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1.L’OBESITAT

L’obesitat,talicomdescriuenelsestudisrealitzatsperl’OrganitzacióMundial
delaSalut(OMS),haesdevingutunapandèmia:mésdemilmilionsd’adultspateixen
sobrepèsi250milionssónclínicamentobesos.Elprogressiuaugmentenelconsumde
dietesambaltcontingutcalòric,juntamentambladisminuciódel’activitatfísica,tan
freqüentensocietatsindustrialitzades,hatriplicatelnombredecasosd’obesitatdes
dels anys 80 [1]. L’obesitat és doncs  un problema global en el que intervenen
múltiples variables que van des de  l’àmbit econòmic al social, passant evidentment
perl’àmbitsanitari,iésimperatiutrobarsolucionsaaquestaepidèmia.


Definiciód’obesitatisobrepès

L’obesitatespotdefinircomunamalaltiaenquel’excésdegreixcorporals’ha
acumulatdetalmaneraquepotafectarnegativamentlasalut[2].
Enlapràcticaclínica,elgreixcorporalésl’estimacióméscomunaperdetectar
l’obesitat. La fórmula més utilitzada en estudis epidemiològics és l’índex de massa
corporal(BMI),consistentenelcàlculdepes(Kg)dividitperl’alçada(m)alquadrat[3].
AlaTaula1esrepresentenelspuntsdetallproposatsperlaOMSperlaclassificació
del sobrepès. L’ hipòtesi subjacent d’aquesta fórmula és que la variació de pes en
personesdelamateixaalçadaésdegudaalamassaadiposa.

BMI(Kgm2)

ClassificacióOMS

Descripciópopular

<18,5

Infrapès

Prim

18,524,9



Saludable

25,029,9

Grau1desobrepès

Sobrepès

30,039,9

Grau2desobrepès

Obesitat

40

Grau3desobrepès

Obesitatmòrbida


Taula1.Puntsdetallproposatsperl’OMSperlaclassificaciódelsobrepès[2].
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Unaclassificaciógradualdelsobrepèsil’obesitatmitjançantelsvalorsdeBMI
proporcionainformacióvaluosasobrel’incrementdelamassacorporalquepermetfer
comparacions significatives de pes, dins i entre les poblacions i la identificació
d’individusigrupsensituacióderiscdemorbiditatimortalitat.Aquestamesuratambé
permetlaidentificaciódeprioritatsperlaintervencióenunindividuocomunitat,iper
avaluarl’eficàciadetalsintervencions.Ésimportanttenirencompteque,degutales
diferències en proporcions corporals, el BMI pot no correspondre al mateix grau
d’obesitat en diferents poblacions. Tampoc té en compte l’àmplia variació en la
naturalesadel’obesitatentreelsdiferentsindividusilespoblacions.Totiaixò,deguta
la gran complexitat per definir la condició d’obesitat, l’OMS ha proposat aquesta
classificaciócomaestàndard,iaplicabletantahomescomadonesialsdiferentsgrups
d’edat,jaquedemomentéslamesuramésajustada[4].

En diferents estudis epidemiològics s’ha vist que existeix una estreta relació
entreelBMIilaincidènciadediversesmalaltiescròniquesprovocadesperl’excésde
greix, com la diabetis tipus 2, la hipertensió arterial i cardiopaties isquèmiques.
AquestarelacióésaproximadamentlinealperBMI’sinferiorsa30,ipersobred’aquest
valor aquests riscos es veuen incrementats, independentment de les qüestions de
gènere[5].


Estudisepidemiològics

Per definir l’obesitat com a pandèmia i com a problema de salut pública
capdavanter, només cal que ens fixem en la seva evolució en els darrers anys. La
malaltia es troba estesa tant en països industrialitzats com en països en vies de
desenvolupament,iescalculaqueentreel50iel60%delapoblaciópateixsobrepèso
obesitat[6].
AlsEstatsUnitsdeNordAmèrica,lesquotesdesobrepèsiobesitats’alcenfins
al 60% en adults i 30% en infants i adolescents [7], i les morts relacionades amb la
patologiaascendeixenanualmenta300.000,esdevenintunadelesprimerescausesde
4
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mortenaquestpaís.Diversosestudistambéhanconstatatquenohihadiferènciesde
tendènciesentresexes,edatsnigrupsètnics[8].
El Regne Unit presenta un percentatge de població adulta obesa del 24%,
EspanyaiAlemanyadel14.5%,iItàlia,FrançaiSuèciapresentennivellsmenorsamb
un 7%. Si considerem conjuntament l’obesitat i el sobrepès, la major prevalença
s’observa a Grècia, Espanya, Alemanya i Regne Unit amb valors al voltant del 35%,
afectantmésalesdonesquealshomes[9,10].
Però l’augment de la prevalença de l’obesitat no és exclusiu de països
desenvolupats, és en els països considerats en vies de desenvolupament on s’està
registrant un major augment en la incidència de la malaltia i està esdevenint un
importantproblemasanitari[11].


1.1 L’OBESITATCOMAMALALTIAMULTIFACTORIAL

L’obesitatnoésundesordreúnicisimple,sinóqueestàcausadaperungrup
heterogeni de condicions amb múltiples causes. El pes corporal està determinat per
condicions genètiques, factors ambientals i psicosocials que actuen a través de
mediadors fisiològics de la ingesta i despesa energètica. Tot i que les diferències
genètiques són indubtablement importants, el marcat augment en la prevalença de
l’obesitatespotexplicar,enpart,pelscanvissocialsiambientalsquehanresultatdels
avençostecnològics[2].


Factorsgenètics

Lavessantgenèticahaestatfonamentalenelrecentavençques’harealitzaten
el camp de la regulació del pes corporal. La majoria de mutacions detectades en
rosegadorshanestatclonadesihanpermèslaidentificaciódemutacionshomòlogues
que,enhumans,sónresponsablesdeldesenvolupamentd’obesitat.Aquestsgenshan
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permèsdescriureoampliarelconeixementdecertesviesbioquímiquesimplicadesen
laregulaciódelahomeòstasienergètica[2].
Lesevidènciesindiquenquel’obesitatésunapatologiaquepotsermodulada
per múltiples gens que estableixen una complexa xarxa de comunicació entre ells i
ambfactorsambientals,compodenserladietail’activitatfísicaentred’altres[12].
Les influències genètiques semblen actuar, en la gran majoria dels casos, a
travésdegensdesusceptibilitat.Aquestsgenspodenconferirunapredisposicióapatir
lamalaltia,perònosónniessencialsnisuficientperadesenvoluparla.
Durant els darrers anys s’han dut a terme nombrosos estudis amb l’objectiu
d’identificarlabasegenèticad’aquestapredisposicióideterminargenscandidats.En
aquestsentit,l’avençmésespectacularhaestateldescobrimentdelgenobidelseu
producte, la leptina. La hipòtesi immediata, que postulava que l’obesitat humana
podria ser producte d’una deficiència d’aquesta proteïna, va ser truncada en
comprovarse que l’obesitat humana transcorre amb elevades concentracions
d’aquesta hormona [13]. Tot i haver estat identificat el gen ob en humans, les
alteracions genètiques d’aquest gen són extremadament rares [14, 15], i causen un
fenotipd’hiperfàgia,hipogonadismeiobesitatmòrbida.Lacercad’unahipòtesipertal
d’explicarelselevatsvalorsdeleptinaenhumansobesos,vapermetredescobrirelgen
codificador del receptor de la leptina (Lepr) [16]. Altres mutacions monogèniques
descritesenhumansquecausenobesitatsónlamutaciósobreelgendePOMC[17]i
PC1[18],ambduesambpocscasosdescrits,ilamutaciósobreelgendeMCR4,aquest
últimforçamésprevalent,jaqueesdetectaentreel3iel5%d’individusambobesitat
mòrbida.
Malgrat tot, les mutacions comentades únicament poden explicar un
percentatge ínfim de la prevalença de l’obesitat. En la majoria de casos, el
desenvolupament de l’obesitat obeeix a una raó poligènica, en que la combinació
d’aquests i/o altres gens, conjuntament amb factors ambientals, incrementa la
susceptibilitatadesenvoluparobesitatatravésdediferentsmecanismes.
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Factorsambientals

Els factors ambientals poden emmascarar les tendències latents per
desenvolupar obesitat. Les prediccions sobre possibles interaccions entre gens i
ambientsóndifícilsdedeterminar,jaquehipodriahaverretardsenl’exposiciód’un
individuaunambient“obesogènic”i/oalteracionsenl’estildevida[2].
Però, com és que el genoma humà, tot i que conté una bateria gènica tan
àmplia,permetunaacumulaciódegreixqueesdevéexcessivaifinsitotpatològica?La
resposta pot estar en la teoria del gen estalviador (thrifty gene) formulada per Neel
[19].Enaquestateoriaessuggereixquelagrancapacitatd’emmagatzemarenergiaen
formadegreixésunmecanismededefensaquehauriafacilitatlasupervivènciadels
nostres antecessors  en els primers temps de la presència humana a la terra. La
successió de diversos períodes en els que l’aliment escassejava, va afavorir la
supervivènciad’aquellsindividusqueerencapaçosd’emmagatzemarméseficientment
les calories ingerides durant períodes d’excés d’aliments, en detriment d’aquells
individus desproveïts d’aquesta capacitat. Aquestes èpoques de fam s’han repetit
periòdicament durant la història de la humanitat, fent possible la selecció d’una
població amb un alt potencial d’emmagatzemar energia. Desafortunadament, dos
successos claus en la història recent han fet manifestar la tendència a desenvolupar
obesitat en aquesta població seleccionada. Per una banda la revolució industrial,
durantlaqualelshumansvandesenvoluparmàquinescapacesderealitzarlestasques
que fins aquell moment feien els homes, causant una disminució important de la
despesa energètica diària. En segon lloc, i més recentment, la globalització de la
culturaoccidental,caracteritzadaperunfàcilaccésadietespalatablesid’altcontingut
calòric,iunavocaciósedentàriaambactivitatslúdiquesdominadesperlatelevisióiels
ordinadors [20]. Tot això ha provocat que l’avantatge genètica que ens aportava el
“gen estalviador” s’hagi girat en contra nostra, fent que el que en principi era un
caràctergenèticadaptatiu,hagideixatdeserho[21].
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Factorsculturals

L’evidènciadel paper crític dels factors ambientals en el desenvolupament de
l’obesitatvedelsestudisdemigracionsil’occidentalitzaciódelesdietesil’estildevida
dels països desenvolupats. Canvis marcats en el BMI són observats freqüentment en
estudis de migracions, on poblacions amb una genètica comuna viuen sota
circumstànciesambientalsdiferents.Perexemple,elsIndisPimaqueviuenalsEstats
Units són, de mitjana, 25Kg més pesats que els Indis Pima que viuen a Mèxic [22].
S’observaunatendènciasimilarenelsafricansqueviuenalsEstatsUnits.ANigèria,la
mitjadeBMIperhomesidonesésde21,7i22,6respectivament;alsEstatsUnitsles
mitgesdeBMIsónde27,1pelshomeside30,8perlesdones[23].
Hihamoltesvariacionsdepesentrediferentsgrupsètnicsencaranoexplicades
(als Estats Units, el 22% de les dones caucàsiques són obeses, ho són el 30% de les
donesafroamericanesiel34%delesdonesmexicoamericanes)[24].
En els països industrialitzats, una major prevalença de sobrepès i obesitat
s’observa en aquells nivells més baixos d’educació i ingressos, tot i que es dóna la
situacióinversaenelspaïsosenviesdedesenvolupament[23].


1.2COMPLICACIONSMÈDIQUESDERIVADESDEL’OBESITAT

L’obesitatnonomésésunproblemapersimateixa,sinóqueamésagreujao
causa molts problemes addicionals en la salut [2]. En particular, s’associa al
desenvolupament de diabetis tipus 2, malalties coronàries, certs tipus de càncer,
complicacions respiratòries (apnea obstructiva), osteoartritis [2], dolors i molèsties i
suor excessiva, entre d’altres. L’obesitat tambécomporta una estigmatització social i
discriminació,totaixòcontribuintalabaixaqualitatdevidaifinsitotdepressions[25].
L’augment del greix corporal s’acompanya de canvis importants en la funció
fisiològica. Aquests canvis són, en certa mesura, depenents de la distribució regional
delteixitadipós.L’obesitatgeneralitzadadónallocaalteracionsenelvolumtotalde
sang i en la funció cardíaca, mentre que la distribució delgreix al voltant de la caixa
8
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toràcica i abdomen restringeix i altera la funció respiratòria. Els dipòsits de greix
viscerals intraabdominals són els principals causants del desenvolupament
d’hipertensió, l’increment de concentració d’insulina en plasma i resistència a la
insulina,diabetismellitusihiperlipidèmia[2].
Ésdoncsunfetineludiblequel’obesitatdónallocaunagrancàrregasanitària
ambimportantsimplicacionsenelspressupostosidespesesmèdiques[25].



2.HOMEÒSTASIENERGÈTICA:CONTROLDELPESCORPORAL

L’homeòstasi energètica consisteix en la interrelació dels processos integrats
pel cervell per mantenir l’energia emmagatzemada en un nivell adequat segons les
condicionsambientals.Així,l’homeòstasienergèticaincloularegulaciódelsnivellsde
nutrientsenòrgansclaud’emmagatzematge(p.ex.elgreixalteixitadipósielglicogen
alfetge),aixícomenlasang(p.ex.laglucosaensang).Peraconseguiraquestobjectiu,
el cervell rep informació contínua sobre l’energia emmagatzemada i els fluxos en
òrgans crítics sobre l’aliment que s’ha d’ingerir i absorbir, i sobre l’energia basal o
segonslasituacióqueelsòrgansnecessiten[26].
L’obesitat és el resultat dels desequilibris en l’homeòstasi energètica. Si
visualitzem l’organisme des d’una perspectiva  termodinàmica, veiem que l’energia
emmagatzemada(greix)ésigualal’energiaadministrada(nutrients)menysladespesa
energètica (conversió de nutrients i oxigen en diòxid de carboni, aigua i calor)
realitzada per l’organisme, més el treball realitzat sobre el medi. Així doncs, aplicant
leslleisdelatermodinàmicapodemdescriurel’obesitatamblasegüentequació:



Energiaacumulada=
(adipositat)





Energiaadministrada– Despesaenergètica
(ingesta)

(treball+calor)
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D’aquestaforma,laingestailadespesaenergèticasónelspuntsessencialsen
laregulaciódelbalançenergèticil’obesitat.Elconeixementdelaregulaciód’ambdós
processos està esdevenint prioritari des de fa diverses dècades, amb la finalitat
d’esbrinarmecanismesd’actuacióperaturarl’obesitat.
Laregulaciódelbalançenergèticresultaforçacomplexa,iestàcontroladaper
múltiplesfactorsgenèticsiambientals,comladiversitatdelesdietes,l’activitatfísica,
alguns fàrmacs o productes químics, que actuen sobre un o ambdós extrems de la
balança energètica [27]. El nostre organisme té capacitat per rectificar els petits
desequilibris que es produeixen en el balanç energètic (ningú s’engreixa per un àpat
copiós o per romandreun períodecurt sense activitat física). Així doncs, l’organisme
reacciona modificant els nivells de despesa energètica o d’ingesta, en funció de la
situació energètica d’un moment determinat. El problema de l’obesitat esdevé quan
aquestsdesequilibrisesmantenendurantuntempsperllongat[28].
Fa més de 50 anys que s’ha establert el model de “regulació negativa
d’adipositat”, fonamentat en la premissa que senyals circulants informen al sistema
nerviós central (SNC) dels canvis en la composició i en la quantitat deteixitadipós, i
que en resposta a aquests senyals, el cervell organitza els canvis adaptatius en el
balanç energètic necessaris per corregir i estabilitzar els nivells corporals de teixit
adipós[29].
Elcriterisproposatsperalssenyalsderegulaciónegativadel’adipositatsón:
i)

Han de circular a nivells proporcionals a la massa adiposa, i han de
podertraspassarlabarrerahematoencefàlica.

ii)

Handepromourelapèrduadepescorporalmitjançantl’acciósobreels
sistemesneuronalsimplicatsenelcontroldelahomeòstasisenergètica.

iii)

Elblocatged’aquestesaccionsneuronalsincrementalaingestaielpes
corporal.


Totiquemúltiplesnutrients(p.ex.àcidsgrassosiglucosa),citocines(p.ex.IL6i
TNFD) ihormones(p.ex.adiponectinaiglucocorticoides)compleixenalgunsd’aquests
criteris, fins el moment només s’ha descrit la leptina i la insulina com a úniques
molèculesquecompleixeníntegramentelstrescriteris[26,30,31].
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La insulina, que es va observar que entrava al cervell des de la circulació
sistèmica [32] i que produïa una disminució de la ingesta [33], va ser la primera
hormona que es va implicar en el control del pes corporal mitjançant el SNC.
Posteriorment, i arrel de la demostració de l’obesitat i la hiperfàgia severa que
presentavenelsratolinsob/obcomaconseqüènciadelamutacióenelgencodificant
perlaleptina[34],esvadeterminaraquestahormonacomasegonsenyald’adipositat.
Ambdues hormones circulen a nivells proporcionals a l’adipositat corporal [35, 36],
traspassen la barrera hematoencefàlica [32, 37], presenten receptors en neurones
involucradesenlaingesta[38,39],lasevaadministraciódirectaencervellredueixla
ingesta[33,40,41],mentrequeladeficiènciad’aquesteshormonesprodueixl’efecte
oposat[34,42].
Diversesobservacionsenestudisgenèticsifarmacològics[34,43]hansuggerit
unrolméscríticdelaleptinaquenopasdelainsulinaenelcontroldelahomeòstasis
energètica a nivell de SNC. Per exemple, la deficiència en leptina provoca obesitat
severaihiperfàgia,totil’elevadaconcentraciód’insulinadelsindividus.Percontra,la
deficiènciaeninsulinanoindueixobesitat.
Existeix un ampli consens en considerar l’hipotàlem com el principal centre
integradord’aquestssenyalsreguladorsd’adipositatdelSNC,ipertantelprincipallloc
decontroldelaingestailadespesaenergètica.Aquestsistemaincloudiversesàrees
(hipotalàmiques i extrahipotalàmiques) i complexes interconnexions entre elles. Els
sistemesneuronalspermetendeterminarelsrequerimentsenergèticsdel’organismei,
enconseqüència,regularlaingestaanivelldeladuradailaquantitatdelsàpats,iel
control de la composició en certes circumstàncies, així com ajustar els processos
termogènicsquecontrolenladespesaenergètica.
Elpaperdel’hipotàlemcomacentrereguladordelaingestaidelpescorporal
vaserestablertl’any1940perHetheringtoniRansonmitjançantexperimentsdelesió
[44]. Anand i Brobeck [45] van precisar la funció de diferents parts de l’hipotàlem,
atribuint a l’àrea lateral hipotalàmica (LHA) i a l’hipotàlem ventromedial (VMH) els
qualificatiusde“centredelagana”i“centredelasacietat”respectivament.Laintensa
recerca desenvolupada en aquest camp ha contribuït a identificar diversos
neurotransmissorsireceptors,iadescriurealtrescircuitsdecontrol,quehanobligata
11
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abandonar aquest concepte dual, alhora que excessivament simplista, a favor d’un
concepte més complex en el que els sistemes de regulació impliquen altres regions.
L’hipotàlem, anatòmicament i histològicament, és una regió altament complexa i
crítica per la regulació de la homeòstasis energètica en els organismes superiors. La
precisióil’efectivitatenl’elaboracióderespostesnoseria possiblesensel’existència
d’un elevat grau d’especialització i interconnexió entre les diferents regions que el
formen.Enaquestsentit,s’handescritdiversesregionshipotalàmiquesimplicadesen
la regulació de la homeòstasi energètica, com el nucli arcuat (ARC), el VMH, l’LHA,
l’hipotàlem dorsomedial (DMH) i l’hipotàlem paraventricular (PVN), entre d’altres.
Aquestes regions es caracteritzen per la presència de determinades subpoblacions
neuronals que expressen diferents receptors pels diferents senyals integradors dels
sistemesderegulació,aixícomperlesconnexionsambd’altresregionshipotalàmiques
iextrahipotalàmiques.


