüència de la incubació dels
hepatocits amb glucosa més fructosa, a una relació baixa de
fructosa, esdevé altament inactivada, més encara que si s'in-
cu ba amb la glucosa sola, cosa que afavoreix la síntesi de
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glicogen .

Val a dir que els efectes més adients, per part de la

fructosa, sobre les activitats enzimàtiques per tal de conduir
a la síntesi de glicogen, tant en fetge de rates diabètiques
com de normals, es produeixen a concentracions baixes de la

cetosa, com ara 3 mM o fins i tot inferiors. Si la concentra-

ció de fructosa s'incrementa esprodueixen efectes com ara una

fortíssima disminució d'ATP i paral·lelament l'activació de
la f os f or i lasa .

Es interessant de remarcar el fet que concentracions ba
ixes de fructosa, de l'ordre de 1,5 mM a 3 mM, puguin restablir
en hepatocits alguns dels aspectes del metabolisme hepàtic del

glicogen que estan alterats en la diabetis. 3a que aquestes
concentracions de fructosa poden aconseguir-se clarament en

la sang a nivell de la vena porta amb una ingesta rica en

aquesta cetosa, resta per esbrinar quin paper fisiològic podria
jugar la introducció d'aquestes mínimes concentracions de fruc
tosa en individus afectats de diabetis, sense els incovenients

observats de l'administració de grans concentracions de la
cet osa .
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4,3, EFECTES DE LA INSULINA SOBRE EL METABOLISME HEPÀTIC
DEL GLICOGEN,

4.3.1. ACTIVACIÓ DE LA GLICOGENO-SINTASA PER LA INSULINA.

Els resultats presentats a l'apartat 3.3.2.2. demostren
clarament que la insulina promou l'activació de la glicogeno-
sintasa a partir d'un estat basal en hepatocits aïllats de
rates normals mantingudes en dejuni. Aquesta activació es obser
vada fins i tot en absència de glucosa.

L'efecte de la insulina es reflecteix en un canvi estable

de les propietats cinètiques de l'enzim, la Sq per la UDP-gljj
cosa i la Mn per la glucosa 6-P. El decreixement en aquestes
constants cinètiques provoca l'activació de l'enzim "in vivo".

L'efecte d'activació de la insulina sobre la glicogeno-
sintasa havia estat observat només en experiments on la presèn-
cia de glucosa produïa una activació concomitant en la glicogeno
sintasa (300,263 ,335). En absència de glucosa no s'havia pogut

deriíostrar l'activació de l'enzim per efecte de la insulina (263 ) .

Es per aixo,que s'havia arribat a suggerir (263) que la insulina
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només era efectiva en presència de glucosa i que l'hormona

simplement servia per a augmentar l'estimulació produïda per

l'hexosa. ELs nostres resultats difereixen notablement d 'aques
tes conclusions, ja que hem pogut demostrar una activació s i£
nificativa amb l'assaig G6-P baixa/G 6-P alta en absència de

glucosa afegida al medi d'incubació.

Aquesta observació abona fermament la teoria d'un efec-

te directe de la insulina sobre la glicogènesi hepàtica. La

majoria dels autors que estudiaren l'efecte de la insulina sjo
bre l'activitat glicogen o-sintasa utilitzaren, a me's de gluco-
sa ^concentracions altes d'insulina. Tanmateix, hem trobat efec
tes apreciables sobre l'activitat de l'enzim fins i tot a una

concentració dTinsulina de 10 M, concentració que cau al
bell mig del rang fisiolbgic de l'hormona. De més a me's, ob-
servàrem que la incubació dels hepatbcits amb insulina provoca

un decreixement en el valor de la Sq ^ per la UDP-glucosa. Tal
com s'expressa en l'apartat 3.3.2.1. la relació d'activitats

-G6-P/ + G6-P e's una funció de la Sq ^ per la UDP-glucosa. Així,
el decreixement observat en la Sq ^ per efecte de la insulina
(de 20,3 mM pe 1 control a 16,6 mM per efecte de la insulina)
hauria, teòricament almenys, de correspondre a un increment
en la relació d'activitats -G6-P/+G6-P de solament a l'entorn

de 0,03 perquè els valors de Sn tant pel control com per les
cèl·lules tractades amb insulina són considerablement més alts

que la concentració d ' UDP-g luc osa feta servir en l'assaig es-

tàndard -G6-P/+G6-P. Aquest valor calculat està plenament
d'acord amb l'increment que observàrem quan la determinació
de l'estat d'activació de la g lic ogen o-s in tasa la fèiem amb
la relació d'activitats -G6-P/+G6-P. Increments tan petits

podien fàcilment e'sser menyspreats o no arribar a assolir
xifres de consideració estadística. Es per aixo que la majo-
ria dels autors no han pogut detectar els efectes de la insuli
na sobre l'activitat basal de la glic ogen o-s in tas a hepàtica.

A més dels canvis observats en la Sq ^ , la Mq ^ per la
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G6-P també sofreix un decreixement significatiu quan els hepa
tòcits són incubats amb la Insulina, (de 547 uM pel control a

414 uM per l'efecte de l'hormona). Aquests canvis són fidel-
ment reflectits en l'assaig G6-P baixa/G6-P alta de la glicoge
no-sintasa. Així, fent servir la relació d'activitats G6-P ba-

ixa /G6-P alta a concentracions de G6-P de 250 uM i 10 mM, res-

pectivament hem trobat increments definitius quan e lé. hepato-
cits els incubàvem amb insulina, ja que l'assaig G6-P baixa/
G6-P alta és gairebé cinc vegades més sensible a l'activació
de la g lic oge n o-s in tasa per la insulina que la relació d'ac-
tivitats -G6-P/4G6-P (FIGURA 25).

Per tant, encara que la relació d'activitats -G6-P/+G6-P
ha estat utilitzada amplament com a mesura de l'estat d'activa_
ció de l'enzim,hom pot obtenir un índex més acurat d'aquest estat
si es determina la Mq per la glucosa 6-P, o bé fent servir
un mètode com la relació d'activitats G6-P baixa/G6-P alta

sensible als canvis en la Mq ^ per la glucosa 6-P.

A diferència d'altres autors que trobaren que la insu-
lina limitava els efectes d'hormones g licoge n olítiques sobre
l'activitat g licogen o-s intasa les observacions que hem descrit
demostren que la insulina és capaç d'estimular directament
l'activitat de la g licogen o-s intasa hepàtica en condicions
basals .

4.3.2. INACI VACld" DE LA PR0TEIN0-QUINASA DEPENDENT D ' AMP

CÍCLIC PER LA INSULINA.

Els resultats presentats a l'apartat 3.3.3. demostren
que la insulina provoca una pèrdua de sensibilitat de la pr^
teïn o-quinasa dependent d'AMP cíclic al seu modulador posi-
tiu l'AMP cíclic. Aquest efecte condueix a una inactivació
de l'enzim a concentracions d'AMP cíclic no saturants. Aqués^
ta inactivació, de fet, e's exercida sobre la pr ote In o-qu inasa
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dependent d'AMP cíclic i persisteix fins i tot quan les pro-

te ïn o-quinases independents d'AMP cíclic són separades dels
extractes per absorció en f os f oce 1. lu losa . Cal fer esment

que la inactivació de la pr ote ïn o-qu inasa per la insulina no-

mes la observàrem quan fèiem servir la relació d'activitats

AMPc baixa/AMPc alta o quan realitzàvem mesures cinètiques
mes sofisticades. D'altra banda no observàrem efectes de la

insulina sobre la pr ote ïn o-qu inasa dependent d'AMP cíclic
si utilitzàvem clàssic -AMPc / ♦•AMPc . Encara^ si s'adapta la
concentració d'AMP cíclic e iti l'assaig AMPc baixa, d'acord
amb les propietats cinètiques de la pr ote ïn o-qu inasa depen-
dent d'AMP cíclic (vegeu la FIGURA 28), s'aconsegueix un màxim
de sensibilitat ais efectes de la insulina. En les condicions

que utilitzàrem, concentracions d'AMP cíclic en e1 rang de
3 x 10” M a 10~ M per l'assaig AMP cíclic baixa eren satis-
factories per a observar l'efecte de la insulina.

Pot argüir-se que l'AMP cíclic utilitzat en l'assaig
ba ix a era disminuït per l'acció de la fosf odies te rasa , l'ac-
tivitat deia qual s'activa després del tractament de les cè1.
lules amb insulina (336).

Com que aquest efecte podria conduir a un decreixement
artificial de l'activitat deia pr ote ïn o-quinasa dependent
d'AMP cíclic en els extractes procedent de cè 1. lu les tra ctades
amb insulina, mesurada en l'assaig AMP c baixa comparada amb
la dels extractes controls, per tal d'evitar-ho la mescla de
reacció de la determinació de l'activitat enzimàtica contenia

teofilina 1 mM (concentració final) capaç d'inhibir l'activitat
de la f os f od ies te rasa .

L'efecte de la insulina tampoc no era degut a un decre
ixement en els nivells d'AMP cíclic puix que els valors entre
el contingut in tra ce 1. lu lar d'AMP cíclic de les cèl·lules con

trol i de les tractades amb insulina no eren significativa-
ment diferents, Aquests resultats estan en aquest punt d'acord
amb observacions anteriors de Larner i cols. (300).
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L'efecte de la insulina és reflectit en un increment en

la Mq ^ per Í'AMP cíclic de l'enzim.

Cal ojbservar que no trobàrem diferències entre l'acti-
vitats dels extractes control i la dels extractes procedents
de la incubació de les cèl·lules amb insulina quan determinà
rem l'estat d'activació de la pr ote In o-quinasa tant a concen-

tracions saturants d'AMP cíclic com en absència d'aquest nu

cleotid. Aquests fets explicarien per qúè no s'havia observat
efecte de la insulina sobre l'estat d'activació de la proteï-

no-quinasa dependent d'AMP cíclic quan s'utilitzava la relació
d'activitats -AMPc/+AMPc.

Aquests resultats d ' inactivaci ó de la pr ote In o -qu ina sa

dependent d'AMP cíclic que són conseqüència d^una pèrdua de
sensibilitat de l'enzim al seu modulador positiu Í'AMP cí-
clic, són corroborats pels resultats obtinguts sobre l'estat
de dissociació de l'esmentada proteïna.