2.1REGULACIÓDELAINGESTA

La regulació de la ingesta és important, ja que modula la part del balanç
energètic corresponent a l’aportació energètica. La ingesta inclou diversos aspectes,
comelspatronsd’ingesta(midaifreqüènciadelsàpats),latriaentredietesd’elevato
de baix contingut lipídic, la densitat energètica dels nutrients consumits, la varietat
d’aliments acceptats, la palatabilitat de la dieta i la variabilitat d’aquesta entre els
diferents àpats. La ingesta està controlada per senyals hormonals de curta durada,
senyals psicològics i senyals neurals quees deriven del tracte gastrointestinal comla
colecistoquinina (CKK) o la ghrelina. Altres senyals hormonals com la insulina i la
leptina, juntament amb els nutrients circulants, indiquen els nivells de reserves
energètiques de l’organisme, i per tant són senyals de llarga durada. Tots aquests
senyals actuen a nivell del SNC, convergint en l’hipotàlem, que expressa un elevat
nombredepèptidsineurotransmissorsqueinfluiranenlaingesta(taula2).
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Senyalsanorexigènics


1.NeuropèptidY(NPY)

1.Trànscritregulatpercocaïnaiamfetamina(CART)

2.Pèptidrelacionatamblaproteïnaagouti(AgRP)

2.Melanocortines(POMC)

3.HormonaConcentradoradeMelanina(MCH)

3.GLP1

4.Orexines/hipocretines

4.Leptina

4.Ghrelina

5.Insulina

5.Galanina

6.Factoralliberadordecorticotropina(CRF)

6.Opioidesendògens

7.CCK

7.Endocannabinoids

8.Serotonina



9.Neurotensina
10.PèptidYY
11.Amilina
12.Bombesina

Taula2.Senyalsinvolucratsenlaregulaciódelaingesta(adaptatd’Arora,S.[46])



2.1.aCentresderegulaciódelaingesta

Les regions hipotalàmiques involucrades en el control de la ingesta són
nombroses i formen una complexa xarxa d’interconnexions i senyals (figura 1). Les
àreesmésdestacadesenelcontroldel’homeòstasienergèticasón:

NucliArcuat(ARC):actuacomacentredecontroldelaganaiintegrasenyals
hormonals [47]. ARC inclou el tercer ventricle i està en contacte amb el nucli de
l’eminènciaarcuada,ambquiconjuntamentestableixenunadelesàreesdelcervellon
labarrerahematoencefàlicaestàespecialmentmodificadaperpermetrel’entradade
pèptidsiproteïnesperifèriques,incloenthilaleptinailainsulina[48,49].ARCconté
principalmentduespoblacionsdeneurones,laprimeraquecoexpressaelneuropèptid
Y(NPY)ielpèptidrelacionatamblaproteïnaagouti(AgRP),ilasegonaquecoexpressa
el precursor de la melanocortina, proopiomelanocortina (POMC) i el trànscrit
relacionatambcocaïnaiamfetamina(CART),essenttotsellsneuropèptidsimportants
enlaregulaciódel’homeòstasienergètica.Així,ARCésunaàreadelcervellprivilegiada
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que pot permetre la transmissió dels senyals hormonals perifèrics. Les neurones
d’aquestnuclitenenprojeccionscapamoltesaltresregionsdel’hipotàlem,sobretotal
nucliparaventricular(PVN)[50].



NucliParaventricular(PVN):regulafuncionsautonòmiquesineuroendocrines

per modular la despesa energètica, així com contribuir en els senyals de sacietat. Es
situaproperalapartsuperiordeltercerventricle,iéselllocdemajorsecreciódeles
hormones alliberadores de corticotropina (CRH) i tirotropina (TRH). En aquest nucli
convergeixen múltiples vies i senyals neuronals implicats en el balanç energètic,
incloenthi projeccions de neurones NPY del nucli ARC, orexines, hormona
estimuladorademelanòcitomelanocortina (D-MSH)derivadadePOMC,ilagalanina,
pèptidestimuladordelaingesta.Aixídoncs,elPNVtéunrolimportantenlaintegració
desenyalsnutricionalsenl’eixhipotalàmichipofisaritiroideu[51].

NucliVentromedial(VMH):actuaprincipalmentcomacentredesacietatis’ha
identificatcomunaltrepuntclaud’actuaciódelaleptina.Satohicollaboradorsvan
demostrarquelesionantaquestazonadel’hipotàlem,esprovocahiperfàgiaiobesitat
[52]. Les neurones VMH contribueixen a les projeccions estimuladores cap a les
neurones POMC d’ARC, i la magnitud inhibidora o excitadora d’aquests senyals de
sortidavariaambelsnivellsdeleptinail’estatnutricional[50].

Nucli Dorsomedial (DMH): rep nombroses projeccions neuronals des d’ARC i
innerva densament PVN. Està implicat en funcions d’integració i processament de la
informació provinent d’aquests nuclis [50, 53]. Lesions en aquest nucli alteren la
ingesta.ElsnuclisARC,VMHiDMHtreballenconjuntamentambelnucliPVNcomun
circuitinterconnectat,amblaleptinaactuantviaelsseusreceptorsdecadaregióper
modularelssenyalsdesortidadePVN[50](figura1).

Àrea lateral (LHA): aquest és el centre clàssic de la gana, conté neurones
sensiblesaglucosaquesónestimuladesperepisodisd’hipoglucèmies,iéscrucialenla
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mediació de la hiperfàgia causada per aquests episodis [54]. L’ablació d’aquest nucli
atenualaingesta,suggerintunpaperimportantenlasevaregulació[50].

Bulb raquidi: Existeixen múltiples interconnexions recíproques entre
l’hipotàlemielbulbraquidi,particularmentambelnuclideltractesolitari(NTS)[55,
56].ElNTSpresentaunaaltadensitatdereceptorsperNPY,enconcretelY1ielY5[57,
58]. Els nivells de NPY en el NTS fluctuen amb la ingesta [59] , i les neurones NPY
d’aquestaregiótenenprojeccionscapalPVN.Tambéhihaevidènciesd’unaactuació
del sistema de la melanocortina en el NTS independent del nucli ARC [60]. Aquesta
regió també regula la quantitat d’aliments ingerits en cadascun dels àpats,
incrementantlesquanesredueixlafreqüènciad’ingestesdiàries.Aquestssenyalsde
sacietatcausatspelsàpatsestanconduïtsperlesfibresaferentsdelnervivague,des
deltractegastrointestinalalbulbraquidi[61].




Figura 1.Visió esquemàticadel circuit delsistema nerviós central, els neuropèptids iels
neurotransmissorsinvolucratsenelcontroldelaingestaielpescorporal[62].
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2.1.bNeuropèptidsinvolucratsenlaregulaciódelaingesta

Talicomesdescriuenlataula2,hihaunelevatnombredeneuropèptidsque
regulenpositivamentonegativamentlaingesta.
Lahistòriadelsneuropèptidsesvainiciaral1970,quanesvaintroduirelterme
“neuropèptid”. Es van definir com a fragments d’hormones peptídiques sense la
mateixaactivitatqueleshormones,peròcapaçosdeproduirefectespersisols.
Elsneuropèptidssónpèptidsofragmentsdepèptidssintetitzatsalescèllules,
que actuen modulant l’activitat neuronal en conjunció amb neurotransmissors co
localitzats[63].
En aquesta tesi ens limitarem a descriure aquells neuropèptids de major
rellevànciaiqueesrelacionennotablementamblaleptina.

NPY: és un dels neuropèptids més abundants de l’hipotàlem [64] i un dels
factorsorexigènicsméspotents[65,66].L’administracióintracerebroventricular(ICV)
d’aquestneuropèptidenratacausaunincrementpotentiperllongatdelaingesta,a
més, l’administració crònica provoca hiperfàgia, reducció de la despesa energètica i
obesitat[67].Aquestneuropèptidtambéestàimplicatenprocessoscomlaregulació
de la termogènesi, la funció cardiovascular, el control d’eixos neuroendocrins, els
desordresafectiusienprocessosrelacionatsamblamemòria[68].ElnucliARCésel
lloc de major expressió de neurones que contenen NPY en l’hipotàlem, i aquestes
neurones tenen projeccions cap a altres nuclis com PVN, DMH i LH (figura 2).
L’expressiódeNPYahipotàlems’hadescritqueestàaugmentadaendiversosmodels
animals amb obesitat i/o alteracions en la ingesta [69]. NPY actua unintse a un
receptor de membrana acoblat a proteïnaG, del que es coneixen cinc isoformes
(Y1,Y2,Y4,Y5 i Y6), per mitjançar les seves funcions amb una disminució de l’adenilat
ciclasaqueprovocalareducciódelsnivellsd’AMPc[70].AquestsreceptorsdeNPYes
troben distribuïts amb diferents patrons en les diverses àrees de l’hipotàlem, el que
esdevé un punt de regulació de les diverses funcions del neuropèptid. A nivell del
controldelaingesta,NPYactuaatravésdelsreceptorsY1iY5expressatsprincipalment
en el nucli ARC, en l’LHA i en el PVN [66, 71]. Les neurones NPY són una diana
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hipotalàmica potencial per la leptina, que causa la inhibició de la síntesis del
neuropèptid[70,71].

AgRP:ésunpèptidques’expressaanivelldetotl’organismeiqueamésdeser
un factor orexigènic, exerceix múltiples funcions, com el control de la coloració del
pelatge, l’obesitat, la resistència a la insulina, la glicèmia i la taxa de creixement. A
nivell hipotalàmic, AgRP està expressat exclusivament en el nucli ARC, i més
concretament en neurones que coexpressen NPY [7274]. Tal com passa amb NPY,
l’incrementenl’expressiód’aquestneuropèptidtambéesrelacionaambunincrement
delaingesta,ilasevaexpressiótambéestàinhibidaperlaleptina.AgRPactuasobreel
balanç energètic, antagonitzant de forma potent i selectiva els receptors MC3R i
MC4R, que són els receptors sobre els que actua la melanocortina per disminuir la
ingesta i incrementar la despesa energètica [75]. A diferència del curt temps d’acció
delNPY,laAgRPtéuntempsd’accióperllongat:unaúnicadosideAgRPadministradaa
nivellcentraléscapaçd’incrementarlaingestaperunperíodesuperioraunasetmana
[76].

D-MSH: és un neurotransmissor amb funció anorèctica. Està englobat en el
grup de les melanocortines, que són pèptids bioactius derivats de la molècula
precursoraPOMC,atravésd’unprocésdesegmentacióposttraduccionalespecíficde
teixit.ElgendePOMCs’expressadeformafisiològicaendiversosteixitsdemamífers
comalapell,alsistemaimmunològic,alahipòfisiienneuroneshipotalàmiques[77,
78].ElpèptidbioactiugeneratapartirdePOMCenlesneuroneshipotalàmiques, l’D
MSH,actuacomalliganddelreceptorMC4R,ques’hademostratclauenelcontrolde
la ingesta i de l’homeòstasi energètica [79]. En aquest receptor, juntament amb el
receptor MC3R, és capaç d’actuarhi AgRP, alhora que hi actuen els seus agonistes
[51].DMSHprovocaladisminuciódelaingestaiunareducciódelpescorporal[80].A
més, s’ha observat que l’DMSH provoca una inhibició dels efectes orexigènics de
l’AgRP,indicantqueexisteixunsistemadinàmicenelcontroldelaingestaenelque
intervenen les neurones AgRP i POMC [76]. POMC es coexpressa amb CART en
neuronesdelnucliARC,iaquestesneuronespodenserestimuladesdirectamentperla
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leptina[81].L’administraciódeleptinaenratolinsob/obincremental’alliberamentde
l’DMSHaltorrentcirculatori,suggerintunloopderegulacióentrelaleptinail’DMSH
[82].

CART: és un neuropèptid amb un potent senyal anorèctic. L’elevada
conservació d’aquest neuropèptid entre organismes superiors, suggereix que ha de
tenir una funció rellevant en la fisiologia dels mamífers [83]. Els pèptids de CART es
localitzenenàreesespecífiquesdel’hipotàlemcomPVN,DMH,LHielnucliARC,que
estanrelacionadesamblaingesta[84],processosderecompensaireforçamentdela
conducta, processos sensorials, estrès i regulació endocrina [85, 86]. La funció
anorèctica de CART queda palesa amb les següents evidencies: i) l’administració de
sèrums antiCART incrementa la ingesta nocturna, ii) el dejú causa una reducciódels
nivellsdemRNAdeCARTenelnucliARC[87],iii)l’administraciódeCARTéscapaçde
bloquejarlaingestaenrespostaaNPY[8688].Existeixenevidènciesquerelacionenles
viesdesenyalitzaciódelaleptinaideCART,amés,lesneuroneshipotalàmiquesque
expressenCARTtambéexpressenelreceptordeleptina,ielsratolinsob/obtenenels
nivellsdeCARTreduïtsenelnucliARC,peròenadministrarleptina,elsnivellsdeCART
esnormalitzen[86,88,89].

Enelcasd’aquestsquatreneuropèptidss’haestablertunaclararelacióambla
regulaciódelaingestamitjançadaperlaleptina,amésd’unaregulaciódeladespesa
energètica. Així, aquests neuropèptids esdevenen la base de la regulació de la
homeòstasi energètica [90]. No obstant hi ha altres mecanismes de regulació de la
ingesta com els mecanismes de recompensa i els de percepció de la sacietat. La
regulació d’aquests mecanismes també controla la ingesta, però encanvi, no intervé
enladespesaenergètica,adiferènciadelaregulacióneuronalpersenyalsd’adipositat
[91].
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Figura 2. Les poblacions neuronals de primer ordre NPY/AgRP (en verd) i
POMC/CART(envermell)delnucliarcuatestanreguladesperlaleptinaies
projectencapaPVN,LHAiPFA,oneslocalitzenlesneuronesdesegonordre
involucradesenlaregulaciódelaingestailadespesaenergètica[30].



2.2DESPESAENERGÈTICA

Al’altrabandadelabalançaenergèticaessitualadespesaenergètica,queté
una importància en el manteniment del pes corporal comparable a la ingesta,
esdevenint la combinació dels dos factors el que, finalment, determinarà el pes
corporaldelsindividus,ipertantelgraud’obesitat.Evidènciesexperimentalsposende
manifestlaimportànciadelaregulaciódeladespesaenergèticaenelcontroldelpes
corporal.Enaquestsentit,diversosmodelsexperimentalsobesospresententaxesde
despesaenergèticamarcadamentdisminuïda[92].D’altrebanda,elsestudisrealitzats
enhumanstambésuggereixenqueeldesenvolupamentdel’obesitatésconseqüència,
enpart,adeficiènciesenaquestparàmetre[93,94].

Ladespesaenergèticaespotdividirendoscomponentsbàsics:

x

L’activitatfísica.
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x

Latermogènesi,subdivididaentrelatermogènesiobligatòria,producte

detotsaquellsprocessosessencialsperalacèllulaielsteixits,ilatermogènesi
adaptativa, referida a les alteracions en la dissipació de calor en resposta a
canvis ambientals, de l’estat nutricional, infeccions i a diverses drogues o
aliments.


L’activitatfísica

L’activitatfísicaésunprocésregulableperl’individu,ilasevaincidènciasobre
ladespesaenergèticaensésfàcilmentcomprensible.Noobstant,hihaconsideracions
a tenir en compte en el tractament de l’obesitat mitjançant l’activitat física: la més
important és l’increment dels senyals orexigènics que, actuant com a resposta
compensatòria del balanç energètic en front a l’augment de la demanda energètica,
causenunincrementenlaingesta[94].
Hem de tenir en compte, però, que l’increment de l’activitat física en el
tractamentdel’obesitatnosempreéssuficientperresoldreelproblema,iperaixòcal
actuarsobrealtresmecanismesreguladorsdeladespesaenergètica.


Latermogènesi

Quanl’organismeestrobaenrepòsnoesrealitzacaptreballsobreelmedi,i
aleshores la despesa energètica és causada exclusivament per la calor produïda, o
termogènesi, i tots el processos que tenen lloc en aquest moment s’anomenen
processostermogènics[95].
Latermogènesiestàrelacionadaambalafosforilacióoxidativaquetéllocenla
matriumitocondrial.FruitdelaglicòlisisidelaEoxidaciód’àcidsgrassos,elciclede
l’àcid cítric genera un potencial reductor en forma de NADH i FADH2. Aquestes
molècules,enoxidarse,cedeixenelectronsalacadenadetransportelectrònicdela
membrana mitocondrial interna (cedint l’àtom d’oxigen per formar aigua) i així
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generenungradientelectroquímicdeprotonsentrel’espaiintermembranailamatriu
mitocondrial.Aquestgradientoforçaprotomotriu,proveeixl’energianecessàriaperla
síntesid’ATPmitjançantlareentradadeprotonsalamatriumitocondrialatravesdela
F0F1ATPsintasa.Aquestprocéss’anomenafosforilacióoxidativaacoblada.Noobstant
hihaaltresmecanismesquenofanservirlaF0F1ATPsintasaperpermetreelrefluxde
protons a la matriu mitocondrial, aquests mecanismes esdenominendesacoblament
mitocondrial[95,96],in’hihadedostipus:

x

Desacoblament mitjançat per proteïnes: El consum del gradient de

protons es fa mitjançant una via proteica, com és el cas de les UCPs
(Uncouplingprotein)oelstransportadorsglutamat/aspartat.

x

Desacoblamentnomitjançatperproteïnesoprotonleak:Enaquestcasel

gradientdeprotonsesconsumeixviaporusdemembrananoproteics.Aquest
fenomenésconstitutiudetotselsteixitsdelcosicontribueixsignificativament
alataxametabòlicabasal[97].