En condicions basals la insulina provoca inhibició en

la capacitat de fixació d'AMP cíclic per part de l'holoenzim I
de la pr ote In o-quin asa dependent d'aquest nucleotid. D'altra
banda en condicions de dissociació provocada amb AMP cíclic
5 x 10~7 m en els extractes a O^C l'holoenzim continuava mos

trant inhibició en la capacitat de fixació d'AMP cíclic per

efecte de la insulina i la quantitat de subunitat catalítica
dissociada, evidenciada pels canvis en la subunitat regula-
dora representada pel pic III, era menor que l'observada en

els extractes control tractats en les mateixes condicions.

Concretament, quan els hepatocits s'incubaven amb insu-
__ O

lina 10" M i e ls extractes eren tractats 1 hora a 02C amb

una concentració d'AMP cíclic de 5 x 10 ^M s'observava un de

creixement d'un 23 % en l'estat de dissociació de la subunitat

reguladora respecte a l'homòloga de l'extracte control. Aquest
resultat s'adiu amb les observacions posteriors a la determina_



317

ció de l'activitat de la pr ote ïn o-qu in asa dependent d'AMP cí-
clic segons la relació d'activitats AMP c baixa/AMPc alta

quan la concentració en l'assaig baixa és 10~7M a 5 x 10~7M.
Es a dir s'observa un mateix efecte d'inactivació de la pro-

te In o-quinasa dependent d'AMP cíclic en concentracions simi-

lars no saturants d'aquest nucleotid, a traves de dues meto-

dologies diferents, una referent a l'activitat enzimàtica i

l'altra referent a l'estat de dissociació molecular de l'en

zim .

Aquest decreixement en la sensibilitat de la protelno-

quinasa dependent d'AMP cíclic a l'AMP cíclic és similar a

l'efecte referenciat per Walkenbach i cols.(301) en hemidia-

fragmes de rata. Aquests autors van proposar l'existència d'un
mediador específic generat per la insulina que es lligaria a

la proteïno-quinasa dependent d'AMP cíclic i faria que aquesta
disminuís la seva resposta a l'AMP cíclic.

La purificació d'aquest inhibidor es realitza en el la-
boratori de Larner (303) a partir de teixit muscular; se sap

que té un pes molecular entre 1.000 i 1.500 daltons.amb la
propietat d'inactivar la proteïn o-quinasa dependent d'AMP cí-
clic sense inhibir l'activitat de diverses pr ote In o-quin ases

independents d'AMP cíclic ni la de la quinasa de la fosfori-
la s a mu s cu la r .

D'altra banda l'inhibidor te' la propietat addicional
d'activar una f os f opr ote ïn o-f os fa tasa de la g licogen o-sintasa
ta mbé mus cu la r .

Es per aixo que la possibilitat per la qual les fosfata-
ses de la g licoge n o-s in tasa hepàtica puguin també jugar un

paper en el mecanisme d'activació de la g lic ogen o-s in tasa

per la insulina no pot descartar-se. Tanmateix, l'efecte d ' in_
activació de la pr ote ïn o-qu inasa dependent d'AMP cíclic que
observàrem per efecte de la insulina pot justificar l'activació
de la g lic oge n o-s in tasa per aquesta hormona.
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Per tal d'afirmar que la inactivació de la protelno-
quinasa dependent d'AMP cíclic es responsable de l'activació
de la g lic oge n o-s in tasa , hauria d ' obse rvar-se una determinada

seqüència de pr ocess os, per exemple la inactivació de la pro-

te ïn o-qu inasa hauria de produir-se amb anterioritat a la de

l'activació de la g licoge n o-s in tasa .

Aquest requeriment s'acompleix ja que la inactivació
màxima de la proteïn o-quinasa té lloc als 5 minuts de la in-

cubació de les cèl·lules amb l'hormona, mentre que la glicogie
no sintasa és activada màximament als 10 minuts (vegeu les
FIGURES 24 i 26).

Aquesta inactivació de la pr ote ïn o-quinasa depiendent I
d'AMP cíclic constitueix, doncs, un pas me's en l'elucidació
del mecanisme pel qual la insulina activa la g licogen o-s in tasa
fins i tot en absència de glucosa.
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4,4, REGULACIÓ DE LA QUINASA DE LA FOSFORILASA HEPÀTICA ,

Si be es coneixen des de fa temps molts detalls de la re-

gulacié de la quinasa de la fosforilasa muscular, (pH, concen-

tració de calci, fosforilació covalent, proteolisi parcial i
calmodulina) l'enzim hepàtic no gaudeix de tan bona documen-
tació en part a causa de la dificultat a obtenir preparacions
suficientment purificades; i no ha estat fins fa pocs anys que

s'ha començat a albirar els punts fonamentals de la seva regu-

lació. Mentrestant, les propietats de l'enzim muscular han es-

tat un model de les possibles característiques que la quinasa-
de la fosforilasa hapàtica pogués tenir.

D'altra banda l'activitat d'aquest enzim ha estat difí-
cil de determinar i durant molt de temps hom no havia observat

cap efecte hormonal que la modifiqués.

4.4.1. ACTIVACIÓ DE LA QUINASA DE LA FOSFORILASA PEL GLUCAGO.

No va ésser fins l'any 1973 que Shimazu i Amakawa (101),
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en investigar la regulació del metabolisme del glicogen pel
sistema nerviós autonom , per glucagó i epinefrina^ observa-
ren un increment en l'activitat de la quinasa de la fosfori-
lasa de fetge de conill per efecte d'aquestes darreres hor-
mones. Una comunicació posterior de Vandenheede i cols. (110)
confirmava l'efecte del glucagó en hepatocits aïllats de rata.

Aquests autors apuntaven que l'activació de la quinasa de la
fosforilasa hepàtica com a conseqüència de la incubació de les
cèl·lules amb glucagó només podia observar-se quan s'intro-
duia tant en la solució d ' h omoge ne ïtzaci ó dels hepatocits com

en la de la determinació de l'activitat enzimàtica,1'inhibi-
dor estable al calor de la pr oteïn o-quinasa dependent d'AMP
cíclic purificat per Walsh i cols.(44). Si aquest inhibidor
no hi era present l'activitat mesurable tant en els extractes

control com en els procedents de les cèl·lules tractades amb

glucagó era la mateixa i per tant no s'observava la hipotè-
tica activació de l'enzim per l'hormona. Com a conseqüència
d'aquests experiments els autors esmentats deduïen que l'ac-
tivació de la quinasa de la fosforilasa venia med iatitzada pe r

l'acció de la proteïno-quinasa dependent d'AMP cíclic. Aques-
ta ultima afirmació ha estat demostrada per Chrisman i Exton

(103) els quals observaren l'activació de l'enz.im en la frac-
ció de glicogen hepàtic despre's que aquest fos incubat en

presència de la subunitat catalítica de la proteïno-quinasa

dependent d'AMP cíclic.

Les nostres observació coincideixen amb Vandenheede i

cols. (110) en el sentit que en els experiments que realit-
zàrem no s'observava increment en l'activitat de la quinasa-
de la fosforilasa si no fèiem servir l'inhibidor de la pro-

te In o-qu inasa dependent d'AMP cíclic. Així mateix vam obser-
var que l'activació de l'enzim era màxima entre els minuts
1 i 2 despre's de l'addició de l'hormona al medi d'incubació.
Aquesta dependència en el temps de l'activació de l'enzim es-
tà d'acord amb l'observada per la de la fosforilasa, que era

activada màximament entre e ls 2 i 4 minuts, segons un ordre

seqüencial! d'activació dels paràmetres de la cascada glico-



gen olítica .

4.4.2. LIMITACIÓ PER LA IMSULINA DE L'EFECTE DEL GLUCAGO SO-

BRE LA QUINASA DE LA FOSFORILASA.

Van de Werve i cols. (298, 154) comunicaren que en he-

patocits de rata, la insulina era capaç de limitar l'efecte
de baixes concentracions de glucagó sobre l'activitat de la
his tona-qu inasa, de la quinasa de la fosforilasa i de la fos-

forilasa, com a conseqüència d'una hipotètica reducció en l'a
cumulació d'AMP cíclic per efecte de la incubació de les cèl.
lu le s amb insulina. Aquest efecte havia estat descrit prèvia-
ment per Exton i Park (299),

3a que aquests autors observaren que la injecció d' insu
lina a conills "in vivo" produïa un decreixement en l'activi-
tat de la quinasa de la fosforilasa i de la fosforilasa sense

observar canvis en la concentració d'AMP cíclic o en l'activ_i
tat de la histona-quinasa dependent d'aquest nucleotid, treien
la conclusió que l'efecte de la insulina devia consistir en

una inhibició a nivell de l'activitat quinasa de la fosforila-
sa o una estimulació de la fosfatasa de la quinasa de la fos-
f ori lasa (298 ) .

Si bé en els experiments que realitzàrem podíem obser-
var l'efecte de limitació de la insulina sobre l'activació de

la quinasa de la fosforilasa provocada pel glucagó, fins i
tot amb una correlació similar de resultats amb Van de Werve

i cols. (298 ) pel que fa al rang de concentracions de glucagó
on la insulina produïa el major efecte de limitació, la nos-

tra interpretació sobre la limitació esmentada és ben dife--
ren t.

En efecte, tal com ha estat descrit a l'apartat 3.3.3.



hem pogut demostrar que la insulina és capaç .d'inactivar enr

condicions basals l'estat d'activació de la pr ote In o-qu inasa
dependent d 'AMP cíclic sense que es produeixin variacions en

la concentració intrace 1. lu lar d ' APM cíclic. I ja que la pro-

te Ino-qu inasa activa la quinasa de la fosforilasa, els nostres
resultats suggereixen que encara que la limitació produïda

per la insulina sobre l'activació de la quinasa de la fosfori-
lasa per efecte del glucagó pot ésser deguda a un efecte d'in-
hibició a nivell de l'activitat d'aquest enzim com Van de Wer-
ve i cols. postulaven, l'efecte podria ésser exercit a través
del mateix mecanisme d ' insens ibi litzaci ó a l'AMP cíclic que la
insulina provoca sobre la prote ïn o-qu inasa dependent d'AMP c_í
clic (vegeu l'apartat 3.3.3.3.)

4.4.3. ACTIVACIÓ ALFA ADRENÈRGICA I PER LA VASOPRESINA DE LA

QUINASA DE LA FOSFORILASA.

Tant la catecolamina epinefrina, l'agonista alfa-adre-

nèrgic fenilefrina com la vasopresina tenen en comu l'acti-
vació de la g lic ogen olis i hepàtica a través d'un procés que

condueix a l'activació ulterior de la fosforilasa. Si bé en

un principi hom creia que l'activació de la fosforilasa he-

pàtica per l'epinefrina transcurria per un mecanisme similar
al que té lloc en el muscul (11,12), és a dir com a resposta
a un increment en els nivells d'AMP cíclic, Sherline i cols.

(337) conjecturaren que hi havia dos mecanismes perquè les
cate colamines activessin la fosforilasa hepàtica: un a tra-
vés de l'estimulació dels receptors be ta-ad renè rgics que con-

duiria a un increment en la concentració d'AMP cíclic,i un

altre per in te ra ctua ci ó amb els receptors a lf a-ad ren èrgics
que seria independent de 1 ’acumu lament del nuclebtid. Poste-
riorment, Tolbert i cols. (338 ) advertirien que l'increment
en l'acumulació d'AMP cíclic degut a l'epinefrina no esta-
ria relacionat amb l'estimulació de la g luc on e ogene si en fet-



323

ge de rata.

Des d^aquell moment fins a l'actualitat hom ha anat

component de mica en mica les bases per a 1'elucidaèió del
mecanisme a lfa-adren èrgic i el de la vasopresina i angio-
tensina II en el fetge. El treball sobre aquesta àrea de re-

cerca del metabolisme del glicogen, en aquests sis darrers

anys , s'ha desenvolupat fonamentalment en els laboratoris
d' Ext on , de Fain i de 3akob. Ara bé els resultats que pre-

sentem en aquesta memòria constitueixen un pas clau en la

descripció dels processos que tenen lloc en el mecanisme al-
fa adrenèrgic i en el de la vasopresina per a l'activació
final de la f os f or i la sa hepàtica.

Bàsicament, eren quatre els grans problemes respecte a

l'elucidació del mecanisme a lfa-adrenèrgic :

I) Des de la descoberta del mecanisme a Ifa-ad renè r gic hom

començà a investigar el paper que l'estimulació beta-adrenè£
gica, que també' exercien la fenilefrina i sobre tot l'epine-

frina, podia jugar en el mecanisme d'activació de la fosfo
rilasa hepàtica. Es a dir n o se sabia exactament quina tranjs
cendència sobre la fosforilasa podien tenir els petits incre-
ments en l'AMP cíclic que s'observaren després de la incubac-
ció de les cèl·lules amb epinefrina, o a altes concentracions
de l'agonista a lfa-ad ren èrgic fenilefrina en determinades con

dicions. Efectivament Cherrington i cols. (60) observaren que

l'epinefrina (10~^M) incrementava lleugerament la concentra-
ció in tra ce 1. lu lar d'AMP cíclic.De la mateixa manera aquests

autors observaren un increment també molt lleuger en l'AMP
cíclic quan els hepatbcits s'incubaven en concentracions ele
vades de fenilefrina en presència de l'inhibidor de la fosfo-
diesterasa, la meti1-isobuti1-xantina (MIX). En aquestes con-

dicions l'estat d'activació de la pr oteïn o-qu inasa dependent
d'AMP cíclic dels hepatbcits també s'incrementava després de
la incubació de les cèl·lules amb fenilefrina tant en presèn -

cia de la MIX com en absència seva.
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En qualsevol cas, els efectes s ohre l'AMP cíclic i l'e_s
tat d'activació de la pr ote ïn o-quinasa dependent d'aquest nu-

cleotid causat per epinefrina i fenilefrina eren bloquejats
pel propranolol i immodificats per la f en oxiben zamina , cosa

que indicava que els increments en l'AMP cíclic i l'activa-

ció posterior de la pr ote In o-quinasa dependent d'ell eren

deguts a l'estimulació beta-ad renè rgica i que l'efecte d^acti
vació de la fosforilasa hepàtica per aquests efectors es pro-

duia en bona part a través del mecanisme a lfa - ad re nè r gic per

una via independent d'AMP cíclic.

Les nostres observacions concorden plenament amb les !

d'aquests autors ja que essencialment observaren que l'acti-
vació de la fosforilasa hepàtica per epinefrina o fenilefrina
era exercida per l'estimulació dels receptors a lfa-adrenèrgics
Efectivament, si fèiem una incubació prèvia de les cèl·lules
amb fen oxiben zamina, l'activació de la fosforilasa per efec-
te d'epinefrina i fenilefrina era gairebé suprimida del tot.
D'altra banda després d'incubar els hepatocits amb epinefri-
na (10_JM) observàrem també increments lleugers en els ni-
vells d'AMP cíclic i en l'estat d'activació de la pr ote In o-qu i.
nasa dependent d'aquest nucleotid, que mesuràrem per dues re_
lacions d ' activitat s: a ) la clàssica (-AMPc/-tAMPc) i b) la r£
lació AMPc baixa/AMPc alta que s'havia revelat com a més sen -

sible a l'hora d'observar la inactivació de la proteïn o-quina^
sa dependent d'aquest nucleotid per la insulina. Si incu -

bàvem els hepatocits amb propranolol abans de l'addició de
l'e pine f rina , la petita estimulació beta adrenèrgica desapa-
reixia, de tal manera que ja no s'observaven increments d'AMP
cíclic o en l'estat d'activació de la prote In o-quinasa depen-
dent d'aquest nucleotid pero hom continuava deteictant l'ac-
tivació de la fosforilasa (FIGURA 33). Ara bé,si la incuba-
ció prèvia la fèiem amb f en ox ibenzamina amb addició subseqüent
10 minuts després, de la ca tec olamin a , efectes beta-adrenèr-
gics febles es feien palesos, que d'altra banda, pero, no
conduïen a l'activació de la fosforilasa.



Tot això, reforça la idea que l'activació de la fos-
forilasa hepàtica per epinefrina o fenilefrina és mediatit-

zada fonamentalment a través del mecanisme a lfa-ad renèrgic i
que la mínima estimulació dels receptors beta no sembla ju-
gar un paper decisiu en l'activació de la g lic ogen olis i per

aquests efectors. Aquesta opinió és compartida per Malbon
i cols. (152) que tampoc no trobaren correlació entre els

increments febles d'AMP cíclic provocats per l'acció de les
amines a lf a-ad renè rgiques i l'activitat de la fosforilasa.

Hom havien fet observacions (339) en el sentit que els
efectors a lfa-adren érgics podien estimular l'acumulació d'AMP
cíclic quan les cèl·lules s'incubaven en absència de calci
e xtrace 1. lu lar. Però un estudi detallat de Malbon i cols. (152)

respecte en aquesta possibilitat, tant en hepatòcits de rates
normals com d ' hipotiroid ees , revela que els hepatòcits sus-

pesos en un medi absent de calci continuaven produint l'acti-
vació de la fosforilasa davant l'estimulació a lfa-adrenè rgica

per una via independent d'increments en els nivells d'AMP cí-
c lic .

II) Probable missatger secundari.
Per analogia amb el sistema receptor beta-AMP cíclic,

hom va pensar que havia d'haver-hi un missatger intracel.lu-
lar acoblat a l'estimulació dels receptors a lfa-adrenèrgics .

En aquest sentit el cation calci és un bon candidat per

a constituir-se en el missatger secundari de la resposta al-

fa-adrenèrgica . Així Exton i cols. (292 ) observaren que quan

hom afegia fenilefrina a cèl·lules que havien estat incubades
amb EGTA, encara que es produïa g licoge n olis i i activació de
la fosforilasa aquestes eren fortame'nt disminuïdes mentre que
els efectes produïts per concentracions glicogen olíticament
equivalents de glucagó eren pràcticamnt imm od i f ica ts , pel
mateix tractament de les cèl·lules amb EGTA. D'altra banda,

aquests autors també observaren una efluxió de calci a par-
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tir del fetge perfós per estimulació a lfa-adrenè rgica (fenil-
efrina) o per infusió de vasopresina o angiotensina II, una

captació de l'ion K+ i paral·lelament s'observava una dismi-

nució en el contingut intracel. lu lar de ca 1 ci ,Aques ts canvis
eren bloquejats per la incubació prèvia de les cèl·lules amb
la fentolamina i immodificats pel propranolol.

Per la seva banda Althaus-Salzmann i cols.(297) comuni-

caren que realment l'estimulació a lfa-adrenèrgica de la gli-

cogenolisi per la fenilefrina transcorria amb efluxió de cal-

ci del fetge i captació de K4 del medi de perfusió. Aquests
autors controlaven continuament les concentracions iòniques

per mitjà d'electroaes calibrats que s'acoplaven al sistema
de perfucsió no recirculant. També ells observaren que la
relació Ca +/Mg en el medi de perfusió, preferentment a

la concentració de Ca sola , determinava la resposta a l<ad_
dició de fenilefrina.

Demostrat que l'ion K+ és de gran importància en la gli
cogenolisi hepàtica, fins al punt que la resposta de la fos-
forilasa a la incubació dels hepatòcits amb fenilefrina que-

da pràcticament suprimida en un medi ric en K+ (118 mM)(298),
Althaus-Sa lzmann i cols. (297) conclouen que probablement el
K+ e xtrace 1. lu la r inhibeix la captació o alliberament de
l'ion K+ que cal per a l'activació de la g lic ogen olis i per

la fenile f rina .