Si ens fixem amb la funció realitzada pels processos termogènics, els podem
classificarendostipusdiferents:

x

La termogènesi obligatòria: És el resultat de dos processos diferents, la

calor despresa per l’organisme en repòs, producte dels processos
indispensablespelmantenimentdelesestructuresilesfuncionscellularidels
diferentsòrgans,ielprotonleak[97].

x

Latermogènesiadaptativaofacultativa:Éslacalorproduïdapersobredel

nivell basal. El mecanisme generador de calor s’activa en resposta a la
temperatura ambiental, a la dieta o a processos febrils, per la protecció de
l’organisme en front l’exposició al fred, a infeccions [98] o la regulació de
desequilibris energètics després de canvis en la dieta [99]. Aquest tipus de
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termogènesiesdivideixendossubtipus,latermogènesiambtremolor(treball
muscular),osensetremolor(larealitzadapelteixitadipósmarróilesUCPs).



3.LEPTINA:HORMONAREGULADORADEL’HOMEÒSTASIENERGÈTICA

3.1LALEPTINA

Elstreballsrelacionatsambl’existènciad’unsistemafisiològicreguladordelpes
corporal,del’alimentacióideladespesaenergèticaesvaniniciaraproximadamentfa
quatre dècades. El fet que en la majoria dels mamífers l’adipositat presenti una
tendència a mantenirse constant durant llargs període de temps va fer sospitar de
l’existència d’algun mecanisme homeostàtic capaç de regular les variacions en el
balanç energètic en funció dels requeriments energètics de cada moment. Aquesta
hipòtesiesvaveurereforçadaperlesobservacionsexperimentalsdescritesperHarris,
enquèveiaquedesprésd’unadisminucióimportantdel’adipositatcausadaperdietes
hipocalòriques o intervencions quirúrgiques, el pes corporal es restaurava en un
períodedetempsrelativamentcurtsinohihavialimitacionsal’accésalmenjar[100].
Les observacions clàssiques de Hetherington i Ransom [44] i les de Hervey [101],
suggerienqueelsistemareguladorproposathaviad’estarrelacionatambl’hipotàlem,
ja que les rates amb lesions en l’àrea ventromedial del cervell desenvolupaven
obesitat, a més d’increments en la ingesta. D’altre banda, si a rates control se’ls
injectava la sang dels animals amb aquestes lesions (circulació creuada), perdien la
gana completament i morien d’inanició. Aquests fets demostraven l’existència d’un
factorcirculantqueestavaelevatenanimalsamblesionshipotalàmiquesiqueproduïa
el descens de la ingesta en animals sans. Altres investigacions relacionades amb el
concepte de “factor de sacietat circulant” van donar lloc al descobriment de dues
mutacionsenratolí,denominadesob(perobese)idb(perdiabetes)responsablesde
produiralteracionscomobesitat,hiperfàgia,hiperinsulinèmia,hiperglicèmia,reducció
de la despesa energètica, hipogonadisme i infertilitat [102]. Quan els ratolins ob/ob
eren sotmesos a una circulació creuada a partir de ratolins normals, aquests
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recuperavenlescaracterístiquesenergètiquesdelsratolinscontrol.Encanvi,elmateix
procediment entre ratolins db/db i ratolins controls, provocava una severa hipofàgia
delsanimalscontrols.AquestesobservacionsvanpermetreaColemanaladècadadels
70conclourequeelsratolinsob/obnoproduïenun“factordesacietathumoral”ique
els ratolins db/db no sintetitzaven el producte addicional necessari per respondre a
aquestfactor[103,104].Finalment,elgenresponsabledelamutacióobvaserdescrit
tant en ratolí com en humans al 1994 per Zhang [34], i el producte de gen ob es va
denominarleptina,delgrecleptosoprim.Aquestadescobertavaobrirunnoucamp
de perspectives en l’estudi del rol de les diverses adipocitocines en el control del
balançenergètic[105107].

La leptina és un polipèptid produït i secretat al sistema circulatori
principalment pels adipòcits del teixit adipós blanc. No obstant, aquest no és l’únic
teixitcapaçdeproduirl’hormona:laplacenta,lamucosagàstrica,lamedulla,l’epiteli
mamari,elteixitadipósmarró,elmúsculesquelètic,laglàndulapituïtària,l’hipotàlemi
l’os, també són teixits que en certes circumstàncies tenen capacitat productora de
leptina,totiqueenquantitatsmoltinferiorsalteixitadipósblanc[108111].
La leptina es produeix a partir d’un precursor de 167 aminoàcids, amb una
seqüència senyal de 21 aminoàcids que s’escindeix abans que la leptina es secreti al
torrent circulatori, donant lloc a la forma activa de 146 aminoàcids i d’un pes
molecularde16KDa.Mitjançanttècniquesdedeterminaciódel’estructuracristallinai
deressonànciamagnèticanuclears’hanobservatsimilitudsestructuralsambdiversos
membresdelafamíliadelescitocineshelicoïdalsdecadenallargacom,entred’altres,
la CT1 (cardiotropina1) i les interleucines IL6, IL11 i IL12, així com un plegament
similar al de la subfamília de les citocines de cadena curta [112114]. L’estructura
tridimensional de la forma activa de la molècula està composta per quatre hèlix D
antiparallelesambtresgirsD, amésd’unpontdisulfurentredosresidusdecisteïna
(C96iC144)[34,115,116].Aixídoncs,apartirdelasevaestructurapodemclassificar
laleptinacomacitocinadeclasseI.Elcaràcterdecitocinadelaleptinaesveureflexat
perlessevesaccionspleiotròpiquesil’expressióubiquadelseureceptor[117].
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La seva estructura és molt similar entre les diferents espècies: la leptina
humanapresentaun84%d’homologiaamblaleptinamurinaiun83%ambladerata
[34]. Les concentracions de leptina circulants es correlacionen amb el BMI i amb el
totaldegreixacumulat[105,115,118].Eltempsdevidamitjadelaleptinacirculantés
força curt a causa de l’elevada eficiència del procés de depuració renal que es du a
terme per un mecanisme d’alta capacitat no saturable, consistent en una filtració
glomerulardelaleptinalliure,seguidad’unadegradaciómetabòlicaefectuadaenels
túbuls renals [119, 120]. No obstant, en humans, aquesta leptina circulant ho fa
majoritàriament unida a macromolècules del sèrum que modulen la bioactivitat i la
biodisponibilitat de l’hormona. Aproximadament un 10% d’aquestes macromolècules
que s’uneixen a la leptina són la forma soluble del seu receptor, i la resta estan
formadesperproteïnesd’entre280KDai80KDa[121].
El ràtio de leptina lliure respecte a la forma unida a macromolècules està
augmentat en el sèrum d’individus obesos (aproximadament el doble que en els
individus prims), i això suggereix que aquesta leptina, en estar lliure, serà bioactiva i
això és el que podria donar lloc a una resistència a la leptina (veure apartat 4.5, La
resistènciaalaleptina).Enelssubjectesprimsambrelativamentpocteixitadipós,la
majoriadelaleptinacirculantestrobaenformaunida,ipertantnoestaràdisponible
pelsreceptorsdelcervell,evitantaixíelresultatd’unaresistènciaalahormona[121,
122].
A part de la seva acció central com a reguladora de la ingesta i la despesa
energètica a l’hipotàlem, la leptina també està involucrada en altres processos
fisiològics(figura3).Unsnivellsadequatsdeleptinasónnecessarisperlareproducció,
l’angiogènesi, la cicatrització, l’hematopoiesi, el desenvolupament dels ossos i
l’activació del sistema immunològic [48, 123, 124]. La leptina també regula
l’homeòstasidelaglucosaielmetabolismedelslípidsdeformaindependentalaseva
acciócentral,parcialmentperviadirectaenlescèllulesEpancreàtiquesihepatòcits
[125].
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Figura3.Representacióesquemàticadelpaperpleiotròpicdelaleptina[126].



3.2ELSRECEPTORSDELALEPTINA

La leptina exerceix els seus efectes unintse al seu receptor, localitzat en
diferentsteixitsdelcos.Elreceptordelaleptinapresentaunaaltahomologiaambla
subunitatgp130delreceptorIL6,iésunmembredel’extensafamíliadereceptorsde
citocinesdeclasseI[127,128].
Els receptors de leptina humans i murins són molt similars en quant a la
seqüència aminoacídica, tant pel domini extracellular (78% d’homologia) com per
l’intracellular(71%d’homologia)[16].
Existeixen com a mínim sis isoformes de receptor, ObR(af), les quals són
productesd’unúnicgen,Lepr,isónelresultatdel’splicingalternatiui/oprocessament
proteolític[16,129131].
Elsreceptorsdelaleptina(ObR)espodenclassificarcomasecretatsosolubles
(ObRe) (única forma del receptor sense domini transmembrana ni domini
intracellular),deformacurta(ObRa,c,dif),ideformallarga(ObRb)(figura4).Totes
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lesformesmurinesd’ObR(excepteObRe)presentenunapartextracellularidèntica,
undominid’unióalligandde816aminoàcids,iundominiintracellularCterminalque
ésdiferentsegonscadaformadereceptor[16,127,129,131,132].ObRbtéunllarg
dominiintracellular,d’aproximadament320aminoàcids,ambdiferentsmotius(Box1,
Box2,itresresidustirosinaenlesposicionsY985,Y1077iY1138)requeritsperlaplena
activació de la via de senyalització JAK/STAT [16, 128]. Les isoformes curtes del
receptornoméstenenundominiintracellulardemenysde50aminoàcids,contenint
únicamentelbox1i2.Donadalafaltadelapartdeldominiintracellularencarregada
de la senyalització, totes les isoformes curtes de ObR es consideren no capaces de
transmetreelsenyalintracellular[128].



Figura4.Isoformesdelreceptordelaleptina[128].



L’expressió d’ObR es pot detectar en múltiples teixits. En els ratolins, els
majors nivells d’aquesta proteïna es detecten a plexe coroid, pulmons, fetge, teixit
adipósipàncrees,totiquetambése’ndetectennivellsmésbaixosapràcticamenttots
els teixits [127, 133, 134]. No obstant, estudis posteriors van mostrar que la gran
majoriadelstrànscritsdetectatscodificavennomésperlesformescurtesdelreceptor
[134].Engeneral,elsteixitsperifèricsexpressen10vegadesmésmRNAcodificantper
les formes curtes que per la llarga [134, 135]. En els teixits de ratolí, l’abundància
26



Introducció

I

relativa de la forma llarga (ObRb) expressada com a percentatge total de mRNA
respecteObRés:estómac(11%),intestíprim(7%),pàncrees(11%),músculesquelètic
(8%), teixit adipós (6%), fetge (5%), cor (10%) i hipotàlem (36%) [134, 135]. A
l’hipotàlem, la forma llarga del trànscrit es detecta sobretot al nucli arcuat, nucli
paraventricular, hipotàlem ventromedial i dorsomedial, regions implicades en la
regulaciódelpescorporal[136].

Lafuncióprecisadelesisoformescurtesdelreceptor(ObRs)noestàclara.La
possibilitatmésacceptadaésquel’expressiód’ObRsregulieltransportdelaleptina
enlasang,dirigintlacapallíquidcefaloraquidi[137].
Elpaperdeldominiintracellularcurtdelreceptordelaleptinaencaranoestà
ben definit. Sembla que els alts nivells d’expressió d’aquesta forma curta al plexe
coroideu juguen un paper en el transport de la leptina des de la sang al líquid
cefaloraquidi (LCR), on podrà moure’s per difusió al cervell. S’ha vist que la leptina
entraalcervellmitjançantunmecanismedetransportsaturableespecífic,totiqueun
rolcríticdelsObRsenaquestprocésnoestàdemostrat[16].
El motiu del fet que existeixin diferents formes de receptor curt no està clar.
Les formes curtes tenen clarament diferent distribució en els teixits, no obstant,  no
semblaprovablequehihagidiferènciesfuncionalsentreaquestesformes[16,138].


3.3VIADESENYALITZACIÓDELALEPTINA

A nivell general, quan la leptina s’uneix a la forma llarga del receptor, aquest
dimeritzaipermetques’hiuneixilaproteïnaJAK(januskinase).JAKéslaresponsable
de les fosforilacions en tirosines del receptor, permetenthi la unió de STAT (signal
transducerandactivatoroftranscription)ilasevaactivacióperfosforilacióenelseu
residutirosina.LaformafosforiladadeSTATdimeritzaiestranslocaanucli,ons’uneix
alDNAiaixíregulalatranscripciógènica[139141](Figura5).
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Figura5.Viadesenyalitzaciódelaleptina(CellSignaling,www.cellsignal.com)



Acontinuacióesdescriulaviadesenyalitzaciódelaleptinaambmésdetall.


ProteïnaJAK2

Al’hipotàlem,ons’hadescritmésexhaustivamentaquestaviadesenyalització,
ObRbenrespostaalaleptinadimeritzaipermetlauniódeJAK2albox1ibox2[142].
Durant el procés d’unió al receptor, JAK2 s’activa per autofosforilació en múltiples
residus de tirosina i promou la fosforilació dels dos residus Y985 i Y1138 del receptor
[142144] (figura 6). La fosforilació del residu Y985 promou la unió de la tirosina
fosfatasaSHP2,quecausal’activaciód’ERK1/2(extracellularsignalregulatedkinase)
viap21RAS.Totiquelamajorpartdel’activaciódeERK1/2ésdepenentdeY985,hiha
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una part regulada amb independència del receptor, causada per l’acció directa del
propiJAK2[143,145],coms’explicaràambmésdetallacontinuació.


ActivaciódeSTAT3

LesdianesmolecularsdeJAK2mésestudiadesiconegudessónelsmembresde
la família STAT. La fosforilació de Y1138 del receptor promou la unió de STAT3 al
complex ObRb/JAK2, provocant la fosforilació en el seu residu tirosina Y705 i la seva
dimerització. Un cop fosforilada en tirosina i dimeritzada, la proteïna STAT3 es
translocaalnucli,ons’uniràalDNAperactuarcomafactordetranscripció[138,146].
A més de la fosforilació en Y705, la fosforilació en el residu serina S727 en el
dominid’activaciósemblasernecessàriaperunacompletaactivitattranscripcionalde
STAT3,comamínimenalgunssistemes,is’havistquetéimportànciabiològicagràcies
acèllulesmutantsonesreemplaçavalaSer727perAla727[147].
La fosforilació S727 està directament controlada per l’acció de ERK 1/2 [147,
148], i la seva activitat és complexa: si es dóna de forma ràpida, abans que STAT3
s’hagifosforilatenY705,podràimpedirodificultarlafosforilacióentirosina,ipertant
bloquejar la seva acció com a factor de transcripció (impedint que dimeritzi i es
transloquianucli),mentrequesilafosforilacióenserinaésdónadeformaretardada,
quanSTAT3jaestrobafosforilatentirosina,lasevaaccióseràladepotenciarlaseva
activitat[149,150](figura5).Enestudisons’habloquejatlafosforilacióenserinade
STAT3s’havistquel’activitatd’aquestaproteïnacomafactordetranscripcióésnomés
del20%[147].
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Figura6.Esquemadelaviadesenyalitzaciódelaleptinaenneuroneshipotalàmiques[133].



ActivaciódelaviaERK

Commoltesaltrescitocines,laleptinaactivalaviaRASÆRAFÆMEKÆERK
[143,151,152].Totiquelacadenasenceradereaccionsquedonenllocal’activació
deERK1iERK2noesconeixdeltot,totsemblaindicarqueObRbseguirialamateixa
via d’activació que els receptors IL6 [153]. La fosforilació del residu Tyr985 del
receptordelaleptinacreaunllocd’uniópeldominiSH2delatirosinfosfatasaSHP2
[154] (figura 6). SHP2 es fosforila en la seva tirosina cterminal, la qual reclutarà la
proteïnaadaptadoraGRB2(proteïnad’unióalfactordecreixement2)capalcomplex
del receptor [143]. En la via canònica d’ERK 1/2, GRB2 forma complex amb SOS, el
factord’intercanviGTPperRAS,is’activalaviaRAFÆMEKÆERK,enquècadacinasa
activaràlacinasasegüentmitjançantfosforilacions.
La leptina, tot i que en nivells molt baixos, també pot induir l’activació d’ERK
1/2perviesindependentsaTyr985iSHP2,seguramentpermitjàdelauniódirectade
GRB2aJAK2[143].
Dins el grup de tots els efectes d’ERK 1/2, l’increment d’expressió de gens
primerencs com cFOS s’ha demostrat en cultius cellulars i in vivo a hipotàlem [63,
155]. L’estudi del ratolí knockin Leprs1138/s1138 (veure apartat 4.6, Models animals
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deficinentsenlasenyalitzaciódelaleptina)demostraquelaregulaciódecfosnoés
depenentdel’activaciódeSTAT3[156],sinód’ERK1/2.Noestàclarcomestradueix
l’activaciódecFosviaERK1/2enelsefectesfisiològicsdelaleptina,peròl’increment
d’expressiódecFosésunmarcadord’activitatneuronal[63].


LafosfatasaSOCS3

STAT3 activa la transcripció de la fosfatasa SOCS3 (suppressor of cytokine
signaling 3), donant lloc a una inhibició del tipus feedback negatiu [139, 143, 157].
SOCS3 s’uneix a Y985 del ObRb per inhibir la senyalització de STAT3 [158], i també
s’uneixdeformaindependentaJAK2[159,160]perinhibirlasevasenyalització(figura
6). La importància de la unió de SOCS3 en aquests dos llocs, al igual que la via de
senyalització Y1138STAT3 per la generació del supressor, està desembocant en un
interessant àrea d’investigació científica, evidenciant la importància d’aquesta regió
del receptor per regular la senyalització de la leptina, així com la resistència a
l’hormona[158,159,161,162].


Altresviesactivadesperlaleptina

Totiquenosónobjected’estudienaquestatesi,calesmentarquelaleptina
també activa altres vies, com la d’IRS (Substrat del receptor de la insulina), Pi3K
(Fosfoinositide 3cinasa), AMPK (Proteïna cinasa d’activació AMP) i mTOR (Diana de
rapamicinademamífer)deformaSTAT3independent[151,156,163165].