III) Procedència de l'increment citosolic en Ca^ +
No sembla que sigui necessària la presència de calci

ex tra cè 1. lula r per a l'activació final de la fosforilasa per

l'acció alfa-adrenèrgica (292,297). Ex t on i cols. (296) afir-
men que l'increment en la concentració de calci citosolic
després d'incubar els hepatòcits amb fenilefrina, epinefrina,
vasopresina, angiotensina II o l'ionofor A 23187 prové d'una
mobilització del calci a partir de algun compartiment intra-
cel·lular de calci com podria ésser, la mitocòndria, el re-

tícul end oplasmàtic o la membrana plasmàtica.



327

Així mateix Althaus-Salzmann i cols. (297) suggereixen

que sense excloure la possibilitat que la fenilefrina pro-

voqués la mobilització de calci de la mitocbndria, l'allibe-
ració de Ca per part d'un compartiment prop deia superfí-
cie cel·lular era suficient per a justificar la glicogenblisi
a lfa-ad renérgica hepàtica.

No hi ha, doncs, un acord clar de la procedència de
l'ion Cat + , i la determinació exacta del locus des del qual
s'allibera requerirà nous experiments. Add ici ona lme n t , t ot i
admeten que aquest compartiment de calci fos intern, caldria
un missatger, des de la membrana plàsmàtica o prop seu que

actués sobre rl'hipotètic locus intern. Aquest missatger po-

dria e'sser: a) un ionofor natural de calci que alliberés el

calci, per exemple a partir de la mitocondria; o b) a través
d'un decreixement en e 1 gradient responsable de mantenir
l'alta concentració triit oc on d r ia 1 de Ca^ + (292 ).

IV) Enzim(s) responsable de l'activació de la fosforilasa per

efecte de l'estimulació a lf a-ad renè rgica i de la vasopresina.

Ha estat repetidament proposat per diferents autors

( 112,113 ,290,296) que l'activació de la fosforilasa hepàti
ca tant pel mecanisme a lfa-adrenè rgic com pe 1 de la vaso-

presina i >el de l.;l' a ngi oten s ina II, seria probablement degu-
da a l'activació prèvia de la quinasa de la fosforilasa.
Aquesta hipòtesi està basada fonamentalment en tres arguments
a) com ja hem esmentat abans, els efectors a lfa-ad renè r gics ,

la vasopresina, 1' an gio ten s in a II i l'ionofor A 23187 provo-

quen una mobilització de calci des dAalgun locus encara no

ben determinat (296).

b) la quinasa de la fosforilasa hepàtica pot ésser activada
per quantitats micromolars de Ca 4 (100)

c) la incubació d 'hepatocits aïllats de rates gsd/gsd , defi-
cients en l'activitat quinasa de la fosforilasa, amb fenil-
efrina, vasopresina i l'ionofor A 23 187, tot i provocant una
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tes normals, no activa finalment la fosforilasa hepàtica (112).

D'aquests arguments es desprèn que probablement l'en-
zim responsable de l'activació de la fosforilasa com a con-

seqüència de la incubació dels hepatòcits amb els efectors es

mentats , deu ésser la quinasa de la fosforilasa, encara que

l'efecte podria ésser portat a terme per una altra proteïno-

quinasa sensible al Ca ^+ o per la inhibició d'una fosfopro-
te In o-f os fa tasa inhibible per calci.

Exton i cols. (113) han proposat que l'alliberació de
calci des d'algun locus no ben determinat podria incrementar
l'activitat de la quinasa de la fosforilasa. Donat que Keppens
i De Wulf (34-0) i Van de Werve i cols (341) havien demostrat

un increment en l'activitat quinasa de la fosforilasa en un

homogenat de cèl·lules que havien estat incubades amb gluca-
gó, pe ro no en els procedents d 'hepatòcits incubats amb fenil
efrina , Exton i cols.(113) proposaren que l'increment en l'a£
tivitat de la quinasa de la fosforilasa pel glucagó debia
d'ésser de tipus covalent; i que la hipotètica activació de
l'enzim per efecte de la fenildfrina devia venir a través d'un
mecanisme que es perdria amb el trencament de la cèl·lula en

el procés d ' h omogene ïtzaci ó , és a dir , com ha proposat aquest
autor reite rativamen t , de tipus al.lostèric.

Si bé aquesta hipòtesi e"s altament suggestiva fins ara

no se n'ha aconseguit evidència experimental directa.

Tanmateix; l'aportació que hem fet respecte en aquest
punt constitueix un avanç definitiu en la consolidació de la
teoria de l'activació de la quinasa de la fosforilasa per

aquests efectors. Així, hem pogut demostrar que la quinasa
de la fosforilasa e's realment activada per efecte de l'epin£
frina , de l'agonista a lfa-adrenè rgic fenilefrina i de la va-

s opresina .
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En e 1 cas dels efectors a lfa-adrenèrgics aquesta ac-

tivació romania significativa despre's de la incubació prè-
via de les cèl·lules amb el bloquejant beta-a dr enè r gic pro-

pranolol; i d'altra banda era anul·lada per bloqueix selec-
tiu dels receptors a lf a-ad renè r gics per l'acció de la fe-
n ox iben zamina . Si bè recentment Malbon i Lo Presti (111)
en un estudi referent a la falta de resposta de la fosforila-
sa hepàtica inherent a 1' h i pe rtir oid isme descrivien també
un efecte d'activació de la quinasa de la fosforilasa com a

conseqüència de la incubació dels hepatocits de rates normals
amb una concentració alta d'e pinefrina (10”^M)· Tanmateix

aquests autors, no introduïen cap bloquejant adrenèrgic, com

a control de les seves condicions de treball, de manera que

no adreçaven l'activació de la quinasa de la fosforilasa a

cap dels dos tipus d'estimulació dels receptors adrenèrgics
específics (alfa o beta).

Hom havia descrit la vasopresina com a capaç de produir
l'activació de la fosforiasa hepàtica sense provocar incre-
ments en els nivells d'AMP cíclic (342); i així es va compor

tar sota les nostres condicions de treball. Aquesta hormona

tampoc no provocà cap increment significatiu en l'estat d'ac-
tivació de la prote In o-quinasa dependent d'AMP cíclic. Sí, pe_

rò, que vam observar, per efecte d'aquesta hormona, una acti-
vació significativa de la quinasa de la fosforilasa.

La possibilitat que l'activació produïda a la quinasa de
la fosforilasa fos en realitat un reflex de canvis (per exem-

ple inactivació) en l'activitat de la fosfatasa de la fosfo-
rilasa a , també present en l'extracte hepàtic a determinar,
fou descartada. Efectivament introduírem en la barreja de reac-

ció de la quinasa de la fosforilasa una concentració de beta-
g licer of osfat i d'ion fluorur suficient com per a inhibir l'a£
tivitat de la fosfatasa de la fosforilasa a_ (100). Les condi-
c.ions experimentals que utilitzàre m ,s ota les quals observàrem
els efectes esmentats, diferien fonamentalment de la dels a_l
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tres autors en introduir tant en la solució d ' h omogen eïtza-
ció de les cel.lules com en la barreja de reacció de la de-
terminació de l'activitat de la quinasa de la fosforilasa,
a me's de l'inhibidor de la proteïn o-quinasa dependent d'AMP

cíclic, un inhibidor deies proteases. Aquesta modificació,
la vam fer perquè Sakai i cols. (104) havien demostrat prè-
viament que la proteólisi produïda per exemple amb tripsina
incrementava l'activitat de la quinasa de la fosforilasa he-

pàtica; i que en els extractes hepàtics la proteolisi i sub-
seqüent activació de l'enzim tenia lloc probablement a con-

seqüència de l'acció de la Catepsina B. Donat que aquesta prc)

teasa pot ésser inhibida tant perla leupeptina, la quimosta-
tina o 1' i od oace tat, utilitzàrem aquest ültim a una concen-

tració final d'1 mM (104), per tal d'evitar una hipotètica
activació per proteolisi de l'enzim abans de la determina-
ció de l'activitat deia quinasa de la fosforilasa.

Una altra diferència significativa de les condicions

que fèrem servir era la incubació de les cèl·lules en un me-

di de Krebs-Ringer bicarbonatat normal, e xe pte que la concen-

tració de Cl^Ca era reduïda 50 vegades, és a dir : en comp-
tes d'utilitzar 2.500 uM fèiem servir 50 uM C^Ca .

Dels resultats que hem observat es d es prèrç ,d ones , que

tant el mecanisme a Ifa-adren èrgic com el de la vasopresina
involucren l'activació de la quinasa de la fosforilasa en ab-
sència d'increments en l'AMP cíclic o en l'estat d'activació
de la pr ote ïn o-qu in asa dependent d'aquest nucleotid.

Amb la qual cosa pretenem demostrar que la quinasa de
la fosforilasa és un enzim de la cascada g lic ogen olí tica ca-

paç d'ésser regulat tant pel mecanisme d'acció del glucagó
com pel de 1' a 1 f a-ad renè rgic i el de la vas opres ina , és a dir:
es constitueix com a l'enzim que uneix les dues vies glicoge-

nolítiques operatives en el fetge cosa que li confereix pro-
pietats reguladores excepcionals.
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Resta per esbrinar el mecanisme exacte pel qual aquest
enzim és activat per l'acció de ls efectors esmentats. A tal

respecte existeix la possibilitat que sigui activat per al-
gun tipus de modificació com a conseqüència dels nivells cito-
solies incrementats de Ca^+. Efe ctivamen t ,de l'experimentació
que hem portat a terme es desprèn que l'ion Ca^+ pot tenir
una importància decisiva en l'activació d'aquest enzim ja que

quan intr odu íem , tan t en la solució d ' h om oge ïtza ci ó com en la

barreja de reacció de la determinació de l'activitat enzimà-
tica, una c on cen traci ó d ' EGTA 0,5 mM no observàvem l'efecte
d'activació de la quinasa de la fosforilasa per estimulació
a lfa-adrenèrgica , mentre que continuàvem obse rvant 1' a cti va ci ó
de l'en’zim produïda pel glucagó.

D'altra banda, l'activació de la quinasa de la fosfori-
lasa la detectàvem després del procés de trencament de les

cèliludes^ és a dir, que no es perdia en 1' h omogene ïtza ció.
Aquest fet és un argument prou potent per a induir-nos a pen-

sar que l'activació de la quinasa de la fosforilasa pel meca-

nisme a lfa-adrenèrgic i pel de la vasopresina és conseqüència
d'una modificació covalent i estable de l'enzim en comptes

d'una resposta de tipus al.lostèric tal com han proposat al-
tres autors (113,296).