Regulaciógènicaperpartdelaleptina

ObRbtambémitjançanombrosesaccionsdownstream:l’activaciódelreceptor
per part de la leptina promou la regulació de la transcripció d’importants missatgers
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com cFos, SOCS3 i els neuropèptids NPY/Agrp (transcripció inhibida per la leptina), i
CART/POMC(transcripcióactivadaperlaleptina),entred’altres[117].
Elfetquehihagid’haverunasenyalitzacióactivadeSTAT3pertald’observar
elsefectesdelaleptinasobreelpescorporalfapensarquepotserelsgensdianade
STAT3sónimportantspelcontroldel’homeòstasienergètica(figura6).Sesapquela
leptina incrementa la transcripció de Pomc en poblacions neuronals hipotalàmiques
[166].L’expressiógènicadePomcestàdirectamentinduïdaperlaleptinaatravésd’un
element de resposta a STAT3 en el seu promotor, tan in vitro com in vivo (figura 7)
[167].Esvaobservar,però,quelainactivaciógenèticadeSTAT3enneuronesPOMC,
tot i que efectivament reduïa els nivells d’aquest missatger, només causava obesitat
lleu i no abolia completament l’efecte anorexigènic de la leptina, indicant que els
efectesdependentsdeSTAT3sobrelaregulaciódePOMCenaltrescèllulestambéhi
had’estarimplicats[168].

Ratolins amb la senyalització ObRb/STAT3 trencada (ratolí Leprs1138/s1138) de
formaselectivaahipotàlemnonoméstenennivellsdemRNAdePOMCreduïts,sinó
que també mostren un increment dels nivells d’expressió de AgRP, manifestant
hiperfàgia i obesitat, i confirmant que STAT3 també és requerit per la regulació del
neuropèptidAgRP.TotiqueefectivamentelsnivellsdeAgRPesveuenincrementats,
segueixensentmenorsqueenelsratolinsdb/db,modelanimalsensereceptordela
leptina(veureapartat4.6,Modelsanimalsdeficientsenlasenyalitzaciódelaleptina),i
aixòpodriaindicarqueAgRPestàregulatpermecanismesdependentsiindependents
deSTAT3.Amés,adiferènciadelsratolinsdb/db,elsratolinsamblaviaObRb/STAT3
trencada no mostren nivells elevats de mRNA de NPY. La discordança en els
mecanismes moleculars de regulació dels nivells hipotalàmics de missatger de NPY i
AgRPéscuriosa,jaqueelsdospèptidsescoexpressenenlesmateixescèllulesisón
controlatsenparallelperlaleptinail’estatnutricionalenelsratolinscontrol.Totaixò
suggereixquementrequelasenyalitzacióObRb/STAT3ésrequeridaperl’estimulació
dePOMCilaplenarepressiódelatranscripciódeAgRP,lainhibiciódeNPYperpartde
la leptina estaria mitjançada per una senyalització diferent [139], i la opció més
recolzada és la via Pi3K [169, 170]. En estudis on s’injectava l’inhibidor de Pi3K a
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ratolins via ICV es va observar una incapacitat per part de la leptina per reduir els
nivellsdeNPYiAgRP,elsqualserenigualsalesratescontroldejunades[170].



Figura7.Modeldesenyalitzaciódelreceptordelaleptinaenelcontroldelsnivellsdeneuropèptidsila
fisiologia del nucli arcuat. La leptina incrementa els nivells de POMC via STAT3, generant un senyal
anorèctic positiu a través de DMSH i dels receptors de melanocortina MC3 i MC4. En les neurones
NPY/AgRP,laleptinainhibeixlaproducciód’AgRPenpartvialasenyalitzacióObRb/STAT3,ipotenciant
la senyalització de la melanocortina. Elevats nivells de NPY inhibeixen el creixement i la fertilitat, i
podrien influenciar també en el control del metabolisme de la glucosa. NPY també bloqueja un
component de la funció anorèctica de la leptina (línia discontinua) de forma directa o a través d’una
regulaciócreuada(crosstalk)delsistemamelanocortinèrgic.LainhibiciódeNPYapartirdeObRbésde
formaindependentaSTAT3[139].



3.4EFECTESPERIFÈRICSDELALEPTINA

Amésdelsefectescentrals,laleptinatambétéefectesanivellexclusivament
perifèric,comperexemplelasevaacciósobreelsistemaimmunològic(queésresultat
d’unefectedirectesobrelescèllulesTqueexpressenelObRb[171]),olaregulacióde
l’homeòstasi de la glucosa independentment dels efectes sobre l’adipositat (que
s’aconsegueixenpartperunaregulaciócentral,peròtambéperlaregulaciódirectade
teixitsparticipantsenelmetabolismedelaglucosa[172,173]).Altresefectesperifèrics
de la leptina són l’estimulació de la lipòlisi en teixit adipós i en múscul [103], la
inhibiciódelalipogènesi,lainhibiciódelasecreciódelainsulina[174],efectessobrela
funció respiratòria, la reproducció, el control del creixement i el desenvolupament
[175177](figura3).
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3.5LARESISTÈNCIAALALEPTINA

Unabsolutdèficitdeleptinanoexplicalagranmajoriadecasosd’obesitat:és
més,lamajoriadelsindividusobesosmostrenelevatsnivellsdeleptinacirculants[178
180]. Pensar en per què aquests elevats nivells de leptina no actuen disminuint la
ingesta i així prevenir l’obesitat va donar lloc a la idea que potser existia una
resistènciafisiològicaalaleptina.


S’han descrit diferents mecanismes per explicar aquesta resistència. Les

opcionsmésrecolzadessónlesalteracionseneltransportdelaleptinaatravésdela
barrera hematoencefàlica (una incapacitat de la leptina per contactar amb el seu
receptoralcervell:resistènciaal’administracióperifèricadelaleptina),ialteracionsen
la senyalització a partir del receptor de la leptina (un deteriorament de la resposta
cellular a l’hormona per part de les neurones: resistència central a la leptina) [105,
157, 181, 182]. Les dades recollides fins avui confirmen que les alteracions en la
senyalització cellular del receptor de la leptina, sobretot a nivell d’ARC, juguen un
paperfonamentalenlaresistènciaalaleptina[157,182,183].


Resistènciaal’administracióperifèricadelaleptina

Una forma de resistència a la leptina és l’associada amb el transport defectiu
d’aquestahormonaensèrumatravésdelabarrerahematoencefàlica[184],fentque
elràtiodeleptinaenlíquidcefaloraquidi(LCR)estiguidisminuït.Aquestaresistènciaa
l’administracióperifèricadeleptinaéscaracterísticadel’obesitatinduïdaperdieta,ies
dónarelativamentaviatdesprésdel’inicideladietaricaengreixos,mentreelsanimals
encara són responedors a  l’administració de leptina per via central [185, 186]. El
mecanismepodriainvolucrarlainterferènciaperpartdelselevatsnivellsdetriglicèrids
amb el transport de la leptina a través de la barrera hematoencefàlica, resultant en
unsnivellsdeleptinainsuficientsalcervell[187].
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Resistènciacentralalaleptina

Aquest concepte de resistència a la leptina és anàleg al de la insulina, on es
requereixen elevats nivells d’insulina per mitjançar una disponibilitat de glucosa
adequadaiunboncontrolmetabòlic.
Aquestaformaderesistènciaestàassociadaaltruncamentdelasenyalitzacióde
la leptina a regions específiques del cervell. Els mecanismes moleculars que
contribueixen a aquesta resistència cellular i a aquesta senyalització defectuosa
podrieninclourel’existènciad’elevatsnivellsdeSOCS3odelasevaactivitat[188].
SOCS3 s’uneix a Tyr985 del receptor de la leptina i a JAK2 per bloquejar (i així
modular)larespostadelreceptor[158].Manipulantratolinspertald’aconseguiruna
disminució de l’expressió de SOCS3 a nivell neuronal s’ha vist que aquests animals
incrementenàmpliamentlasenyalitzaciódelaleptina,resultantenanimalsmésprims
queelscontrol,amésdeserresistentsal’obesitatinduïdaperdieta[161].LaTyr985del
receptortambémitjançal’atenuaciódelasenyalitzaciódeObRbencultiuscellulars,i
la mutació d’aquest residu en els ratolins l/l resulta en una sensitivitat a la leptina
incrementada,sónanimalsmésprimsinodesenvolupenresistènciaalaleptina[154,
155,158].


3.6MODELSANIMALSDEFICIENTSENLASENYALITZACIÓDELALEPTINA

Els models animals esdevenen una eina essencial per a molts estudis diferents.
En el cas de l’estudi de la leptina i la seva senyalització existeixen diferents models
interessants,cadascund’ellsambdeterminadescaracterístiquesútilsperal’abordatge
d’objectius concrets. La seva utilització permet aprofundir en el coneixement de
diferentsaspectesdelaviadesenyalitzaciódelaleptina.

RataZucker(fa/fa):Aquestmodelhaesdevingutelméspopularperal’estudide
diversos aspectes de l’obesitat en rata. Aquest model animal presenta un conjunt
d’anomaliescausadesperunamutacióenelgenfaquecodificaperlaformallargadel
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receptor de la leptina [189]. Fenotípicament es caracteritza per presentar hiperfàgia,
aparició prematura d’obesitat, termogènesi alterada, resistència a la insulina i
hiperlipèmiasensealteracionsenlaglicèmia.

Rata Koletsky (fak/fak): Aquest model experimental, és força similar a la rata
Zucker fa/fa, i presenta un fenotip pràcticament indistingible. La diferència entre
ambdósmodelsradicaenlamutaciódelgenfa,essentenelcasdelarataKoletsky,
causant de la deficiència de tots els subtipus de receptors de leptina, mentre que la
rata Zucker únicament presenta deficiències en la isoforma llarga del receptor [190,
191].

Ratolíob/ob:Aquestsratolinspresentenunamutacióautosòmicarecessivaenel
genob,laqualprovocapertorbacionsneuroendocrinesqueelsconfereixunacapacitat
de conversió de l’energia en greix inusualment eficient. Al 1994 es va veure que
aquesta mutació corresponia al gen de la leptina [192]. En els ratolins homozigots,
aquestamutacióprodueixobesitat,resistènciaalainsulinaanivellhepàticimusculara
partirdelaquartasetmanad’edat,ihiperglicèmiatransitòriaentrelavuitenaidotzena
setmana, que es reverteix a conseqüència d’una hiperplàsia i hipertròfia
compensatòria de la cèllula E pancreàtica entre les setmanes dotze i setze [193]. A
més, presenten intolerància a la glucosa, infertilitat, defectes en la regulació de la
temperatura corporal, hiperfàgia i desregulació en el metabolisme de la glucosa. Els
ratolinsheterozigotsob/+nodesenvolupenaquestesanomalies.

Ratolídb/db:lamutaciódb(diabetes),decaràcterautosòmicrecessiuprovoca,
com a resultat final, el truncament de la isoforma llarga del receptor de la leptina
[194]. Aquesta alteració evita la transducció correcta del senyal a través d’aquest
receptor.Elfenotipdelratolídb/dbescaracteritzaperhiperfàgia,aparicióprematura
d’obesitat, resistència a la insulina i hiperleptinèmia. La severitat d’aquestes
alteracionsestandeterminadespelbackgroundgenèticdelasocaenqüestió[131].
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Ratolídb3j/db3j:Aquestratolípresenta,delamateixaformaquelarataKoletsky,
ladeficiènciadetotselssubtipusdereceptorsdelaleptina[195],iestableixlamateixa
relacióambelsratolinsdb/db,quelarataKoletskyamblarataZuckerfa/fa.

Ratolí Lepry985/y985 (l/l): Aquest ratolí presenta una mutació al receptor de la
leptina, concretament a la tirosina 985, la qual s’ha reemplaçat per una leucina.
AquestamutacióanullalasevafosforilacióibloquejaelreclutamentdeSHP2/SOCS3.
Aquests animals presenten una ingesta i una adipositat reduïdes, una expressió de
neuropèptids orexigènics disminuïda en ARC i una activació basal de STAT3
augmentada. També mostren una sensibilitat a la leptina exògena major. Aquests
animalsnosónfèrtils[155].

Ratolí Leprs1138/s1138  (s/s): Aquest ratolí presenta una mutació al receptor de la
leptina, concretament a la tirosina 1138, la qual s’ha reemplaçat per una serina.
AquestamutaciótrencaespecíficamentlasenyalitzacióleptinaSTAT3,donantllocaun
fenotiphiperfàgiciobès.ElsnivellsdeneuropèptidNPYsónnormals,ielsanimalssón
perfectamentfèrtils[139].



4.PLASTICITATNEURONALILEPTINA

Fa temps que se sap que les hormones circulants, així com els esteroides
adrenals, esteroides sexuals i l’hormona tioridea juguen un paper important en el
desenvolupamentdelcervell[196198].
Les hormones circulants que actuen al cervell, com la leptina, representen
senyals importants que reflecteixen l’estat energètic perifèric, i influencien en el
desenvolupament dels mecanismes centrals que regulen la ingesta i el pes corporal
[199].Esvaobservarqueanimalspredisposatsgenèticamentapatirobesitatinduïda
per dieta (DIO), els quals són resistents a la leptina, tenen projeccions ARC
defectuoses, i es mantenen defectuoses al llarg de tota la vida de l’animal [100]. En
aquests animals no s’observen canvis en el número de cèllules ni en el patró de la
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distribució neuronal, indicant que el genotip DIO només afecta l’extensió neuronal
[199201].


4.1DESENVOLUPAMENTDELESPROJECCIONSNEURONALSDESD’ARC

Existeixen diferències fisiològiques en la regulació del balanç energètic entre
adults i nounats. En contrast als efectes de la leptina en adults, la leptina exògena
administrada durant les 23 primeres setmanes de vida no inhibeix la ingesta o la
despesa energètica [202204]. De fet, la leptina no altera el consum d’oxigen
(marcadordedespesaenergètica)olaingestaenratolinscontroloob/obfinsaldia17
desprésdelnaixement(postnatal17oP17)[204].D’acordambaquestadada,ratolins
ob/ob nounats no difereixen en pes corporal amb ratolins control, no comencen a
divergir en pes fins a la segona setmana després de néixer [204]. S’ha cregut durant
moltdetempsqueaixòeradegutaunaresistènciaalaleptinaanivellcerebral,però
recentments’havistquenoésaixí:existeixelreceptordelaleptinaenrates[205]i
ratolins[206]abansdeldesenvolupamentdelesviesdesenyalitzaciód’ARC,iaquest
receptor dóna lloc a respostes cellulars des del mateix moment de néixer, ja que si
s’injectaleptinaenratespostnatals,esmodifical’expressiódemRNAdeNPYiAgRPa
ARC[203].

Les projeccions neuronals d’ARC són immadures en el moment de néixer. En
ratolins,esdesenvolupensobretotapartirdelasegonasetmanadevida[207].Defet,
les projeccions d’ARC cap a altres nuclis clau en la mediació de la ingesta i el balanç
energèticesdesenvolupenenmomentsdiferents:primers’innervaDMH,aP6,seguit
delainnervaciódePVNaP8P10ilainnervaciódeLHAaP12(figura8).
L’habilitat de la leptina circulant per activar les neurones d’ARC i les seves
dianes en adults es coneix des que es va demostrar que injeccions perifèriques de
l’hormonaincrementavenl’expressiódecFosaARC,DMH,PVNiLHA[63,208,209].
L’habilitatdelaleptinaperincrementarelsnivellsdecFosaPVNiLHAésdepenentde
l’edat, i es correlaciona amb l’arribada de les projeccions d’ARC a cada nucli.
38



Introducció

I

L’administraciódeleptinaaratolinsP6eleval’expressiódecFosnomésaARC.Noés
finsaP10queapareixcFosaPVN,oaP16aLHA.Així,l’activacióperleptinadeles
neurones a PVN i LHA només es dóna quan les innervacions a partir d’ARC estan
formades,mentrequecFosaARCapareixdesdelmateixmomentdenéixer.Canvis
significatius en els nivells de cFos representen activació hormonal de vies de
transducció del senyal que donen lloc a canvis en l’expressió gènica, o activació
transinàpticadeviesdetransducciódelsenyalsimilars[210,211].


4.2LALEPTINAIELDESENVOLUPAMENTDELCERVELL

Durant el desenvolupament després del naixement, la ingesta s’ha de
maximitzarperpermetreelcreixement,noobstant,elsnivellsdeleptinaenplasmaen
aquests moments de la vida són molt alts [212, 213]. Això va ser una troballa
sorprenent, ja que en adults, la leptina suprimeix la ingesta. El fet que hi hagi un
augmentdelsnivellsdeleptinacirculantdurantaquestperíoded’aparentinsensibilitat
a la leptina va suggerir que la leptina per si mateixa podria actuar com a senyal pel
desenvolupamentdelcervell[212].Elsratolinsob/obidb/db,sensesenyalitzaciódela
leptina,mostrenunareducciódelpesdelcervellidefectesmorfològicsquedonarien
suport a aquesta hipòtesi [214216]. Aquests mutants també tenen deficiències en
l’expressiódeproteïnesneuronalsiglials[217,218].Amés,estudisrecentsindiquen
queeltractamentderatesnounatesambleptinaincremental’expressiódelaproteïna
43associadaalcreixementiaproteïnessinàptiquescomlasinaptofisinailaproteïna
25 associada al sinaptosoma en hipocamp [219]. Tenint en compte tot això, aquesta
informació demostrava el paper de la leptina en el desenvolupament del cervell, i
suggeria que un augment de la leptina postnatal podria servir com a senyal que
promogués el desenvolupament de les projeccions des d’ARC. El fet que aquest
incrementdelaleptinacirculant(deP4aP16)coincideixiambeldesenvolupamentde
lesprojeccionsd’ARCdónasuportaaquestahipòtesi.
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Figura8.Diagramaesquemàticqueresumeixlesprojeccionsd’ARCa
través de l’hipotàlem en ratolins control (panells de l’esquerra) i
ratolins ob/ob (panells de la dreta) en estadis de desenvolupament
P6, P12, P16 i adults (P60). La deficiència de leptina afecta a la
formació de projeccions des d’ARC cap a la majoria de nuclis diana
[201].