Hi cap tambe la possibilitat de l'existència d'alguna
altra proteïna quinasa dependent de Ca^+ que mediatitzés l'ac-
tivació de la quinasa de la fosforilasa.



5. conclusions
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■ Les suspensions d ' he pa tbcits intactes i d'hepatbcits isolats
a partir d'un únic animal permeten estudiar moltes variables

alhora en un mateix fetge i proporcionen simultàniament con-

trols experimentals interns. Per això constitueixen un siste-

ma extremadament adecuat per a l'estudi de les respostes hor-
monals i metabòliques del fetge.

•jfcLes preparacions d'hepatbcits que hem aconseguit mostra-
ven sempre una viabilitat basada en el criteri de l'ex-
clusió del Blau Tripà superior al 95%. Aquestes cèl.lu-
les eren sensibles tant a la incubació amb sucres com

amb hormones i amb altres efectors.

*Per a obtenir rendiments satisfactoris quant a nombre i
viabilitat de les cèl·lules parenquimàtiques de fetge,
considerem que cal observar principalment les condicions
se güen ts :

• Que els animals siguin mantinguts i manipulats de
manera que sofreixin el mes poc stress possible.
Que sigui administrada als animals una anestèsia
profunda .

• Que el medi de perfusió hagi estat oxigenat intensa-
ment.

• Que el medi de perfusió utilitzat sigui exempt de
calci .

• Que el període d'actuació de la colagenasa sigui li-
mitat a 20 min com a màxim.

• Que el lot de colagenasa emprat no tingui activitat

proteolítica . Les colagenases tipus 1 de Worthington
i tipus IV de Sigma donen resultats satisfactoris.

■ Els sucres regulen el metabolisme hepàtic del glicoaen per
modificació de les activitats g licogen o-s intasa i glicogeno-
fosforilasa .
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Dels sucres assajats, els següents esmentats per ordre
decreixent segons la capacitat d'activació, provoquen

un increment en l'estat d'activació de la glicogeno-sin
tasa: glucosa, manosa, fructosa , 2-de ox iglucosa , xili-
tol, galactosa, sorbosa i tagatosa.

Els compostos següents, metabòlicament relacionats amb

els sucres esmentats amb anterioritat, també provoquen

l'activació de la glicogeno-sintasa: gliceraldehid, di-
h id r oxia ce t ona , sorbitol, ga lactosamina i glicerol.

L'activitat de la g lic ogen o-f osf ori la sa mostra^ segons
el sucre o el compost que hi està relacionat, les tres

classes de resposta possible: inactivació, immodifica-
ció de l'activitat, i activació.

■ Demostrem l'existència d'un mecanisme no seqüencial d'acti-

vació de la glicogeno-sintasa per sucres.

* Hom ha observat tres patrons d'actuació segons els
efectes que els diferents sucres provoquen sobre les
activitats enzimàtiques de la glicogeno-sintasa i la
glicogen o-f osf ori lasa , desprès d ' incubar-los amb els
hepatòcits aïllats de rata.

* Activació de la glicogeno-sintasa i inactivació de la
glicogeno-f osf orilasa de pende ntme n t del temps d'incuba-
ció i de la concentració del sucre emprat. Aquest patró
d'actuació és exercit per glucosa, 2-desoxiglucosa i
man osa .

Activació de la glicogeno-sintasa i immodificació-de
l'activitat de la glicogeno-fosforilasa. Els sucres que

exerceixen aquest patró d'actuació son: galactosa, ga-
lactosamina i xilitol.
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■3|fc Activació simultània de la glicogen o-sintasa i de la

glicoaen o-f osf orí lasa de penden tment de dosi i temps:
fructosa, tagatosa, sorbosa. sorbitol, g li ce ra lde h i d
i dihidroxiacetona exerceixen aquest patró d'actuació.

* L' activació de la g 1 icogen o-s in ta sa per efecte de la
incubació de les cèl·lules amb fructosa, tagatosa i
sorbosa no pot ser atribuïda a l'alliberació de gluco-
sa al medi d'incubació puix que la concentració màxima
de glucosa que hom detecta al final de la incubació
ès inferior a 1,1 mM, molt per sota de la mínima con-

centració de glucosa capaç de produir canvis .signifi-
catius en l'activitat de la glicogeno-sintasa i que ès
de 10 mM.

* Si bè, en incubar les cèl·lules amb glucosa, la inacti-
vació de la glicoaeno-fosforilasa precedeix l'activació
de la glicogen o-sintasa, cosa que concorda amb el meca-

nisme d'activació de la glicogeno-sintasa proposat en

la teoria seqüencial d'Hers. El fet que s'hagi observat
l'activació de la glicogeno-sintasa en condicions d'im-
modificació de l'activitat de la g li cogen o-f os f ori 1 asa

(cas dels sucres corresponents al segon patró d'actua-
ció que hem enunciat) o àdhuc simultàniament a un in-
crement notable en l'activitat de la fosforilasa (càs

dels sucres corresponents al tercer patró d'actuació),
demostre que la teoria d'Hers només aplicable als su-

eres esmentats i que, per tant, la hipòtesi del meca-

nisme seqüencial no tè un valor d'abast general,

* El mecanisme acoblat a la activació de la fosfatasa de

la fosforilasa a,, segons el qual la glucosa podria pro-

vocar l'activació de la glicogeno-sintasa, no pot ésser
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l'únic que existeixi en la cè 1. lu la i per tant un altre
mecanisme diferent del proposat per Hers ha de motivar
l'activació de la g licogen o-sin tasa per sucres.

■ Proposem que les variacions en la relació G6-P/ATP són les

responsables dels canvis en l'estat d'activació de la glico-
qeno-sintasa com a conseqüència a la incubació dels hepatbcits
amb els diferents sucres car:

♦

% La glucosa 6-fosfat juga un paper important en el pro-

cè s d ' in te rc on ve rs ió cap a les formes mes actives, fi-

siologicament^ de la glicogeno-sintasa.
• La glucosa 6-fosfat, incubada amb hepatbcits per-

meabilitzats per l'antibiotic filipina, incrementa
l'estat d'activació de la glicogeno-sintasa. Aquest
efecte no pot atribuir-se a una activació de la
sintasa per la glucosa, hidrolitzada per fosfatases
a partir de la glucosa 6-fosfat; en el medi d'incu-
bació. Aquesta concentració de glucosa al final de
la incubació sempre ès menor a 1 mM, inferior a la
mínima necessària capaç d'activar la glicogeno-
sintasa .

• Tant la glucosa, com la fructosa i la manosa con-
dueixen a la producció per part dels hepatbcits
d'alts nivells de glucosa 6-fosfat; paral·lelament
produeixen un increment en l'estat d'activació de
la glicogeno-sintasa.

*• Les dues conclusions esmentades abans confirmen la hi-
potesi, postulada originalment per a teixits adipbsos
per Lawrence i cols., de l'afavoriment de la intercon-
versió cap a les formes f isiològi cament actives de la
glicogeno-sintasa per part de les hex ose s-f os f a t.
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La de creixença., en els nivells d'ATP in tracè 1lu lar afa-

voreix la in te rcon ve rsi ó cap a les formes me's actives
de la glicogeno-sintasa.

• Si be la glucosa, condueix a un decreixement lleu-

ger però siqnificatiu dels nivells i ntracè 1. lu lars

d'ATP dels hepatòcits, la fructosa provoca una dis-
minució del continaut intracè 1. lu lar del nucleòtid

molt mes acusada i de pendentment de la concentració
de la cetosa emprada. Paral·lelament a la reducció
de l'ATP hepàtic hom pot observar un increment en

l'estat d'activació de la glicogeno sintasa mesura-

da per la relació d'activitats (-G6-P/+ G6-P ) .

• La incubació dels hepatòcits amb el compost 2,4-di-
nitrofenol minva, en funció de la concentració, el
contingut intracè1. lular d'ATP. Simultàniament pro-

voca un gran increment en l'estat d'activació de la

g licogen o-sintasa . Es pot considerar que el 2,4-di-
nitrofenol exerceix un tipus pur d'activació de la

glicogen o-sintasa puix que la incubació de les cè 1.
lules amb aquest compost no mena a la producció de
G6-P.

% Hi ha una correlació de r = 0,88 entre el quocient de les
concentracions in tracè 1. lu la rs relatives de G6-P i d'ATP

i l'estat d'activació de la glicoqeno-sintasa represen-

tat per la relació d'activitats (-G6-P/}G6-P) .

■ L'activació de la glicogeno-sintasa es deguda a una modifica-
ció estable de les seves constants cinètiques.

La incubació dels hepatòcits amb glucosa, galactosa o

fructosa provoca un decreixement en els valors de les
constants cinètiques de la glicogeno-sin ta sa, la Sq ^

per la UDP-glucosa i la MQ 5 per la glucosa 6-P.
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ESQUEMA V MECANISME QUE PROPOSEM PER LTACTIVACIÓ DE LA

GLICOGENO-SINTASA HEPATICA PER L’ACCIO DE SU

CRES DIVERSOS.

I. Els sucres són fosforilats específicament(
per 1’hexoquinasa o per la glucoquinasa en el
carboni-6 (manosa 6-P,glucosa 6-P) o bé per

la fructoquinasa en el carboni-1 (fructosa 1-P)

II. Aquest procés condueix a un decreixement en

els nivells d’ATP, que pot ésser lleuger (^,b,
cas de la glucosa i manosa) o més prominent (||
a, cas de la fructosa).

III. Els èsters fosfòrics menen finalment a ni.
vells intracel.lulars incrementats de G6-P.

IV. L’increment en G6-P, aixi com el decreixe-
ment en l’ATP, afavoreixen, respectivament, la
interconversió cap a les formes més actives de
la glicogeno-sintasa.

V. El quocient de les concentracions relatives
de G6-P i d’ATP (G6-P/ATP) regula l’activitat
de la fosfatasa de la sintasa i es relaciona

(r=0,88) amb l’estat d’activació final de la

glicogeno-sintasa.