4.3LALEPTINAPROMOUELDESENVOLUPAMENTDELESPROJECCIONSD’ARC

La tinció dels axons d’ARC va mostrar que les projeccions des d’aquest nucli
eren severament reduïdes en els ratolins ob/ob (figura 8), i que la deficiència de
leptinadonavallocaunretardsignificantenlaformaciódelesprojeccionsdesd’ARC
cap als seus nuclis diana més importants [199]: en animals control, a P12 ARC ja
innerva PVN, però en els ratolins ob/ob aquesta connexió no existeix. De fet, el
trencament d’aquestes vies de senyalització d’ARC en ratolins ob/ob sembla ser
permanent, ja que a P60 (estadi considerat com a madur, tenint en compte la
regulaciódel’homeòstasienergètica),surtenmoltpoquesfibresdesd’ARC(figura8)
[201].
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Els senyals hormonals que regulen el desenvolupament tendeixen a actuar
estrictamentdurantperíodespostnatalscrítics[220,221].Laleptinafuncionadurantla
vidadelnounatperinduirlaformaciódeprojeccionsd’ARC:injeccionsdeleptinades
deP4finsaP12enratolinsob/obvanincrementaladensitatdefibresd’ARCinnervant
PVNfinsaunnivelldedensitatcomparablealsratolinscontrol[199].Contràriament,el
tractament de ratolins ob/ob adults amb leptina durant 20 dies (de P60 a P80) era
inefectiu,jaquenorestauravaladensitatdefibresenPVN.Pertant,l’activitatdela
leptina en el desenvolupament de les projeccions d’ARC es restringeix al període
postnatal, coincidint amb el moment en què hi ha un increment en la secreció de la
leptina.Anantencaramésenllà,Bouretet.al.vaobtenirexplantsd’ARCderatolíob/ob
nounatielsvancultivarenpresènciaonodeleptinadurant72hores.Vanobservarun
increment significant de l’extensió de les neurites, fins a nivells comparables als de
ratolinscontrol,demostrantquelaleptinapromoul’elongacióiproliferaciódelsaxons
(figura9).Quanesvaferelmateixexperimentapartird’explantsderatolíob/obadult,
aquestsresultatsnoesvanrepetir[199].Aixòvaacabardedemostrarquel’acciódela
leptinasobreeldesenvolupamentesrestringeixalperíodepostnatal.















Figura 9. Explants d’ARC de ratolí ob/ob P6 en cultiu, sense leptina
(esquerra)oambleptina100ng/ml(dreta)durant72hores.L’explantesva
marcar amb anticòs antitubulina per veure les neurites. S’observa
claramentquelaleptinapromoudirectamentelcreixementdelesneurites
d’ARC[199].


Noobstant,nototeslesregionsdelcervellqueexpressenreceptordelaleptina
responenaaquestaacciótròficadel’hormona.Perexemple,elnucliDMH,queconté
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nombrosesneuronesambaquestreceptor,mostraprojeccionscapaPVNnormalsen
elsratolinsob/ob[199].



5.ELTUNGSTATDESODI

5.1TRACTAMENTSACTUALSCONTRAL’OBESITAT

Eltractamentcontral’obesitatsegueixsentlaventafocsdetotselsprogrames
degestióclínicsdelamalaltia,peròsovintsenseunfinalfeliç:lagranexpectacióper
trobar nous agents terapèutics fins ara no ha obtingut bons resultats, i els mètodes
quirúrgics semblen fora de lloc en una època d’avançada i sofisticada tecnologia. La
millor comprensió de la neuroregulació de la gana i la seva aplicació en les
intervencions clíniques podria donar lloc a un enfocament més coherent pel
tractamentdel’obesitat[222,223].

Avui en dia existeixen tres procediments operatius que s’utilitzen per tractar
l’obesitat de forma quirúrgica: la reducció gàstrica, el bypass gàstric i la desviació
biliopancreàtica [222, 223]. El tractament quirúrgic no deixa de ser un tractament
agressiuilògicamentinvasiu,sovintambimportantsefectessecundaris(comlamala
absorció i/o assimilació d’alguns nutrients com les vitamines). També és important
tenirencomptequeelsefectesdelesoperacionssobrel’obesitatsónreversibles,ique
entre 12 i 15 anys després de les operacions, els pacients recuperen els nivells de
guanydepesinicials.

Comatractamentsfarmacològics,actualmenthihaduescategoriesdefàrmacs
antiobesitat:aquellsqueactuensobreeltractegastrointestinal(inhibidorsdelipases
pancreàtiques)iaquellsqueactuenanivelldelsistemanervióscentralpersuprimirla
gana:
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Inhibidorsdelipasespancreàtiques

a) Orlistat (Xenical): és un derivat de la lipostatina aïllada de la bactèria
Streptomyces toxytincini i actua com a inhibidor de lipases intestinals bloquejant el
centre actiu d’aquestes, evitant la hidròlisi dels triglicèrids (TG) a àcids grassos i
monoglicèrids, molècules capaces de ser absorbides a nivell intestinal. Així doncs,
l’orlistat causa un descens del 30% en l’absorció intestinal de lípids [224, 225]. Els
efectes secundaris descrits per aquest fàrmac inclouen diarrees, incontinència fecal,
dolorabdominalielevatcontingutlipídicfecal.Amés,s’hadescritunincrementenla
hiperfàgia, a conseqüència de l’increment en l’alliberació de colecistocinina (CCK)
[226].Associatalamalaabsorciócausadapelfàrmac,elspacientstambédisminueixen
l’absorciódevitaminesliposolubles(vitaminesA,D,EiK),perlaqualcosanormalment
s’associaaltractamentunasuplementaciódeladietaambvitamines.
El tractament amb orlistat s’ha mostrat eficaç en pacients obesos, ja que
aquests perden un 10,3 % de pes corporal en un any, mentre que els tractats amb
placebonomésredueixenelpescorporalun6,3%[227].Lapèrduadepescausadapel
tractaments’observaqueéssignificativadesprésdequatreanysdetractament.

Fàrmacsqueactuenanivelldesistemanervióscentral

a) Sibutramina (Meridia, Reductil): és una E-fenetilamina que, actuant sobre
receptorsmonoaminèrgics,inhibeixlarecaptaciódeserotoninainoradrenalina[228].
Aquestainhibicióprovocaunadisminuciódelaingestaenelspacientstractats[18] i
causa un increment en la termogènesi. Els efectes secundaris descrits per aquest
fàrmac inclouen alteracions cardiovasculars com l’increment en la pressió sistòlica i
diastòlica, increment del ritme cardíac, taquicàrdia, palpitacions i vasodilatació. El
tractament amb sibutramina en pacients obesos causa una baixada de pes corporal
durantelssisprimersmesos(11,3Kg),seguidad’unlleugerguanydepesdurantels12
mesossegüents,peròmenorqueelspacientstractatsambplacebo[228].
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b) Lorcaserin (APD356): Aquest fàrmac actua com a agonista selectiu del
receptordelaserotonina,iactualmentestrobaalfinaldelafaseIIIdelsestudisclínics.
LafaseIIvademostrarunapèrduadepesdefinsa3,6Kgdesprésde12setmanesde
tractament,comparatambels0,3Kgperdutspelgrupplacebo[229].


5.2.BIOQUÍMICAIEFECTESDELTUNGSTATDESODI

El tungstat de sodi és una molècula amb efectes antiobesitat descrits
recentment,ambungranpotencialcomafàrmacpertractaraquestamalaltia.
El tungstè o wolframi (74W), metall de transició del grup VIa, amb nombre
atòmic de 74 i pes molecular de 183.85 g/mol, esdevé un cas particular entre els
elementsdelataulaperiòdica.Elselementsambpesmolecularsuperioraldelbrom
(35Br)quepresentenactivitatbiològicasónescassos,ilesexcepcionsmésnotablessón
elmolibdè(42Mo),eliode(53I),l’estronci(38Sr),elniobi(41Nb),elbari(56Ba)ielTàntal
(73Ta)[230].Eltungstèpresentasimilitudsambalgunsd’aquestselements,finsalpunt
d’arribar a parlar del tungstè com a anàleg del molibdè. El tungstè i el molibdè
presentenestructuresatòmiquesiradisiònicssimilars,amésd’exhibirunaquímicade
coordinació semblants. Això ha suposat que fins el descobriment de proteïnes
funcionalsquecontenentungstè,seliassignéscomaúnicafunciólad’antagonitzarels
molibdoenzims mitjançant la substitució dels àtoms de molibdè [231]. L’avanç en el
coneixement del tungstè en biologia, ha permès demostrar l’existència de
tungstoenzims en organismes procariotes actuant com a catalitzadors en reaccions
claus del metabolisme del carboni, el nitrogen i el sulfur o mimetitzant els
molibdoenzims. S’evidencia d’aquesta manera una similitud funcional d’ambdós
elements en els sistemes biològics, de fet, les úniques formes de vida que no
requereixenmolibdèsónorganismestermòfilsanaeròbicsobligatsiutilitzeneltungstè
enelseulloc[20,232].
La química del tungstè és complexa i versàtil, ja que l’element pot adquirir
múltiplesestatsd’oxidació(de2a+6)iformarcomplexespolinuclears,peròanivell
biològic,noméss’hanidentificatcomplexesmononuclearsienestatsd’oxidació+4,+5
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i +6 [233]. L’elevada capacitat de cessió d’electrons, típica dels metalls, permet la
formació de polianions, donant lloc a la formació de diverses sals, entre les que
destacapelnostreinterès,eltungstatdesodi.

Efectedeltungstatdesodienlainhibiciódefosfatases

Eltungstatdesodiésunasalneutredetungstè,decolorblancambtexturafina
icristallina.Ensolucióaquosaesdissociaformantl’aniótungstat(WO42),d’estructura
tetraèdricasimilaralapresentadaperelfosfat(PO42),ifonamentalperexercirunade
lessevesfuncionsbiològiquesmésimportants,l’activitatinhibidoradefosfatases.Els
processos de fosforilació i defosforilació de proteïnes esdevenen en moltes vies
metabòliquesimportantspuntsderegulació,arribantaserencertscasoselprocessos
limitants de la senyalització intracellular, i per tant, d’interès biomèdic per la
intervenció terapèutica en certes patologies. El tungstat, conjuntament amb d’altres
oxoanionsmetàllicscomelvanadat,molibdatoelcromat,handespertatinterèsperla
sevacapacitatinhibidoradefosfatasesid’altresenzimscomlessulfatases[234].Dels
estudisrealitzatsamblaproteïnatirosinafosfatasa(PTP)deYersinapestissesapque
elmecanismed’inhibiciódeltungstatésdegutalcanviconformacionalpatitpelcentre
actiudel’enzimaldonarselasubstituciódelpirofosfat(P2O74)perpartdeltungstat,
d’estructura similar [235]. Estudis més recents en els que s’apliquen eines
bioinformàtiquesperdilucidarl’estructuradelscentresactiusdelesfosfatasesdurant
la interacció amb inhibidors selectius estan permetent comprendre millor el
mecanismed’inhibiciódeltungstat[236].

Efectesdeltungstatdesodienl’obesitat

Laprevalençadel’obesitatilesmalaltiesassociades,aixícomleslimitacionsen
eficàcia i seguretat dels fàrmacs antiobesitat dels que actualment es disposen [237],
obliguen a cercar noves teràpies més eficaces i segures per tractar la malaltia. La
reducciódepesenratessanestractadesambtungstatenl’estudid’aquestasubstància
com a agent antidiabètic [238241], van dirigir els estudis de Claret i collaboradors
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[242] a examinar l’efecte del tungstat en el tractament de l’obesitat, utilitzant un
model de rata DIO (obesitat induïda per dieta) alimentada amb dieta de cafeteria
[243],ambunpescorporalincrementatfinsun24%respectelesratescontrol,sense
afectar en cap moment el seu creixement. L’administració oral de diferents dosis de
tungstat durant un període de 30 dies, va mostrar que la dosi més efectiva en la
pèrduadepes,erade2mg/mlenlabeguda,corresponentaunaingestamitjade227
mg/Kg/dia.Ambaquestadosiesvaproduirunadisminuciódelguanyponderal,sense
disminuirlaingestanilataxadecreixement,amésd’observarsel’absènciad’efectes
secundaris. També es va observar que desprès d’un període de suspensió del
tractament,elsanimalsrecuperavenprogressivamentelpes,indicantqueeltungstat
noprovocavaunestatpersistentdepèrduadepes.L’efectedeladisminuciódeguany
ponderaleraacompanyatperunamilloraenlasensibilitatalainsulina,unadisminució
del’adipositaticomaefectessecundarisdegutsaaquestadisminuciódelpescorporal,
unamilloradelperfillipídicimetabòlicassociatalfenotipobès(disminuciódenivells
circulantsdeTG,NEFA,leptinaiinsulina).Eltractamenttambévaprovocaralteracions
en els nivells d’expressió de proteïnes desacobladores, incrementant UCP1 en teixit
adipósmarróiUCP2iUCP3enteixitadipósblancepididimariienmúsculesquelètic,
apuntant un possible increment en la termogènesi. Així doncs, pels autors, les
variacions de UCPs i dels gens involucrats en el transport i en l’oxidació de lípids,
podriencausarunincrementenladissipaciód’energiaiunareduccióenelcontingut
de TG en el teixit adipós, que conseqüentment contribuiria a la disminució de
l’adipositat i del pes corporal, i a la millora en la sensibilitat a la insulina.
Posteriorment, tots aquests resultats es van confirmar en realitzar estudis de
proteòmicadelteixitadipósmarró,onelsautorscomparavenelteixitd’animalsprimsi
obesos, tractats o no amb tungstat [244]. En aquest estudi es van identificar 20
proteïnesdianadelsefectesdeltungstat,involucradesenelcicledeKrebs,laglicòlisi,
lipòlisiioxidaciód’àcidsgrassos,transportd’electronsiestatrédox.

En posteriors estudis va quedar demostrat que el sistema de la leptina és
essencialperlesaccionsdeltungstat,jaquesifaltavaelseureceptor(modelderates
Zucker fa/fa) o la pròpia hormona (model de ratolí ob/ob), el tungstat era inefectiu
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[245]. Aquests resultats mostraven que el tungstat no actua com un agonista del
receptordelaleptina,sinócomunsensibilitzadordel’hormona.
Estudiantelsnivellsd’expressiódelsneuropèptidshipotalàmicsinvolucratsen
el balanç energètic i regulats per la leptina, es va observar que el tractament amb
tungstat modulava aquesta expressió en el mateix sentit que la leptina, bloquejant
l’expressió dels neuropèptids orexigènics, i incrementant l’expressió dels
anorexigènics, resultant tot plegat en una modulació de la ingesta i la despesa
energètica[245].

En estudis in vitro on s’utilitzaven fibroblasts 3T3F442A diferenciats a
adipòcits, es va demostrar l’efecte potencial del tungstat en la diferenciació i funció
d’aquestes cèllules [246]. Els adipòcits tractats amb tungstat presentaven una
disminucióenl’acumulaciódetriglicèridsienladiferenciacióadipocitària,observant
seanivellgenèticunadisminuciódelsnivellsdegensclauperlafuncióadipocitària:
aP2 (factor de transcripció AP2), ACC (acetilCoA carboxilasa) i FAS (sintasa d’àcids
grassos), i de gens clau per la diferenciació adipocitària: C/EBPD (proteïna
potenciadorad’unióaCCAAT)iPPARJ(receptordeperoxisomaactivatperproliferació
J).Totsaquestscanvisvanserparcialmentbloquejatsquanesvainhibirlaviadeles
MAPK a nivell d’ERK 1/2, mostrant el paper crucial d’aquesta via per l’efecte del
tungstat.Finalment,enaquestestudiesvaobservarunaugmentdelconsumd’oxigen
perpartdelsadipòcitstractatsambtungstat.Totsaquestsresultatsconcordavenamb
elsestudisinvivo,ondisminuïalamassagreixosaprincipalmentmitjançantlainhibició
deladiferenciacióadipocitàriaiincrementantladissipacióenergètica[242,244,247].


Efectesdeltungstatdesodienladiabetismellitus

En el darrer segle, la literatura científica ha fet referència a l’efectivitat de
diversoscompostosmetàllicseneltractamentdeladiabetismellitus(DM).Aquestés
elcasdelvanadatdesodi(NaVO3),delquall’any1899se’nvandescriureperprimera
vegadaelsseusefectesbeneficiosos.Haestat,però,enelsdarrersanys,quanl’estudi
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d’aquestessalsmetàlliquesharebutunmajorimpuls,sobretotenelcampdelaDM,
perpresentarcertacapacitatmimèticadelainsulinainvivoiinvitro,coméselcasde
lessalsdevanadat[248251],elselenat[250],ilessalsdeliti[252,253].Elsprimers
estudisenelsques’estudiaval’efectivitatdeltungstatcomaagentantidiabèticvanser
realitzatsperBarberàicollaboradorsenelmodelderatadiabèticaestreptozotocina
(STZ), model de DM1. Aquests estudis van evidenciar que el tractament oral amb
tungstatprovocavaunareducciódelsvalorsdeglicèmiailareversiódelesalteracions
hepàtiques del metabolisme de la glucosa, aconseguint incrementar la capacitat del
fetgeperautilitzarglucosaatravésdelaglicòlisiidelasíntesideglicogen[238].Els
estudis realitzats a llarg termini van demostrar que el tungstat, a més de reduir els
nivellsdeglucosaensangsenseprovocarepisodisd’hipoglucèmia,prevenienl’aparició
d’alteracions renals i oculars induïdes per la diabetis, i reduïen la mortalitat. També
descartavenefectesadversosdeltractamentallargtermini[254].
EstudisrealitzatsenmodelsexperimentalsdeDM2,laratanSTZilarataobesa
Zucker diabètica (ZDF) també van demostrar l’eficàcia del tractament oral amb
tungstatenarribaranormalitzarelsnivellsdeglicèmia[239,241].EnelmodelnSTZ,el
tungstattambévasercapaçderestaurarlasecreciód’insulinaperpartdelacèllulaE
en resposta a la glucosa. Parallelament, es va observar una recuperació parcial del
contingut d’insulina, així com un augment en la expressió del mRNA de la
preproinsulina.Aquestsefectesesfonamentenenlarestauraciódelafunciódel’illot
pancreàtic,onesvaobservarunaugmentenlamassaEcellularpancreàtica.Aquest
augmentsdemassahand’estarlligatsaprocessosproliferatiusoneogènics(producció
decèllulesEnovesapartirdeprecursorsductals),ienelcasdeltungstatelsestudis
van mostrar la presencia de cèllules que expressaven insulina en zones properes als
ductes, i en el teixit exocrí cèllules que expressaven PDX1, suggerint activitat
neogènica [255]. Els mateixos estudis van demostrar la capacitat del tungstat per
activar el factor de transcripció PDX1, responsable de la regulació del
desenvolupamentpancreàtic.Perunaaltrebanda,enelmodelZDF,esvaobservaruna
reducció considerable de la glicèmia i de l’hipertrigliceridèmia associada al model
experimental.L’absènciadecanvissignificatiusenelperfildefosforilacióenproteïnes
tirosines,suggerienquel’efectedeltungstatestavamitjançatperunamilloraparcial
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delmetabolismehepàticdelaglucosaatravésdel’activaciódelasíntesideglicogen
[256],juntamentambunareducciódelalipotoxicitatenelfetge[241].