VI. La glicogeno-sintasa activada catalitza la
síntesi de glicogen.

Aquest esquema és vàlid pel que fa a la regula-
ció de la glicogeno-sintasa per sucres en cèl.
lules d’animals diabètics excepte que la sensi-
bilitat de la fosfatasa de la sintasa a les

variacions en el quocient G6-P/ATP està dismi-
nuída respecte a la d’animals normals.

G.Sintasa n.P= Enzim fosforilat (Inactiu)

G.Sintasa n.P-y=Enzim desfosforilat (Actiu).
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El sucre que produeix les variacions mes grans en les
constants cinètiques ès la fructosa .

B Proposem que els sucres activen la glicogen o-s i ntasa a traves
d'un procés de desf osf ori lació per increment de l'activitat
de la fosfatasa de la glicogeno-sintasa car:

* L'activitat de la fosfatasa de la sintasa s'incrementa

per efecte de la incubació dels hepatòcits amb fructosa.

Donat que l'ATP és un inhibidor de la fosfatasa i que

la G6-P sembla ésser un activador d'aquest enzim, un

increment en la relació G6-P/ATP pot ésser el respon-

sable de l'augment de l'activitat de la fosfatasa de
la sintasa observada en el cas de la fructosa.

La desf osf orilació de la glicogeno-sintasa, per part
de les fosfatases , condueix a un decreixement en els

valors de les constants cinètiques de l'enzim i en

conseqüència a un increment en l'estat d'activació de
la glicogeno-sintasa, efectes que coincideixen àmb els
observats després de la incubació dels hepatòcits amb
els sucres esmentats.

I El mecanisme d'activació de la fosforilasa com a resultat

de la incubació de Is hepatòcits amb fructosa està lligat al
decreixement en els nivells d'ATP que la cetosa provoca,
o a algun procés associat. Suggerim que un mecanisme d'inac-
tivació de la fosfatasa de la fosforilasa, similar al propo-

sat per als inhibidors metabòlics, pot ésser operatiu per la
fructosa en el fetge ja que:

La fructosa provoca l'activació de la g licogen o-f os f o-

ri lasa sense produir increments en el contingut intra-
cèl.lular d'Al·1PCi,en l'estat d'activació de la proteïno-
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quinasa dependent d'AMP cíclic, en l'activitat de- les

pr ote In o -qu in ase s independents d'aquest nucleòtid- que
fosforilen la caseïna i la glicogeno-sintasa o en l'ac-
tivitat de la quinasa de la fosforilasa.

•jjÉ Tant la glucosa com la insulina limiten l'efecte d'ac-
tivació de la fosforilasa per la fructosa . 3a que l'ac-
ció de la glucosa i la de la insulina tenen en comu

l'activació de la reacció de la fosfatasa de la fosfo-

rilasa, sembla coherent pensar que 1 'efecte de limita-
ció ós produït per oposició a una inactivació de la fos-
fatasa de la fosforilasa.

* Hi ha una dependència entre la disminució de la concen-

tració intracè 1. lu lar d'ATP, per formació de fructosa

1-fosfat, desprès de la incubació de les cèl·lules amb

fructosa; i l'activació de la g licogen o-f osf ori lasa he-
pàtica. Aquesta dependència ès similar a la que s'ob-
serva quan hom incubem hepatòcits amb inhibidors meta-

bòlics .

¥£ Si be la fructosa 1-fosfat provoca la inactivació de
la fosforilasa "in vitro" , els nivells alts de fructo-

sa 1-fosfat que s'assoleixen desprès de la incubació
dels hepatòcits amb fructosa no semblen exercir, una

gran influència sobre la inactivació de l'enzim sota
les condicions intracè 1. lu lars provocades per la ceto-

sa. D'altra banda, la incubació de fructosa 1-fosfat
amb hepatòcits pe rme abi litzats , per efecte de l'anti-
biòtic filipina, sí que produeix la inactivació de
l'enzim. La decreixença d'ATP intracè 1. lu lar , doncs,

sembla jugar un paper molt important en l'activació
de la fosforilasa.

* El grau de complexació d'ATP amb Mg^+ determina l'ac-
tivitat de la fosfatasa de la fosforilasa, per tant
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és possible que la fructosa activi la glicogeno-fosfo-
rilasa per inhibició de la seva desf osf orilació.

■ Els compostos que contenen la funció formil condueixen a

l'activació estable de la glicogen o-f osf ori lasa hepàtica
d'una manera dependent del temps d'incubació amb les cè1.
lules i de la concentració d'aldehid emorada.

Aquesta activació no és conseqüència d'increments ni
en els nivells intracè1. lulars d'AMP cíclic, ni en

l'estat d'activació de la proteïno-quinasa dependent

d'aquest nucleòtid, ni en l'activitat de les proteïno-
quinases independents d'AMP cíclic que fosforilen la

caseïna; ni en l'activitat de la quinasa de la fosfo-
rilasa.

* L'acció del glioxal provoca,a més, la inactivació de
la glicogeno-sintasa i una poderosa glicogenòlisi de
l'ordre de la produïda pel glucagó, l'hormona de més
potència g licogen o lítica al fetqe.

■ L'estat de dejuni, en animals normals, incrementa l'activi-
tat basal de la g li cogen o-s in tasa i deixa pràcticament immo-
dificada l'activitat basal de la glicogeno-fosforilasa.

* L'amplitud de l'activació màxima produïda per la in-
cubació respectiva dels hepatòcits amb glucosa o amb
fructosa no és modificada significativament per la
condició alimentaria de l'animal. Les concentracions

de glucosa i fructosa necessàries per a assolir la
meitat de l'efecte màxim d'activació de la glicogeno-

sintasa d'hepatòcits de rates normalsyde 19 mM i
2,4 mM, respectivament, tampoc són modificades per
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L’estat nutrici. Sobre una base molar la fructosa es

aproximadament de 8 vegades mes efectiva que la glu-
cosa pel que fa a l'activació de la glicogen o-sintasa.

* La resposta de la glicogeno-fosforilasa d'inactivar-
se per efecte de la glucosa i d'activarse per efecte
de la fructosa, així com les concentracions de gluco-
sa i fructosa necessàries per tal d'assolir la meitat
de l'efecte màxim sobre la fosforilasa, no són modi-
ficades per l'estat nutrici de l'animal.

■ Els tipus i l'amplitud de la resposta dels enzims reguladors
del metabolisme del glicogen davant la incubació dels he pa -

tòcits' amb una barreja de glucosa mes fructosa depèn de
les concentracions relatives de tots dos sucres.

-jjç· La incubació dels hepatòcits amb una mescla de gluco-
sa mes fructosa potencia la resposta d'activació de
la gli cogen o-sintasa respecte a l'efecte produït per
cadascun dels sucres per separat.

* La incubació de les cèl·lules hepàtiques amb una bar-

reja de glucosa mes fructosa a una relació de fruc-
tosa/glucosa alta provoca l'activació de la fosfori-
lasa. En canvij si la relació de fructosa/glucosa és
baixa, l'activitat resultant de la fosforilasa és in-
ferior a l'observada quan s'incuba només amb la glu-

cosa .

■ La incubació dels hepatòcits amb glucosa, fructosa, o bar-
reges de tots dos sucres condueix a la síntesi de glico-
gen .

* La glucosa incrementa la síntesi de glicogen en cè 1.
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lules parenquimàtiques aïllades de rates mantingudes
en dejuni. La síntesi del polisacàrid es permesa

tant per la inactivació de la glicogen o-f osf orilasa
com per l'activació de la glicogeno-sintasa.

* La fructosa, tot i que provoca un increment en l'ac-
tivitat de la fosforilasa d ' he patòcits^ també condueix
a la síntesi de glicogen. Aquesta síntesi del polisa-
càrid pot ésser justificada per l'activació de la gli-
cogeno-sintasa.

jfc Proposem que encara que l'activitat mesurable de la
glicogen o-f osf orilasa, després de la incubació de les
cèl·lules hepàtiques amb fructosa, s'incrementa sota
condicions de disminució de Pi, un dels substrats de
la reacció catalitzada per la fosforilasa, l'activi-
tat fisiològica resultant de la fosforilasa pot ésser
seriament inhibida i, per tant, no produir la glicoge-
nòlisi .

* La incubació dels hepatòcits amb una barreja de glu-
cosa més fructosa, a una relació de fructosa/glucosa

baixa, condueix a una síntesi potenciada de glicogen.

Aquesta potenciació pot ésser justificada sobre la
base de l'activació més alta de la glicogeno-sintasa
i de la inactivació més prominent de la fosforilasa

que s'observa quan tots dos sucres són presents en
el medi d'incubació.

■ L'estat diabètic provoca una modificació dels valors basals
de les activitats enzimàtiques glicogeno-sintasa i glicoge-
no-fosforilasa.

La diabetis redueix pràcticament a la meitat l'estat
d'activació basal de la g licogen o-s in tasa , tant en



344

animals alimentats com sotmesos a dejuni.

* L'activitat de la glicogeno-fosforilasa també esdevé
reduida a (jn valor dels 2/3 de l'observat en el cas

d'animals normals.

■ La resposta d'activació de la glicogen o-sintasa a la incu-
bació de les cèl·lules amb glucosa i fructosa està modifi-
cada respecte a la d’animals normals.

■5(f L'amplitud de l'activació màxima de la glicogen o-s in -

tasa produïda per la incubació de les cèl·lules amb

glucosa, en l'estat diabètic, ès clarament inferior
a l'observada en el cas d'animals normals. En canvi,
l'efecte de la fructosa sobre aquest enzim, no resul-
ta disminuït tant seriosament en l'estat diabètic.

* Les concentracions de glucosa i fructosa necessàries
per assolir la meitat de l'activació màxima de la gli-
cogen o-sintasa d'hepatòcits en rates diabètiques en

dejuni han d'augmentar a 25 mM i 3,5 mM, respectiva-
ment.

L'amplitud de l'increment màxim en l'estat d'activació
de la g licogen o-sintasa per l'efecte de la incubació
d'hepatòcits aïllats,de rates diabètiques alimentades,
amb glucosa o fructosa és encara inferior a l'observa-
da en el cas de l'estat diabètic endejú.

■ Els tipus de resposta de la f osf orilasa provocada per la in-
cubació d'hepatòcits de rates diabètiques amb glucosa o amb
fructosa. és igual al'observat en rates normals.
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# La glucosa inactiva la glicogeno-fosforilasa fins un

nivell similar a l'assolit en el cas d'hepatòcits de
rates normals.

La fosforilasa es activada per efecte de la fructosa
en una extensió anroximadament igual a la produïda en

hepatòcits de rates normals.

* Les concentracions de glucosa i fructosa que provoquen

la meitat de l'efecte màxim sobre la fosforilasa no

són significativament diferents a les observades en el
cas d'animals normals.

■ La resposta dels enzims reguladors del metabolisme del glico-
gen, a la incubació d'hepatòcits de rates diabètiques dejunes
amb una barreja de glucosa me's fructosa (amb una relació
f ru ct osa / g luc osa baixa), és similar a l'observada amb hepatò-
cits de rates normals. Es a dir, l'activació de la glicogeno-
sintasa per glucosa mes fructosa, esdevé potenciada en compa-

ració amb la produïda per cadascun d'aquests dos sucres per

separat. Així mateix, la inactivació de la fosforilasa per
tots dos sucres experimenta un increment significatiu respec-

te a la de la incubació de les cèl·lules amb glucosa sola.

■La quantitat de glicogen sintetitzat pels hepatòcits de rates
diabètiaues depèn en grau considerable del sucre que actuï
com a substrat.

^ Quan hom incuba cèl·lules hepàtiques amb glucosa no hi
observa pràcticament síntesi de glicogen.

* En canvi, si el substrat utilitzat en la incubació amb
els hepatòcits és la fructosa, s'assoleix un acumula-
ment important de glicogen molt similar al produït per
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la cetosa en hepatòcits de rates normals*

•fc La incubació dels hepatòcits amb una mescla de glucosa
i fructosa amb una relació . f ructosa/glucosa baixa
condueix a la síntesi potenciada del poüsacàrid del
mateix ordre que l'observada per la combinació de tots
dos sucres en hepatòcits de rates normals. Aquest in-
crement de la síntesi pot ésser explicat pel mateix
raonament que hem exposat abans en el cas dels animals
normals.

■ L'estat diabètic no provoca la pèrdua total de la capacitat
de síntesi de gücogen en els hepatòcits i la fructosa tè
una acció aparentment restaurada d'aquest metabolisme del

gücogen defectiu car:

■jK Es produeix una incorporació substancial de(^c)-glu-
cosa en gücogen quan hom incuba hepatòcits de rates

diabètiques amb una barreja de (^cj -glucosa mes

fructosa.

La incorporació de (^cj glucosa en gücogen, en cè 1.
lules hepàtiaues d'animals diabètics a partir de (^C
glucosa sola ès pràcticament nul·la.

■ El defecte enzimàtic inherent a la diabetis pel que fa al
metabolisme hepàtic del gücogen^ pot residir en una pèrdua
de sensibilitat per part de la molècula de la fosfatasa de
la gücogeno-sjntasa d'ésser activada pels increments en la
relació G6-P/ATP que els sucres provoquen ja que:

ífe Hem demostrat que el primer pas del metabolisme he pà -

tic de la glucosa, la conversió a glucosa 6-P, no re-

sulta seriosament afectat en l'estat diabètic.
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Hi ha una correlació de r=0,80 entre el quocient de
les concentracions intra cè 1.1 u la rs respectives de G6-P
i ATP i la relació d'activitats (-G6-P/ +G6-P) de la

glicogeno-sintasa d'hepatòcits de rates diabètiques.

Per un mateix valor en la relació G6-P/ATP en estat

diabètic li correspon un valor en la relació d'activi-
tats (-G6-P/ +G6-P) inferior al que li pertoca en estat
n orma1.

■ Proposem que l'efecte restaurador de la fructosa sobre la

síntesi alterada de glicogen en estat diabètic, es exercit
a traves d'increments en la relació G6-P/ATP, superiors als

produïts per la glucosa sola, fins i tot a concentracions
altes de l'hexosa. L'increment en el valor d'aquesta relació
afavoreix la inte rcon ve rs ió cap a les formes mes actives de
la glicogeno-sintasa, cosa que condueix a la síntesi de gli-

cogen. En el cas d'haver-hi presents en el medi d'incubació
tots dos sucres, el glicogen sintetitzat conte restes de glu-
cosa que provenen d'ambdós substrats glicogènics.

■ Els resultats que presentem demostren clarament que el meta-
bolisme del glicogen al fetge es controlat de manera directa
per la insulina:

La insulina provoca l'activació de la glicogen o-sinta -

sa a partir d'un estat basal en hepatbcits aïllats de
rates normals mantingudes endejd,

•Aquesta activació depèn tant del temps d'incubació
com de la concentració de l'hormona emprada. El

període de temps en que hom observa l'efecte màxim
de la insulina sohre la glicogeno-sintasa d'hepatò-
cits oscil·la entre els 10 i els 15 minuts. La con-

centració d'insulina capaç de provocar la meitat de
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l'efecte màxim d'activació sobre la glicogen o-sin -

tasa es a l'entorn de 5 x 10 M, concentració
que cau al bell mig del rang fisiològic de l'hor-
mona .

• L'efecte de la insulina es reflecteix en un canvi

estable en les propietats cinètiaues de l'enzim,
la SQ 5 per la UDP-glucosa i la $ per la gluco-
sa 6-fosfat. El decreixement en aquestes constants

cinètiques provoca l'activació de l'enzim "in vi-
vo".

• La relació d'activitats -G6-P/*G6-P, que ès funció
del valor de la Sq 5 per la UDP-glucosa, no tè
prou sensibilitat per a detectar l'activació de
la glicogen o-sintasa per efecte de la incubació
dels hepatòcits amb insulina.

• D'altra banda, la relació d'activitats G6-P baixa/

G6-P alta de la glicogeno-sintasa^ que reflecteix
ademès el valor de la Mq per la glucosa 6-fosfat
pot detectar, per ésser més sensible, les varia-
cions en l'estat de fosforilació de l'enzim pro-

vocades per diferents efectors fisiologies, com

per exemple les introduïdes a causa de la incuba-
ció de les cèl·lules hepàtiques amb insulina.

• L'activació de la glicogen o-sintasa per la insuli-
na es produeix sense afegir glucosa o qualsevol
altre substrat glicogènic a la suspensió d'hepatb-
cits .

ífc La insulina provoca una pèrdua de sensibilitat de la
proteïn o-quinasa dependent d'AMP cíclic al seu modula-
dor positiu 1'AMP-cíclic. Aquest efecte condueix a una

inactivació de l'enzim en concentracions d'AMP cíclic

n o saturants .

•Aquesta inactivació, de fet, és exercida sobre la
proteïno-quinasa dependent d'AMP cíclic i persis-
te ix fins i tot quan les pr ote ïn o-qu inase s indepen
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dents d'AMP cíclic són separades dels extractes

per absorció en f os f oce 1. lu 1 osa .

• L'efecte de la insulina sohre la pr ote ïn o -quinasa

dependent d'AMP cíclic d'hepatòcits depèn de la
dosi i del temDS . El temps en què s ' ohserva la
inactivació màxima és a l'entorn dels 5 minuts.

•La concentració d'insulina que assoleix la meitat
✓ -9

de l'efecte màxim és de 10 M aproximadament.
• L'efecte de la insulina es reflecteix en un incre-

ment estable en la Mq ^ per l'AMP cíclic de l'en-
zim. La inactivació de la proteïno-quinasa depen-
dent d'AMP cíclic només és detectable fent servir

la relació d'activitats AMPc baixa/AMPc alta.

• El tractament de les cèl·lules amb insulina no con-

dueix a un decreixement en els nivells basals d'AMP

cíclic, de manera que l'efecte d'inactivació de la

pr ote ïn o-quinasa dependent d'AMP cíclic per la in-
sulina no pot ser atribuït a una decreixença en-,

el contingut d'aquest nucleòtid.
•Tant en condicions basals com després d'estimula-

ció per AMP cíclic, la insulina provoca una inhi-
bició en la capacitat de fixació d'AMP cíclic Der

part de l'holoenzim I de la prote in o-qu inasa depen-
dent d'aquest nucleòtid.

* La inactivació de la prote ïn o-au inasa dependent d'AMP
cíclic d'hepatòcits per efecte de la insulina és ante-
rior (als 5 minuts) a l'activació de la g li coaen o-sin -

tasa (als 10 minuts). Aquesta seqüència d'esdeveniments
abona la hipòtesi que la inactivació de la proteïno-

quinasa dependent d'aquest nucleòtid és responsable, al-
menys en part, de l'activació de la qlicogeno-sintasa.

.jjf La insulina limita l'activació de la quinasa de la fos-
forilasa hepàtica provocada per la incubació dels hepa-
tòcits amb glucagò.
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ESQUEMA VI MECANISME QUE PROPOSEM PER L’ACTIVACIO
DE LA GjSINTASA HEPATICA PER LA INSULINA.

I. La incubació de cèl·lules hepàtiques amb
insulina condueix a un estat de dissociació

l
i d’activació de la P.Q. dependent d’AMPc,a
concentracions d’aquest nucleòtid no satu-

rants, menors que els determinats en els he
patòcits control. Aquest fet és degut a la
desensibilització de la proteino-quinasa res

pecte al seu modulador positiu l’AMPc. Aques
ta desensibilització pot produir-se per in-

teractuació d’algun missatger de la insulina
encara no conegut (X) a nivell de la subuni-
tat reguladora (R). Cal assenyalar que 1’exis
tència d’aquest hipotètic missatger o inhibí
dor (X) va ésser postulada ja pel cas del tei
xit muscular pel grup de Larner.

II. La inactivació de la proteino-quinasa depen
dent d’AMP cíclic mena a una molècula de gli-

cogeno-sintasa en un estat més baix de fosfo-
rilació, és a dir més desfosforilada, cosa que

representa una activació de l’enzim.