Efectesdeltungstatdesodiaaltresòrgans

Múscul
El tractament amb tungstat del teixit muscular soleus aïllat  dóna lloc a un
increment del transport de glucosa per part d’aquest teixit [257]. Estudis moleculars
amblalíniacellularL6.C11provinentdemioblastsdemúsculesquelèticderatavan
concloure que l’augment del transport de glucosa era degut a un augment en la
quantitat i en la translocació a membrana del transportador de glucosa Glut4, de
formadepenental’incrementdefosforilaciódelaproteïnaERK1/2idel’augmentde
transcripció de MEF2 (myocyte enhancer factor 2) per part del tungstat, així com la
sevacapacitatperactivarlatranscripciódeGlut4[258].

Sistemacirculatoriicor
Utilitzant el model animal diabètic induït per una dieta rica en fructosa es va
observar que el tractament amb tungstat prevenia la hipertensió i l’hiperresposta a
norepinefrina associats a aquesta dieta [259]. Per altra banda, en un altre estudi
realitzat en animals diabètics induïts per estreptozotocina, es va concloure que
l’administraciódetungstatdisminuïaelstriglicèridsiàcidsgrassoslliurescirculants,i
milloravaeltestdetolerànciaalaglucosaoralidiversosparàmetrescardíacs(pressió
ventricularesquerra,ràtiodecontraccióiràtioderelaxació)[260].

Sistemaimmunològic
Estudiant cèllules circulants del sistema immunitari en animals diabètics per
estreptozotocinaitractatsambtungstat,esvamostrarqueeltractamentaconseguia
normalitzardeformatotaloparcialelnúmerodeleucòcits,elnúmeroipercentatgede
limfòcitsineutròfils,lesimmunoglobulinesensèrum,l’activitatdelsneutròfilsil’índex
d’immunocomplexessolubles[261].
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Cervell
Un estudi realitzat amb animals diabètics per estreptozotocina va demostrar
que el tractament amb tungstat normalitzava l’activitat de la proteïna CK (Creatinin
Kinasa) (elevada en animals diabètics), sense alterar l’activitat d’altres enzims també
elevats(aspartataminotransferasaialaninaaminotransferasa)[262].
Peraltrabanda,esvademostrarqueeltungstatalcervell,talicompassaen
altresteixits,éscapaçdefosforilarlaproteïnaERK1/2,donantllocalafosforilaciói
conseqüent inactivació de la proteïna GSK3E (cinasa glicogen sintetasa 3E). La
inactivaciódeGSK3Ealcervelldónallocaquelaproteïnataunos’hiperfosforili[263].
Aquestfenomens’haobservattantencèllulesdeneuroblastomahumàSHSY5T,com
enextractesdecòrtexcerebralderatesobesesiinsulinaresistentsinduïdesperdieta
decafeteria.Laproteïnatauhiperfosforilada,juntamentambelpèptidEamiloidsón
responsables de la formació dels dipòsits que acaben donant lloc a la malaltia
d’Alzheimer.Elfetqueeltungstatdisminueixil’hiperfosforilaciódetau,obrelaportaa
lapossibilitatdel’úsd’aquestasalperlaprevenciódelamalaltiad’Alzheimer.
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1.CULTIUSCELLULARS

LíniacellularN29/4
La línia cellular utilitzada en aquesta tesi s’anomena N29/4, i ha estat
obtinguda a Cellutions Biosystems. Provenen de cultius primaris de cèllules
hipotalàmiques embrionals de ratolí, immortalitzades amb SV40. Aquestes cèllules
expressenúnicamentneuropèptidsorexigènics.

Tots els experiments d’aquest treball amb les cèllules N29/4 han estat
realitzatsentreelspassatges20i45.

Medidecultiu
DMEM(GIBCO),complementatamb:
-

Glucosa20nM

-

Piruvatdesodi(Lonza)10%

-

Penicillinaestreptomicina100U/ml,5%

-

Fetalcalfserum(FCS)10%


Tripsinitzaciócellular
Quanlescèllulesestrobenentreun80100%deconfluènciacaltripsinitzarles
perexpandirelcultiu.

Protocol
EstreuelmedidecultiuiesrentenlescèllulesambPBSestèril.
S’afegeixtripsinaiesmantéelflascóal’incubador.
S’aturalareaccióafegintelmateixmedidecultiuiesrecuperenlescèllules.
EsrealitzaelcomptatgecellularambcàmeradeNeubauer.
Unapartdelscultiusescriopreservailarestas’expandeixendiferentsflascons.
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Criopreservació
Escriopreservenlescèllulesenalíquotesde1x106 cèllulespercriotub,afegint
un 10% de DMSO per protegirles. Els criotubs es congelen a –80ºC O/N i
posteriormentsónemmagatzemadesenuntancdenitrogenlíquid.

Tractaments
Reactius
 Leptina1nM
 Tungstat100μM
 InhibidorIV20μMdissoltenDMSO
 U012620μMdissoltenDMSO
 LY29400220μMdissoltenDMSO

Pels estudis d’expressió gènica, les cèllules es tracten amb leptina o tungstat
entre 30 minuts i 2 hores. Passat aquest temps, es renten amb PBS i es procedeix a
l’extracciódeRNA.
Pelsestudisd’expressióproteica,lescèllulesestractenambleptinaotungstat
durant5minuts.Passataquesttemps,esrentenambPBSiesprocedeixal’extracció
delesproteïnes.
Pelsestudisambl’inhibidorIV,lescèllulesespretractendurant2horesamb
l’inhibidor.Passataquesttemps,essegueixenelstractamentsoportuns.
Pels estudis amb els inhibidors U0126 i LY294002, les cèllules es pretracten
durant 1 hora amb l’inhibidor. Passat aquest temps, es segueixen els tractaments
oportuns.
Enelsestudisambinhibidors,entotselscasosenlescèllulesnotractadesamb
inhibidor s’hi afegeix el mateix volum de DMSO, per tal de descartar interferències
d’aquestproductequímic.
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2.EXPRESSIÓPROTÈICA

Extraccióiquantificaciódeproteïna
Reactius
 Tampó de lisi: Tris 50mM pH 7.0, EDTA 5mM, NaCl 150mM, Tritó 1%,
pirofosfatdesodi10mM,PMSF10mM,ortovanadatsòdic100mM,cocktail
d’inhibidorsdeproteases10x(SIGMA).
 Neucarbònica.
 KitdequantificaciódeproteïnesDC(BioRad)basatenelmètodedeLowry.

Equipamentimaterial
 Placade96pous
 Banyde37ºC
 Centrífugarefrigerada
 Espectrofotòmetre

Protocol
EsrentalaplacadecultiuambPBSa4ºC.
Sempretreballantsobregel,esrecuperenlescèllulesambtampódelisi.
Es fan 3 cicles de congelaciódescongelació amb l’ajut de neu carbònica i un bany a
37ºC.
Esfaunacentrifugaciódurant20minutsa14000rpm,a4ºC.
Recuperemelsobrenedantiesquantificalaproteïnaobtingudamitjançantelprotocol
DCdeBioRad:
 1Ldemostraperpouenunaplacade96pous.
 25LdelreactiuA’(dilució1:50delsreactiusS:A).
 200LdelreactiuB.
 Es deixa la placa protegida de la llum durant 15 minuts i es procedeix a la
lecturadelaplacaa750nm.
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3.EXPRESSIÓGÈNICA

ExtraccióRNAtotal
Reactius
 Trizol(Invitrogen)
 Cloroform
 Isopropanol
 Etanol75%
 AiguaRNAsefree

Equipamentimaterial
 Vórtex
 Espectrofotòmetre

Protocol
Aquest mètode es basa en la utilització del reactiu Trizol Reagent, seguint les
instruccionsdelfabricantiadequantelprotocolalnostrecultiucellular.
EsfaunrentatdelescèllulesambPBSa4ºC.
Es posen 500 L de Trizol/pou i es recullen les cèllules amb l’ajuda d’una pipeta. Es
congelena80ºCdurant416hores.
Esdescongelenis’incubenlesmostres5minutsaT/A.
S’afegeixen350Ldecloroformacadamostrais’agitavigorosamentunvòrtexdurant
15segons.
S’incubenlesmostres23minutsaT/A.
Escentrifuguenlesmostresa14000rpmdurant30minutsa4ºC.
Esreculllafasesuperiordelgradentenuntubeppendorf.

S’afegeixen500Ld’isopropanolis’incuba10minutsaT/Apertalquel’RNAprecipiti.
Escentrifuguen10minutsa14000rpma4ºC.
Esdescartaelsobrenedantiesrentaelsedimentamb1mld’etanol75%.
Escentrifugaa10000rpmdurant10minutsa4ºC.
Esdescartaelsobrenedantiesdeixaassecarelsedimental’aire.
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Esressuspènenunvolumadequatd’aiguaRNAsafree.
Esquantificalaconcentraciódelamostraenunespectrofotòmetre.Tambéesvalorala
puresa(ràtiod’absorvància260/280,entre1.82).

Retrotranscripció(RTPCR)
TractamentambDNAsa:
Reactius
 DNAsaI(Invitrogen)
 BufferDNAsaI(Invitrogen)
 EDTA25mM

Equipamentimaterials
 Bloctèrmic

Protocol
Tractarem3gdeRNAtotalencadareacció:

Reactius







Volum

XgdeRNA 





nL

bufferDNAsaI





1L

DNAsaI







1L

Aiguaestèril 





10L


LamesclaesdeixaaT/Adurant15minuts.
Lareacciós’aturaamb1Ld’inhibidorimantenintlesmostresdurant5minutsa65ºC.

Retrotranscripció:
Reactius
 dNTPmix
 Randomprimersd(N6)5’PO4(Invitrogen)
 Aiguaestèril
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 Buffer5x(Invitrogen)
 DTT
 SuperScriptIII(Invitrogen)

Equipamentimaterials
 Termociclador(Gstorm)

Protocol
Utilitzem3gdeRNAtotaltractatambDNAsaperferlareaccióderetrotranscripció:

Reactius





Volum

XngRNAtractat



nL

dNTPmix10mM



1L

Randomprimers1mM

0,1L

Aiguaestèril 

upto13L



S’escalfadurant5minutsa65ºC.Desprésescolloquenlesmostresràpidamenta4ºC.
S’afegeixacadatubelssegüentsreactius:

Reactius





Volum

Buffer5x





4L

DTT0.1M





2L

SuperScriptIII



1L


S’escalfadurant5minutsa25ºC.
S’escalfa durant 60 minuts a 50ºC, i s’inactiva la reacció escalfant a 70ºC durant 15
minuts.Elvolumfinalobtingutésde20L,is’enpreparaunadilució1/5pertreballar.

PCRquantitativa(RealtimePCR)
El sistema de PCR quantitativa utilitzat es basa en la tecnologia SYBR green
(Applied Biosystems), basada en la incorporació al DNA de doble cadena d’un
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fluorocrom que es troba inactiu en la seva forma lliure, i que comença a emetre
fluorescència en el moment que s’uneix al DNA. Així doncs, aquest fluorocrom emet
fluorescènciadeformaproporcionalalsnombred’ampliconsgeneratsenlareacció,i
aquests son proporcionals al nombre de còpies del gen que hi havia a l’inici en la
mostra.


El mètode que es va emprar, utilitza el sistema 7900HT Fast RealTime PCR

System(AppliedBiosystems,FosterCity,California,EEUU).Pelprocésd’amplificaciói
anàlisis es va emprar el kit comercial Power SYBR Green PCR Master Mix (Applied
Biosystems), que combina el fluorocrom SYBR Green 1 Dye, la polimerasa AmpliTaq
Gold DNA Polymerase, un mix de dNTPs amb dUTP i un tampó optimitzat per fer la
reacció.
Elllindardefluorescència,othreshold,esvaoptimitzarpercadagenestudiat,i
enbaseaaquestamesura,esvadeterminarennombredecicles(Ct)quelicaliaacada
mostraperarribaralvalordelllindardefluorescència.Així,lesmostresambunmenor
nombredecòpiesdelgenestudiatal’inicidelareacció,tardaranmésciclesenassolir
elsnivellsdefluorescènciallindar.Pertant,lamesuradelCtenspermetràdeterminar
elsnivellsd’expressiód’ungendeformarelativaentreduesomésmostres.
Perlamesuradecadagenesvaprocedirdelasegüentmanera:

ValidaciódelalinealitatdelaPCR.
Aquestapartatdevalidacióconsisteixencomprovarque,amblaconcentració
d’encebadors escollida, la diferència d’amplificació entre les diferents quantitats de
cDNAésconstanti,pertant,larelaciódeCtéslineal.

Procediment:
EsfandilucionsdecDNApercomprendrevalorsde1a1/105,ambaigua.
Espreparalamescladereacció:


Reactius









Volum(perreacció)

PowerSYBRGreenMasterMix2X 

10μl

Encebador3’(2μM) 





3μl

Encebador5’(2μM) 





3μl
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Es realitza l’amplificació amb 4μl de cDNA i afeginthi 16μl de la mescla de
reacció.Lescondicionsd’amplificaciósonlessegüents:
x

50ºCdurant2minuts

x

95ºCdurant10minuts(activacióohotstartdelapolimerasa)

x

40ciclesde:

x

95ºCdurant15segons

x

60ºCdurant1minut


UncopacabadalareacciódePCRcalrepresentarelsresultatscomaCtenfront
del logaritme de la concentració de cDNA, i es determina el rang de linearitat de les
mostres.Amés,esdeterminal’eficiènciadelareaccióamblamesuradelpendent,així,
valorsdependentde3,33indiquenunaeficiènciadelaPCRdel100%.Sielpendentés
superiora3,33indicaquenos’haobtingutunaeficiènciadel100%,ésadir,queno
toteslescadeness’amplifiquenenelciclesegüent.
Alfinaldelaseqüènciadeciclesdecadaamplificacióesrealitzaunacorbade
dissociació(ungradientdetemperaturaqueaugmentaungraucada15segonsdesde
60finsa95ºC),afidecomprovarqueelproducteamplificatésúnic.Enaugmentarla
temperatura a la qualestà sotmesa la mostra, el DNA dedoble cadena (dsDNA) que
s’ha format es va separant. Com que el SYBR green només emet fluorescència quan
està entre una doble cadena de DNA, aquesta va disminuint en anar augmentant la
temperatura. Així doncs, si en la reacció s’haguessin amplificat dos seqüències
diferents, en el gràfics de dissociació obtindríem dos pics a diferent temperatura.
Aquestaésunaaltreformad’assegurarnoselcorrectefuncionamentdelareaccióde
PCRipodervalidarelsresultats.

Mesuradelesmostres
Aquest procés és idèntic al descrit per la validació de la linealitat. L’únic que
canviaéslaquantitatdemostraques’afegeixeneltubdereacció,quehad’estardins
el rang de linealitat determinat prèviament. Per tots els nostres experiments la
quantitat de mostra de partida va ser de  4μl d’una dillució 1/50 del producte de
retrotranscripció.Acadaexperimentesvaafegirunacorbapatród’unamostradiluida
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desde1finsa1/105,perdeterminarlaeficiènciadelareacció,iamésesvarealitzarla
corresponentcorbadedissociaciópertaldeverificarl’amplificaciód’unúnicfragment.
S’utilitzaelgenCyclophilinAcomacontrolpernormalitzarl’expressiógènica.
S’introdueixtambéuncontrolnegatiudelaPCRonesposaH2Oenllocdelamostrade
cDNA,percomprovarquenohihacontaminacióperDNAencapdelsreactius.

Dissenydelsencebadors
Els encebadors es dissenyen mitjançant el programa Primer Express Software
v2.0(AppliedBiosystems)apartirdelaseqüènciadel’mRNAobtingudadelabasede
dades NCBI. Cal seguir uns criteris determinats de mida (la llargada del fragment a
amplificarhadeserde50150parellsdebases),iaserpossible,quel’amplicóquedi
situatentredosexonsdiferents.