G.Sintasa n.P= Glicogeno-sintasa amb ”n”
fosfats per subunitat de l’enzim.

G.Sintasa n.P-y= Glicogeno-sintasa en un

estat de desfosforilació com a conseqüència
de la menor fosforilació provocada per la P.Q.

dependent d’AMPc i probablement per l’acció
de la proteino-fosfatasa. L’activació d’aques-
ta fosfatasa per efecte de la insulina no pot

descartar-se.
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#E1 rang de concentracions de glucagó en que la
O

insulina (10 M) produeix l'efecte màxim de limi-

tacio sobre l'activació de la quinasa de la fosfo-
10 Q

rilasa es de 5 x 10" M a 10 M.

♦ Suggerim que la limitació produïda per la insulina
sobre l'activació de la quinasa de la fosforilasa

per efecte de la incubació dels hepatòcits amb glu-

cagó es exercida a traves del mateix mecanisme

d'insensibilització a l'AMP cíclic que la insulina
provoca sobre la pr ote In o-qu inasa dependent d'aquest
nuc le òtid ,

■ El glucagó impulsa la glicogenolisi al fetge a traves d'una
via dependent d'AHP cíclic.

El glucagó incrementa notablement la concentració i_n
tracel.luiar d'AMP cíclic en els hepatòcits aïllats de
ra ta .

% Els increments en l'AMP cíclic provocats per la incu-
bació de les cèl·lules hepàtiaues amb glucagó conduei_
xen a la dissociació de l'holoenzim I de la proteïno-

quinasa dependent d'AMP cíclic.

Conseqüentment es produeix un increment en l'estat d ' a£
tivació de l'enzim mesurat tant per la relació d'acti-

vitats -AMPc/ +AMPc com per la relació AMPc baixa/AMPc
alta.

La quinasa de la fosforilasa e's activada potentment per

efecte de la incubació amb glucagó dels hepatòcits al-

llats de rates alimentades. Aquesta activació només es

detectada si s'hi introdueix tant en la solució d'horno

geneïtzació de les cèl·lules com en la mescla d'assaig
de l'activitat quinasa de la fosforilasa, l'inhibidor
estable al calor de la pr ote In o-qu inasa dependent d'AMP
cíclic.



^ La f os f ori la sa , el darrer enzim de la cascada güco
gen o lítica es activat per efecte de la incubació dels

hepatbcits amb glucagó.

■ Hem aconseguit endegar un sistema
rada de l'activitat qyinasa de la

provinents de cèl·lules tractades

fisiologies.

per a la determinació acu-

fosforilasa en extractes

amb diferents efectors

Les diferències fonamentals de les condicions que uti
litzem respecte a les aue fan servir altres autors són
les seqiients :

• Introducció tant en la solució d'homogeneïtzació
dels hepatbcits com en la barreja de la determina-
ci ó de l'activitat enzimàtica, l'iodoacetat com a

inhibidor de proteases.
• Les cèl·lules són incubades en una solució de Krebs-

Rinqer normal excepte en un punt: que la concentra-
ció de Cl^Ca ès 50 uM , 50 vegades inferior a la uti^
litzada habitualment (2.500 uM).

■L'activació de la fosforilasa per efecte de la incubació dels

hepatbcits amb epinefrina ès mediatitzada per la quinasa de
la fosforilasa, la qual ès activada a través d'un mecanis-
me alfa adrenèrgic. Els increments febles en el contingut in^
tracel.lular d'AMP cíciic que aquesta hormona provoca no ju-
guen un paper significatiu, perquè:

yk La incubació dels hepatbcits amb una concentració e le
vada d'epinefrina (10~^M) provoca increments lleugers
en el contingut intrace1. lular d'AMP cíclic. Aquest
increment és unes 20 vegades inferior al produït per

una concentració de glucagó de 10 ~^M.

* L'estat d'activació de la proteïno-quinasa és incremen



353

tat també lleugerament per efecte de la incubació dels

hepatòcits amb epinefrina.

Hom observa igualment per acció d'aquesta catecolamina ,

increments en les1 activitats enzimàtiques de la quina-
sa de la fosforilasa i de la fosforilasa.

-j|í La incubació dels hepatòcits amb el bloquejant alfa-adre
nèrgic fenox ibenzamina prèvia a l'addició de l'epinefr_i
na al medi d'incubació no modifica els efectes de l'ho£
mona sobre els increments en el contingut intrace 1. lu -

lar d'AMP cíclic i en l'estat d'activació de la protel-
no-quinasa dependent d'AMP cíclic. Tanmateix, els incre_
ments en les activitats quinasa de la fosforilasa i fos
forilasa són totalment anul·lats.

* La incubació de les cèl·lules hepàtiques amb el bloque-
jant beta adrenèrgic propranolol abans d'afegir l'epine.
frina al medi d'incubació, anul·la els increments en el

contingut intrace 1. lu lar d'AMP cíclic i en l'estat d ' a£
tivació de la pr ote ïn o-quinasa dependent d'aquest nucleò
tid . Nogensmenys, l'efecte d'activació de la quinasa de
la fosforilasa i el de la fosforilasa no sofreixen modi-

ficació en relació amb els observats després de la incta
bació dels hepatòcits amb l'epinefrina sola.

■ La fenilefrina activa la quinasa de la fosforilasa i la fos-
forilasa hepàtiques a través del mecanisme a lfa-ad re nérgic car

La incubació dels hepatòcits amb fen i le f rina (10-^M ) no

produeix cap increment ni en els nivells in trace 1. lu lars
d'AMP cíclic ni en l'estat de dissociació de la protel-

no-quinasa dependent d'aquest nucleòtid. D'altra banda
provoca l'activació de la quinasa de la fosforilasa i
la de la fosforilasa.



El tractament dels hepatocits amb propranolol abans de
l'addició de la fenilefrina al medi d'incubació no mo-

difica la resposta dels paràmetres de la cascada glico-
genolítica en comparació amb els produïts per l'agonis-
ta sol.

* La incubació de les cèl·lules hepàtiques amb fenoxiben^
zamina prèvia a la introducció de la fenilefrina en el

medi d'incubació no modifica cap dels valors dels par£
metres de la cascada g li cogen olí tica respecte als obsej:
vats en les cèl·lules control incubades en absència de

l'alfa agonista.

■ Tot i que hom desconeix el mecanisme pel qual la quinasa de
la fosforilasa es activada per efecte de la incubació dels

hepatocits amb epinefrina i fenilefrina, el catió calci sem-

bla jugar-hi un paper molt important, car:

■ífc L' homogeneïtzació de les cèl·lules, així com la determji
nació de l'activitat enzimàtica en presència d'EGTA con

dueix a l'anul·lació dels increments en l'activitat de

la quinasa de la fosforilasa per efecte d'epinefrina i
de fen i lef rina .

L'acció del glucagó, que és mediatitzada per un mecanis
me dependent d'increments en l'AMP cíclic in trace 1. lu la r ,

continua detectant-se en les condicions abans esmentades.

■ La vasopresina activa la quinasa de la fosforilasa i la fosf^>
rilasa a través d'un mecanisme independent d'AMP cíclic.

* La vasopresina, afegida a una suspensió de cèl·lules
parenquimàtiques de fetge aïllades de rates alimentades
"ad libitum", condueix a l'activació de la quinasa de
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la fosforilasa i de la fosforilasa.

3K- Aquesta activació cursa sense canvis observables ni

en el contingut in trace 1. lu lar d'AMP cíclic ni en l'es

tat d'activació de la proteino-quinasa dependent d'£
quest nucleòtid mesurat tant per la relació -AMPc/+AMPc
com per la AMPc baixa/AMPc alta.

■ L'activació de la quinasa de la fosforilasa hepàtica per e fe£
te de la incubació dels hepatòcits amb epinefrina, fenilefrina
i vasopresina ha d'ésser un efecte estable, puix que hom el
detecta després del trencament de les cèl·lules que tè lloc
en el procés d'homogeneïtzació.

■ La quinasa de la fosforilasa es consti tueix ,d ones , en el nexe

de les dues vies glicoqenolítiques operatives en el fetge ja

que :

% El glucagó activa l'enzim a través d'un mecanisme de pen

dent d'increments en l'AMP cíclic.

Tot i que l'epinefrina i la fenilefrina, a altes con-

centracinns , provoquen increments lleugers d'AMP cíclic,
hem demostrat que l'activació de la quinasa de la fosf£
rilasa es produeix per un mecanisme a lfa-ad renè rgic que

no involucra increments d'aquest nucleòtid.

* L a vasopresina activa la quinasa de la fosforilasa sen-

se incrementar ni els nivells d'AMP cíclic ni l'estat

d'activació de la prote ín o-quinasa dependent d'AMP cí-
clic.
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ESQUEMA VII ALGUNS ASPECTES DE LA REGULACIÓ DE LA QUINASA
DE LA FOSFORILASA HEPATICA DERIVATS DE L’EXPE

RIMENTACIO QUE HEM REALITZAT.

I. Hem comprovat que els alts nivells dTAMP ci-
clic provocats per la incubació de les cèl.lu-
les amb glucagó incrementen l’estat d’activació
de la proteino-quinasa dependent d’aquest nucleò
tid,la qual,subseqüentment, condueix a una acti
vació de la quinasa de la fosforilasa.

II. Abonem la idea que els petits increments
d’AMP ciclic intracel.lular que s’observen com

a resultat de la interacció de l’epinefrina amb
els receptors beta-adrenèrgics no semblen jugar
un paper decisiu en l’activació de la quinasa
de la fosforilasa.

III. Demostrem definitivament que l’epinefrina
i la fenilefrina, per interacció amb els recep

tors alfa-adrenèrgics , aixi com la vasopresina,
2+

que incrementen els nivells citosòlics de Ca ,

activen la quinasa de la fosforilasa a través
d’un mecanisme independent d’increments en l’AMP
ciclic o en l’estat d’activació de la proteino-

quinasa dependent d’aquest nucleòtid.

IV. La quinasa de la fosforilasa es constitueix,

doncs, en l’enzim que uneix les dues vies glico-
genolitiques operatives en el fetge.



glucagóepinefrinafenilefrinavasopresina
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