Encebadorsemprats:
CyclophilinA
x
x

Encebador5’:5’GATGAGAACTTCATCCTAAAGCATACA3’
Encebador3’:5’TCAGTCTTGGCAGTGCAGATAAA3’


cFOS
x
x

Encebador5’:5’CGGGTTTCAACGCCGACTA3’
Encebador3’:5’TTGGCACTAGAGACGGACAGA3’


cMYC 
x
x

Encebador5’:5’TCTCCATCCTATGTTGCGTC3’
Encebador3’:5’TCCAAGTAACTCGGTCATCATCT3’


AgRP
x
x

Encebador5’:5’GTTCCCAGAGTTCCCAGGTCTA3’
Encebador3’:5’TTCTGCTCGGTCTGCAGTTG3’


NPY
x
x

Encebador5’:5’ATGCTAGGTAACAAGCGAATGG3’
Encebador3’:5’TGTCGCAGAGCGGAGTAGTAT3’
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SOCS3
x
x

Encebador5’:5’CACCTGGACTCCTATGAGAAAGTG3’
Encebador3’:5’GAGCATCATACTGATCCAGGAACT3’


STAT3
x
x

Encebador5’:5’GCAGTTTGGAAATAACGGTGAAG3’
Encebador3’:5’ACTCCGAGGTCAGATCCATGTC 3’


JAK2
x
x

Encebador5’:5’GCGAATGATTGGCAATGATAAA3’
Encebador3’:5’CTTGGCAATCTTCCGTTGCT3’


Quantificaciódelesmostres
Laquantitatrelativad’RNApresentacadamostraesvaexpressarcoma''Ct,
que representa l’increment de la Ct respecte la mostra amb que es vol comparar. El
càlculde''Ctesvarealitzardelasegüentmanera:


'Ct

Ct mostra referència - Ct mostra
1

''Ct
10

§ 'Ct ·
¨
¸
© pendent ¹




Elvalordelgenelnormalitzemambelvalordel''CtdelacyclophilinA.
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4.PROTEÒMICA

Preparaciódelamostra:cleanup
Reactius
 Tampó2D(urea7M,tiourea2MiCHAPS2%p/v)
 Kit2Dcleanup(Amersham)

Equipamentimaterial
 Centrífuga
 Vórtex
 TirespermesurarelpH

Protocol
S’agafa1100μLdemostra(quecontinguientre1i100μg).
S’afegeixen300μLPRECIPITANTis’agita.
S’incubaengeldurant15minuts.
S’afegeixen300μLdereactiuCOPRECIPITANTis’agita.
Escentrifugaa14000rpma4ºCdurant5minuts.
Descartemelsobrenadant.
Tornem a centrifugar durant 1 minut a 14000 rpm a 4ºC per acabar de retirar el
sobrenadant.
S’afegeixen40μLdereactiuCOPRECIPITANT.
S’incubaengeldurant5minuts.
Escentrifugaa14000rpm4ºCdurant5minuts.
Descartemelsobrenadant.
S’afegeixen25μLd’aigua(embotellada)is’agita.
S’afegeix1mldewashbuffer(prèviamentrefredata20ºC).
S’afegeixen5μLdeWASHADDITIVEis’agita.
Esposenelseppendorfsa20ºmínimdurant30minuts.
Escentrifuga5minutsa14000rpm4ºC.
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Descartemelsobrenadant.
Deixemassecarelpélletasotalacampana.
ResuspenemlesmostresambT2DDIGEpH8.5iajustemelpHdelamostrautilitzant
T2DDIGEpH9.5

Quantificaciódelamostra
Reactius
 KitquantificaciódeproteïnesRCDC(BioRad)basatenelmètodedeLowry

Equipamentimaterial
 Centrifuga
 Vórtex
 Espectrofotòmetre

Protocol
Espreparendilucionsdelamostraenunvolumfinalde12.5L.
S’afegeixen 62.5 L del reactiu RCDC I a cada mostra, s’agita mitjançant vórtex i es
deixaunminutaT/A.
S’afegeixen 62.5 L del reactiu RCDC II, s’agita mitjançant vórtex i es centrifuga a
14000rpmdurant5minutsa4ºC.
Esdescartaelsobrenedantdecadamostra.
Calrepetirelspassosanteriors(desdelreactiuRCDCIfinsadescartarelsobrenedant).
S’afegeixen63.5LdelreactiuA’acadamostra(elreactiuA’ésunadilució1:50del
reactiusSiA),is’agitamitjançantvórtex.
Esplaquegenenplacade96pous25Ldecadamostra.
S’afegeixen200LdelreactiuBiesremenacadapouambunapunta.
Esdeixa15minutsaT/Aiesllegeixal’espectrofotòmetreaunaabsorvànciade750
nm.
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GELS2D
Hidrataciódelsgelsdelaprimeradimensió
Reactius
 Tampód’hidratació(DeStreakrehydrationsolution,Amersham)
 Tampó IPG (Immobiline™ DryStrip gels buffer) (pH 310) 0.5% v/v
(Amersham)
 Olimineral(BioRad)

Equipamentimaterial
 Tires IPG de 24 cm pH 310 (Immobiline™  DryStrip pH 310 24cm)
(Amersham)
 SafataambcarrilsindividualspergelsIPG

Protocol
Peracada3mldetampód’hidratacióhiafegim15μLd’IPG.
Peracadagelde24cmutilitzarem450μLdetampó.
Afegimelvolumdetampóalcarrildelasafata,ilentamenthideixemcaureelgel,de
formaqueeltampóquedirepartithomogèniamentsobreelgel,iquepertantaquest
espuguihidratardeformahomogènia.
HocobrimambolimineralperevitarevaporacionsihodeixemhidratantO/N.

Tinciódelamostraambfluoròforsipreparacióperlaprimeradimensió
Reactius
 CyDyeDIGEFluor(Cy2,Cy3,Cy5)
 Dimetilformamida(DMF)
 Lisina
 Tampódecàrrega(per1mldetampó2Dhiafegim5μLd’IPG,10mgdeDTT
iunapuntadeblaudebromofenol)
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Equipamentimaterial
 Vórtex
 Centrífuga

Protocol
S’afegeixen0.8μLdelCycorresponent(Cy2,Cy3oCy5)acadamostra,esfaunvórtexi
es deixa en gel durant 30 minuts. A partir d’aquest punt les mostres hauran d’estar
protegidesdelallumentotmoment.
Passataquesttemps,s’afegeixelmateixvolumdelisina(0.8μL)is’agita.
Acadagelhipodremposartresmostresdiferents,cadaunamarcadaambunfluoròfor
diferent. El següent pas, doncs, serà mesclar les tres mostres de cada gel, agitar i
centrifugar.
Segonselvolumtotaldemostra,s’afegiràunvolumdiferentdetampódecàrrega.

Primeradimensió
Enfocisoelèctric:separaciódelesproteïnessegonselseupuntisoelèctric(pI)
Reactius
 Olimineral
 Tampódecàrrega
 Mostrapreparadaenl’apartatanterior

Equipamentimaterial
 GelsIPGde24cmpH310hidratats
 PaperWhatmann
 Safataambelèctrodes,icarrilsindividualspergelsIPG
 Fontd’electroforesi(ProteanIEFcellBioRad)

Protocol
Esnetegenelsgels(prèviamenthidratatsO/N)ambaiguadestilladais’eixuguenamb
dospapersWhatmannprèviamentsaturatstambéambaiguadestillada.
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Escolloquenelsgelsdinslasafatadelselèctrodes.Enaquestcaslaprimeradimensió
vacapamunt.
PosemdospapersWhatmannsaturatsd’aiguaalapartsuperioriinferiordelgelper
talqueretinguinlesimpuresesquehipuguihaveralamostra.
PosemelselèctrodesencontacteambelspapersWhatmann.
Escolloquenelspoussobrecadagel,iescarregalamostra(finsaunmàximde100
L).
EscobreixelpouitotelgelambolimineraliesposaacórrerO/N,fixantlaresistència
a90A/gelcomamàxim,ifinsaarribaraunvoltatgede62KV/hora.
Uncopfinalitzadalaprimeradimensió,lestiresespodenguardara80ºCdurantuna
setmanacomamàxim,oespotprocedirdirectamentalasegonadimensió.

Segonadimensió
Separaciódelesproteïnessegonselseupesmolecular.

Preparaciódelamostra:
Reactius
 SoluciómareBiC(urea6M,SDS2%(p/v),TrisHCl375mMpH8.8,glicerol
20%(v/v)).
 SolucióBdetreball(soluciómare+DTT130mM).
 SolucióCdetreball(soluciómare+iodoacetamida135mMiunapuntade
blaudebromofenol).
 GelsIPGquehancorregutlaprimeradimensióO/N.

Protocol
S’incubenelsgelsamblasolucióBdurant15minutsienagitació,dinsunasafataamb
carrilsindividualspergelsIPG.
S’incubenelsgelsamblasolucióCdurant15minutsienagitació.
Lamostrajaestàllestapercórrerlasegonadimensió.
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PreparaciódelgelSDSPAGE:
Reactius
 Acrilamida30%
 TrisHCl3M,pH8.8
 SDS10%
 APS10%
 TEMED

Equipamentimaterial
 Vidres(20,5x25cm)iseparadorsde1mmpelmuntatgedegelsverticals.

Protocol
Perpreparar400mLd’ungeldel10%:
Reactius



Acrilamida30%



Volum



160mL

TrisHCl3M,pH8.8 

50mL

SDS20%





2,92mL

APS10%





2mL

TEMED





560L



185mL

AiguaestèrilmiliQ


S’aboca la barreja en un gel vertical amb separadors de 1 mm, deixant
aproximadament0.5cmlliuresalapartdesuperior.EsdeixapolimeritzantO/N.

Segonadimensió:
Reactius
 Agarosa0,5%
 Tampód’electroforesi(TrisHCl25mMpHa8.8,glicina250mM,SDS0.1%
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Equipamentimaterial
 GelIPGequilibrat
 GelSDSPAGE
 Fontd’electroforesiambsistemaderefrigeració
 Escànerdefluorescència(Typhoon,GEHealthcare)
 AplicacióinformàticaDeCyder(GEHealthcare)

Protocol
Esdesfàalmicroonesl’agarosa.
EsdipositaelgelIPGdinselsvidresiesfabaixarfinsqueentriencontacteambelgel
d’acrilamida.Hadequedartotalmenthoritzontal.
S’afegeixl’agarosadesfetapersobreelgelIPGdeformaquequediimmobilitzat.
Esposaacórrera200Vdurant30minutsi2V/gelO/N.Calmantenirelsistemade
refrigeració.
Finalitzadalasegonadimensió,s’escanegenelsgels.

Anàlisidelsresultats
Els resultats s’analitzen mitjançant l’aplicació informàtica DeCyder,
d’Amersham,laqualenspermetràveurelestaquesospotsdiferencialsentreelsgrups
detractament.

Escissiódelestaques(spots)
Uncopanalitzatselsgels,lestaquesdiferencialsesretallenpertald’identificar
lesproteïnes.

Reactius
 FluoròforFlamingo

Equipamentimaterial
 Spotpicker(GEHealthcare,serveideproteòmicadel’IDIBAPS)
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 AplicacióinformàticaDeCyder(GEHealthcare)
Protocol
S’hauràderepetirelprocéssencerdeprimeraisegonadimensió,peròenaquestcas
tenyintlesmostresambFlamingoenllocdeCy.
Uncoptenimelgel,escomparaambelsresultatsobtingutsapartirdelatincióambCy
analitzatsambelDeCyder,is’himarquenlestaquesquehavíemescollit.

Es passa el gel per l’Spot picker (GE Healthcare) i l’aparell retallarà les taques que
havíempreseleccionat.

Identificaciódelestaques(spots)
Les mostres es porten al servi científicotècnic del PCB (unitat de proteòmica
del Parc Científic) per ser analitzades mitjançant les tècniques d’espectrometria de
massesMALDITOFTOFi/oMALDIQTOF.



5. ANIMALS D’EXPERIMENTACIÓ, DIETES, TRACTAMENTS AMB
TUNGSTATDESODIIMANIPULACIÓ
Animalsd’experimentació
Tots els animals emprats en aquesta tesi van ser subministrats per l’empresa
Charles River Laboratories Inc. i es van mantenir a l’estabulari de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona. Els animals es van mantenir estabulats en
condicionsambientalscontrolades(ciclesdellumifoscorde12h,temperaturade21±
2 ºC i humitat relativa del 5060 %). Tots els protocols experimentals que es van
realitzar durant aquesta tesi es van dur a terme seguint les normen de manipulació
d’animals d’experimentació, i van estar prèviament autoritzats pel comitè ètic
d’experimentacióanimaldelaUniversitatdeBarcelona.
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Elsanimalsutilitzatsenaquestatesivanser:
x

RataWistar.
RattusnorvegicusmasclesdelasocaWistarde10setmanesd’edat,equivalent
a250275gr.

x

Ratolíc57bl6.
Musmusculusmasclesdelasocac57bl6de10setmanesd’edat.


Dietes
Els animals van ser alimentats ad libitum amb una dieta de pinso estàndard
(tipusAO4,Panlab,Barcelona,Espanya)obéambunadietaricaengreixos(Research
diets,referènciaD12492),segonss’indicaencadacas.L’accésal’aiguadebegudava
serlliureduranttotelprocésexperimentalperambdósgrupsdietètics.

Les composicions a nivell de nutrients i energia derivadade cada nutrient, de
lesduesdietesempradesvanser:



Dietaambpinsoestàndard

Dietaambpinsoricengreixos

Composició

Energiaderivada

Composició

Energiaderivada

(%)

(%)

(%)

(%)

Proteïnes

15,5

21

26,2

20

Lípids

3,3

8

34,9

60

Carbohidrats

68,8

71

26,3

20

Altres

10,4



9,9



3,0



5,24



Energia

total

(Kcal/g)


Alsratolinsalimentatsambdietaricaengreixosse’lsvasotmetreaunperíode
previd’inducciód’obesitat,durantelqueesvaadministrardurant4setmanesprèvies
aqualsevoltractamentomesura,ladietaricaengreixos.
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Tractamentoralambtungstatdesodi
Elsdiferentsmodelsanimalsalimentatsamblamateixadieta,esvandividiren
dosgrups,tractatsinotractats.Eltractamentvaconsistir,sinos’explicitaelcontrari,
en l’administració oral de tungstat (Na2WO4x2H2O; SIGMA) a la concentració de
2mg/mlenl’aiguadurant14diessegonsl’experiment.
Monitoratgedelpesilaingesta
Elmonitoratgedelpesidelaingestadecadaanimalesvarealitzardiàriament.

Extracciódellíquidcefaloraquidi
Animals
 RataWistarde10setmanesode250gr.

Material
 Pinces
 Bisturí
 Eppendorf
 Catéterpolythene(diàmetreinterior0.58mm,exterior0.96mm)
 Agulles23Gx1¼0,6x30mm.
 Xeringa
 Llimaperagulles

Protocol
Preparaciódelmètoded’extracciódellíquidcefaloraquidi:
Per una rata, agafem 2 agulles 23G i uns 40cm de catèter. Desmuntem la primera
agulladeformaquenomésquedilapartmetàllica,illimemlapuntadeformaqueno
punxi,vigilantquenoquediobturada.Hounimaunextremdelcatèter.L’altreagulla
l’unimal’altreextremdelcatèter,unidaaunaxeringa.
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Extracciódellíquidcefaloraquidi:
Esfixal’animalaunaparelldeStereotaxiadeformaqueelcapliquediperfectament
immobilitzat.
Ambl’ajudad’unbisturí,tallemlapellilaprimeracapademúscul,desdelesorelles
fins a la zona interescapular. Amb l’ajuda d’unes pinces, anem separant la resta de
múscul fins que es noti perfectament el contorn de les vèrtebres i el crani amb les
pinces.
L’extraccióesfaapartirdelacisternamagna,accedinthientreelfinaldelcraniila
primeravèrtebra.Aquíésonespunxaambl’agulla,notantunamembranaduraquees
trenca(laduramàter),icomencemaaspiraramblaxeringa,moltlentament,observant
elcatèterfinsqueveiemqueescomençaaomplirdesang.Ellíquidcefaloraquidiés
completamenttransparent,aixíquedeseguidaesveusihihacontaminaciódesang.
Enaquestmomentparemdeseguidaperquènoesbarreginlasangiellíquid.
Retireml’agullaidipositemellíquidenuneppendorf.


Stereotaxiaenrata(injeccióICVatercerventriclesensecanulació)
Animals
 RataWistarde10setmaneso250gr.

Reactius
 Anestèsic Pentobarbital, dosi: 100ul/100gr (a partir d’una solució de
60mg/ml)
 Líquidcefaloraquidiartificial(aLCR):
à NaCl125mM
à KCl2.5mM
à CaCl22H2O1.26mM
à MgCl26H2O1.18mM
à Diluiren1ld’aiguadestilladaoMiliQ
 Tungstat4μM(diluïtenlíquidaLCR)
 Leptina2,5gr/l(diluïdaenaLCR)
 AnalgèsicBuprenorfina,dosi:0,025mg/kg(apartird’unasolucióde0,3mg/ml)
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Material
 AparelldeStereotaxia(Kopf)
 Mantatèrmicaperrates
 Trepà(FineScienceTools)
 Pinces
 Bisturí
 Bombainjecció(Harvardapparatus)
 Catèterpolythene(diàmetreinterior0.58mm,exterior0.96mm)
 Xeringues
 Grapadoraquirúrgica(FineScienceTools)

Protocol
S’anestesial’animalis’injectal’analgèsic,totperviaintraperitoneal.
Fixeml’animalal’aparell,comprovantqueestiguicompletamentimmobilitzat.
Amb l’ajuda d’un bisturí tallem la pell de sobre el crani completament, fins que l’os
quedialdescobert.
Es busquen les coordenades zero (bregma) i les anotem per poder fer els càlculs
corresponents per trobar coordenades correctes on injectar: el tercer ventricle es
troba  a 2,64mm anteroposteriors  de bregma, 0mm laterals al  sinus migsagital i
10,2mmpersotadelcrani.
Trepanemenelpuntexacteobtingutapartirdelescoordenades.
Introduïmlentamentelcatèterambl’agulla,iamblabombainjectem4μLdetungstat,
leptina(ratescontrolpositiu)oaLCR(ratescontrol).
Retireml’agullalentament,netegemlaferidaambsoluciódeiodeisuturemlaincisió
utilitzantlagrapadoraquirúrgica.


Stereotaxiaenrata(canulacióatercerventricle)
Animals
 RataWistarde10setmaneso250gr
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Reactius
 Elsmateixosqueperl’ICVsensecanulació
 Cimentdental(PalaDur)

Material
 Elsmateixosqueperl’ICVsensecanulació
 Cànules(Plasticsone)
 Tapscànules(Plasticsone)
 Guiesinternesperlacànula(Plasticsone)
 Cargols(Plasticsone)itornavís
 Pipetespasteur

Protocol
EssegueixelmateixprotocolqueperlainjeccióICVsensecanulaciófinsalpuntdela
perforacióambeltrepàalescoordenadesdeltercerventricle.
Arribatsaaquestpunt,caldràfertresforatsmés,sensearribaraperforarelcrani,per
fixarhitrescargolsqueensajudaranamantenirimmòbilelcimentqueaguantaràla
cànula.Fixemelscargols,introduïmlacànulaihiapliquemelcimentfixador.Esperem
ques’assequi,imoltlentamentretireml’animaldel’aparell.
Quanesvulguiprocediralainjecció,s’utilitzaràlaguiainternaconnectadaalcatèter,i
utilitzant la bomba es procedirà a fer la injecció. L’animal estarà despert i conscient
durantelprocediment.

Enriquimentdenuclishipotalàmics
Animals
 Ratolíc57bl6control
 Ratolíc57bl6DIO(4setmanesd’induccióal’obesitat)
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Reactius
 Tampó inhibidor de proteases glucosat (sucrosa 200mM, NaHCO3 28mM,
KCl 2,5mM, MgCl2 7mM, NaH2PO4 1,25mM, CaCl2 0,5mM, Lascorbate
1mM, glucosa 8mM, pH 7.4, complementat amb el cocktail inhibidor de
proteases).
 Cocktailinhibidordeproteases:
 COMPLETE(proteaseinhibitorcocktailtablets)(Roche)
 10mMNaF















 10mMsodiummolybdate





 10mMvanadate 



 10mMNaphosphate




Material
 Vibràtom(CampdenInstruments)
 Bisturí
 Lupabinocular
 Pinces
 Pinzell
 Pegaultraràpida
 Placadecultiude6pous

Protocol
Essacrifical’animaliràpidamentsen’extreuelcervell.S’enganxaambpegaalsuport
pertallariesdeixaassecarlapega.Esdipositaelsuportambelcervelldinslacubeta
delvibràtom,plenadetampóglucosatprèviamentrefredata4ºC.Moltlentament,es
talla el teixit amb el vibràtom, obtenint talls de 500μm de gruix. Amb un pinzell es
pesquenelstallsdecervelliesposensobrel’agarosa.Sotalalupaiambunbisturí,es
fanelstallscorresponentsacadanuclihipotalàmic,talcommostral’esquema:
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Bregma0.46

Bregma0.94

PV

L

L

Bregma1.58

Bregma2.06

II

Bregma2.46

PV

L

L

L

AR

L

AR

AR

Elstallsesposenenuneppendorfiràpidamentescongelena80ºC.
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Enlabogeriahihauncertplaer
quenoméselsbojosconeixen.

JohnDryden.





Hipòtesiiobjectius

III

L’obesitat s’ha convertit en un problema sanitari greu a nivell mundial, i és
importantpoderhitrobarsolucions.Eltungstat,talicomhandemostratelsdiversos
estudisdesenvolupatsenelnostrelaboratori,ésunfàrmacambungranpotencialen
eltractamentdel’obesitat.Totihaversedescritàmpliamentelsdiversosefectesdel
tungstat en diferents models experimentals, el mecanisme d’acció n’és encara
desconegut.
Els resultats preliminars indiquen que la leptina i la seva via de senyalització
juguenunpaperimportantenlesaccionsdeltungstatsobrel’homeòstasienergètica.
Donat que l’hipotàlem és una de les dianes més rellevant de la leptina i que és des
d’aquíonaquestahormonaregulaelbalançenergètic,lanostrahipòtesidetreballés
queeltungstatdesenvolupapartdelessevesaccionsaaquestnivellperpoderregular
elguanydepescorporalilaingestadelsanimalstractats.

Elsobjectiusplantejatsvanserelssegüents:
ObjectiuI:
1. Demostrarqueeltungstattravessalabarrerahematoencefàlicaiquetéefectes
directessobrelaingestaielpescorporalquans’administraperviacentral.

2. Demostrarqueeltungstattéefectesdirectessobrelatransducciódelsenyala
sistemanervióscentral,enconcretahipotàlem.

3. Discernirquinaserialaviadetransducciódesenyaldeltungstat,sabentqueés
un potent inhibidor de fosfatases i que per tant haurà d’augmentar les
activitatscinasesinvolucradesenmoltesviesdetransducciódelsenyal.

ObjectiuII:
1. Estudiar les diferents vies hipotalàmiques afectades en l’obesitat, comparant
hipotàlemsd’animalsprimsiobesos.

2. Buscar noves dianes d’acció del tungstat a SNC, comparant animals prims i
obesostractatsinotractatsambtungstat.
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Nodesconfiïsiobreelsulls,
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AntoniCorreigMassó.





Resultats

IV

1. EFECTES DE L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL DEL TUNGSTAT DE SODI.
ESTUDISINVIVO.


Per tal de justificar els estudis amb el tungstat a nivell del sistema nerviós
central, calia primer de tot veure si aquesta molècula eracapaç de passar la barrera
hematoencefàlica, i després comprovar que el tungstat tingués efectes centrals
directes.



1.1Eltungstatdesodipassalabarrerahematoencefàlica
Talicoms’especificaal’apartatdemètodes,peraquestestudiesvanutilitzar
rateswistar.Quatred’ellesesvanutilitzarcomacontrols,ise’lsvainjectarunvolum
finalde120μldesoluciósalinaperviaintraperitoneal(ip).Deuratesvanserinjectades
ambelvolumadequat(segonselpesdecadaanimal)d’unasoluciódetungstat2,8gr/l
pertald’obtenirunaconcentraciófinalde10mg/Kg.
Després de les injeccions es van deixar passar uns intervals de temps
compresos entre 30 i 75 minuts abans d’extreure el líquid cefaloraquidi (LCR) als
animals.LesmostresesvanenviarallaboratoriCNRSUMR5254dePau,França,pertal
dedeterminarnelestungstèmiesmitjançantespectrometriademasses.Comacontrol
positiu es va enviar líquid cefaloraquidi artificial (aLCR) amb tungstat a una
concentraciófinalde185μg/l.Aquestamostracontrolpositiuensvapermetreveure
que les mesures de detecció eren pràcticament exactes i per tant fiables
(l’espectrometriademassesvacalcularneunaconcentracióde163μg/l).
Els resultats de les espectrometries de masses van mostrar clarament que el
tungstat passava la barrera hematoencefàlica: en els animals control, els nivells de
tungstaterenindetectables,mentrequeenlesratestractadesesvadetectarunamitja
de1,31±0,07mg/l(3,98μM)detungstat(figura1).Entoteslesmostresextretesentre
els 30 i els 75 minuts després de les injeccions es van detectar unes concentracions
moltsemblantsdetungstat.


85

IV  Resultats

DetecciódetungstatenLCR
1600

***

μgTungstat/l

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Control
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Figura1.ResultatsdeladetecciódetungstatenmostresdeLCRmitjançantespectrometria
de masses. Al gràfic s’hi representa la mitja dels μg de tungstat detectats en les mostres
analitzades.Lesbarresd’errorrepresentenl’errorestàndarddelamitja(***p0,001).


Saber la concentració de tungstat present a LCR també ens va permetre

extrapolar una concentració de treball per tal de fer les futures injeccions
intracerebroventriculars(ICV),aquestavaserde4μM.



Així doncs, podem afirmar que el tungstat passa la barrera hematoencefàlica
sense problemes, i per tant, els estudis de l’efecte del tungstat a nivell de sistema
nervióscentralestanjustificats.


1.2Eltungstatdesoditéefectesdirectessobreelsistemanervióscentral
Pertald’estudiarsieltungstattéefectesdirectessobreelsistemanervióscentral
esvanferinjeccionsdetungstatdirectesahipotàlem.Peraquestapartdelsestudises
vanutilitzarrateswistar,lesqualsesvandividirentresgrupsdetreball:
I. Rates control negatiu, a les quals se’ls va injectar líquid cefaloraquidi artificial
(aLCR).
II. Ratescontrolpositiu,alesqualsse’lsvaninjectar10μgdeleptina.
III. Ratestractadesambtungstat,alesqualsse’lsvaninjectar5μgdetungstat.
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Atotselsanimalsse’lsvainjectarelmateixvolumdesolució,4μl.

ElsprimersexperimentsvanconsistirenICV’saltercerventricledel’hipotàlem
el mateix dia de l’operació, en rates anestesiades i dejunades durant 6 hores, sense
implantar cànula. En despertar els animals de l’anestèsia, s’iniciava la presa de
mesures de pes corporal i ingesta, controlant aquests paràmetres a les 4 hores, 24
horesi48hores.Vamobservarqueexistiaunagranvariabilitatderesultats,impedint
nosarribaracapconclusiósobreelsefectesdeltractamentambtungstat(figura2).



Guanydepescorporal


4


gr



3
2
1


0



Control

Leptina

Tungstat

Figura 2. Resultats de les mesures de guany de pes corporal 24 hores després de les
injeccions. El gràfic mostra la gran variabilitat de resultats i el gran error estàndard
existents.


La hipòtesi del que podia estar passant era que per efecte de l’operació i
l’anestèsia, els animals estaven sota unes condicions d’estrès que emmascaraven els
possibles efectes tant del tungstat com de la leptina. Vam extreure els hipotàlems
desprésdeduratermenovesoperacionsienvamanalitzarl’expressióproteica.Esvan
observar uns nivells de fosforilació de la proteïna ERK 1/2 molt elevats en les tres
condicions de treball, fins i tot els animals control (figura 3), confirmant que tots els
animals estaven en condicions no aptes per prendre cap tipus de mesures,
especialmentdepesiingesta.
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Figura3.EstuditemporaldefosforilaciódelaproteïnaERK1/2apartirdemostresd’hipotàlem
derata.Elsteixitsesvanextreure5,15i30minutsdesprésdelesinjeccionsdeleptina(10μg)i
tungstat(5μg).Alesratescontrolse’lsvainjectaraLCR.


Per tal de solucionar aquest problema, es van operar animals i se’ls van
implantar cànules al tercer ventricle de l’hipotàlem. Es va deixar una setmana de
recuperació, i passat aquest temps vam procedir a fer les injeccions en les rates
despertes.
Lesratesesvandejunarales3delatarda,iales4esvanferlesinjeccions.No
se’ls va tornar a presentar el menjar fins 4h després de les injeccions, a les 8 del
vespre, just a l’inici de la fase fosca. Aquest és el temps zero per a nosaltres, el
moment en que les rates reben el menjar. La ingesta i el pes corporal es van
monitoritzarales12,24,36i48horesdesprésdeltempszero(figura4).

15h

16h

8h

20h
Fasenocturna

t=0
Deprivació

ICV

Presentaciódelmenjar

20h
Fasediurna

t=12h

t=24h

Mesuresd’ingestaipescorporal


Figura4.EsquemadelprocedimentdutatermeperrealitzarlesICV’siperl’anàlisidelpescorporalila
ingestadesprésdelstractamentsambleptinaitungstat.
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Aquest nou procediment va millorar molt lescondicions del’estudi, reduint la
variabilitatentreelsgrupsientreelsanimals.Elsresultatsvanmostrarque24hores
desprésdelapresentaciódelmenjarelsanimalstractatsambtungstatreduïenelseu
guany de pes corporal de forma significativa (una reducció del 61,58% respecte les
ratescontrol),unpodersemblantaldelaleptina(ambunareducciódel54,5%)(figura
5). No es van trobar diferències significatives d’aquest paràmetre 12 o 48 hores
desprésdeltractamentambtungstat,peròsíamblaleptina,quereduïaelguanyde
pesdeformasignificativafins48hdesprésdelainjecció(dadesnomostrades).

Guanydepescorporal
8
7
6

*

gr

5

*

4
3
2
1
0

Control

Leptina

Tungstat

Figura 5: Representació del guany de pes de les rates (gr) 24 hores després de la
presentació del menjar. Les barres d’error representen l’error estàndard de la mitja (*
p0,05).


El tractament amb tungstat també va reduir la ingesta dels animals 24 hores
desprésdelapresentaciódelmenjar,altrecopambunpodersemblantaldelaleptina
(reduintlaingestaun14,6%enelcasdeltungstatiun18,2%enlaleptina)(figura6).
Noesvantrobardiferènciessignificativesenelsaltrestempsdetractamentanalitzats
nieneltractamentambtungstatnieneldeleptina(dadesnomostrades).
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Figura 6. Representació de la ingesta (gr) 24 hores després de la presentació del menjar. Les barres
d’errorrepresentenl’errorestàndarddelamitja(*p0,05i**p0,01).


Tenint en compte aquests resultats, podem afirmar que el tungstat té efectes
directessobrel’hipotàlem,donantllocaunareducciódelguanydepescorporalidela
ingesta24horesdesprésdeltractament,ambunpodercomparablealdelaleptina.

1.3Eltungstatdesodiactivalaviadesenyalitzaciódelaleptinainvivo.
Perverificarqueeltungstatéscapaçd’activarlaviadelaleptinainvivo,esva
analitzarlacascadadesenyalitzaciódel’hormonadesprésd’injectarloviaICValtercer
ventricledel’hipotàlem.ComacontrolspositiuinegatiuesvainjectarleptinaiaLCR
respectivament, utilitzant rates wistar canulades i despertes. Com es mostra en la
figura 7, tant la leptina com el tungstat indueixen la fosforilació de JAK2, i en
conseqüència, la del residu tirosina de STAT3, indicant que el tungstat activa la via
principal de senyalització de la leptina JAK/STAT. Les rates tractades amb leptina o
tungstattambéactivenlafosforilaciód’ERK1/2,SerSTAT3iAKT(totiqueenaquest
últimcas,eltungstatlafosforilaenmenormesuraquelaleptina)(figura7).
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Figura7.Estuditemporaldefosforilaciódelacascadadesenyalitzaciódelaleptinaapartirdemostres
d’hipotàlem de rata canulada. Els teixits es van extreure 5 i 15 minuts després de les injeccions de
leptina(10μg)itungstat(5μg).Alesratescontrolse’lsvainjectaraLCR.


Pertant,podemafirmarqueeltungstatactivalaviadelaleptinainvivo,ique
enaquestsistemaactuacomunamolèculaambefectesmimèticsalsdelaleptina.
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2. DETERMINACIÓ DE LA DIANA MOLECULAR DEL TUNGSTAT DE SODI
DINSLAVIADELALEPTINA.ESTUDISINVITRO.


Per anar més enllà en l’estudi dels mecanismes moleculars de l’acció del
tungstat, es van realitzar estudis in vitro, utilitzant com a model la línia cellular
hipotalàmicaN29/4.
2.1CaracteritzaciódelalíniacellularN29/4
El primer pas a l’hora d’iniciar els experiments amb aquestes cèllules era
caracteritzarles, amb la intenció de verificar que expressessin tant les principals
proteïnes de la via de la leptina (JAK2, STAT3 i SOCS3), com els neuropèptids
anorexigènics característics d’aquesta línia (NPY i AgRP). Els experiments es van fer
mitjançantestudisd’expressiógènicaperPCRatempsreal,ivanconfirmarl’expressió
delsgensd’interès(figura8).Aquestestuditambéensvapermetreveureeltempsde
cultiuòptimperaltreballambaquestescèllules(momentdemàximaexpressiódels
gensd’interès).Esvaescollirtreballaralvoltantdeldia6decultiu(90%confluència).
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Figura8.Nivellsd’expressiódemRNAencèllulescultivadesentre2i7dies.Lesbarresd’errorrepresentenl’error
estàndarddelamitja.
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El següent tema important a l’hora de posar a punt els treballs in vitro era
comprovarqueaquestmodelcellularresponiaaltractamentambleptina.Perresoldre
aquestaqüestióesvanrealitzarexperimentsdedosi/tempsrespostaal’hormona,ies
vaanalitzarlacascadadesenyalitzaciódelaleptinamitjançantestudisdefosforilació
proteicaapartirdelatècnicadewesternblot.
Les dosis de leptina testades van ser 1nM, 10nM i 100nM, i els temps de
tractamenttestatsvanserde5,10i15minuts.Analitzantelsresultatsdefosforilació
del residu tirosina de STAT3 i d’ERK 1/2 com a proteïnes representatives, la dosi
d’hormona que va donar més bon resultat va ser 1nM (figura 9), concentració
d’hormonamínimaquedónallocaunsefectesmàxims.Eltempsdetractamentamb
unarespostamàximavanserels5minuts.

Tractament
Temps(min)

-

Leptina1nM Leptina10nM Leptina100nM
5

10

15

5

10

15

5

10 15

pTyrSTAT3
pERK
Actina



Figura 9.  Estudis de dosi/tempsresposta del tractament amb leptina en cèllules
N29/4. Les dosis de leptina testades van ser de 1nM, 10nM i 100nM, i els temps de
tractamenttestatsvanserde5,10i15minuts.Delesproteïnesextretesse’nvaferun
estudi mitjançant western blot, utilitzant com a referència les fosforilacions en Tyr
STAT3iERK1/2.


L’últimpuntaprovarabansd’iniciarelsexperimentseraveuresicaliadeprivar
onolescèllulesdesèrumabansdelstractaments.Totiquenoesconeixexactament
la composició dels sèrums, se sap que hi han hormones, i per tant podríem suposar
quetambéhihaguésleptina.Esvadecidir,doncs,ferunaprovadedeprivaciópertal
deveuresielsèrumensipodriatenirefectessobreelnostresistema.
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Vam deprivar la meitat de les cèllules durant 16 hores, i l’altre meitat no, i
després les vam tractar amb leptina durant 5 minuts. Es va analitzar l’estat de
fosforilació del residu tirosina de STAT3 com a referència, i vam comprovar que la
deprivacióalteravaelsresultats,seguramentdegutal’estrèsquepatienlescèllulesen
aquestes condicions. Les cèllules control deprivades mostraven uns nivells de
fosforilaciómoltincrementatsrespecteelcontrolnodeprivat(figura10).

Ambdeprivació






Tractament

-

Leptina

Sensedeprivació

-

Leptina

pTyrSTAT3
Actina


Figura10.Estudidelesconseqüènciesdedeprivarelcultiucellular
apartirdemostresproteiques.Lescèllulesesvandeprivardurant
16 hores o es van mantenir amb sèrum; passat aquest temps es
vantractarambleptina1nMdurant5minuts.Delesproteïnesque
se’nvanextreureesvarealitzarunwesternblotpertald’analitzar
els nivells de fosforilació de TyrSTAT3 com a proteïna
representativadelaviadelaleptina.


Comaconclusiódetotselsexperimentsprevisal’estudi,podemdirque:
1) La línia cellular N29/4 és un bon model in vitro, ja que expressa els gens
necessarisperalsnostresanàlisis.
2) Aquestmodelcellularresponcorrectamentalaleptina.Eltractamentòptim
ambaquestahormonaésa1nMdurant5minuts.
3) Lescèllulesnos’handedeprivarperrealitzarelsestudis.
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2.2Eltungstatdesodiactivalaviadesenyalitzaciódelaleptinainvitro
Elprimerpuntatenirencompteperseguirambaquestsestudiseraveuresiles
cèllules responien al tractament amb tungstat. Per comprovarho, es va realitzar un
testdedosi/tempsrespostaaltungstat,prenentcomareferèncialesconcentracions
detungstatutilitzadesenaltresestudis[246,256].Lesdosisqueesvantestarvansera
100μMi500μM.



Tractament
Temps(min)




pTyrSTAT3



pERK



Actina

-

W100μM
5

15

30

W500μM
5

15

30


Figura 11. Estudis de dosi/temps resposta del tractament amb
tungstat (W) en cèllules N29/4. Les dosis testades van ser de 100 i
500μM,ielstempsde5,15i30minuts.Delesproteïnesextretesse’n
va analitzar la fosforilació de TyrSTAT3 i ERK 1/2 com a proteïnes
representativesdel’activaciódelaviadelaleptina.


Elsresultatsobtinguts(figura11)vanmostrarqueeltungstatactivalaviadela
leptinatambéinvitro,iquelaconcentracióambefectesmàximsvaserlade100μM.
Aquestavaserdoncsladosidetreballescollidaperatotselsestudisposteriors.
Sabent doncs que el tungstat activa la via de senyalització de la leptina, vam
realitzar un experiment on es van tractar les cèllules amb leptina i tungstat,
permetentnos comparar els dos tractaments i els seus efectes dins la cascada de
senyalitzaciódelaleptina.
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Figura12.Resultatdelsexperimentsdetemps/resposta,tractantlescèllulesambleptina
(L)1nMitungstat(W)100μM,mitjançantestudisdeWesternblot.Elstemsdetractament
vanserde1,5i15minuts.Elsanticossosutilitzatssóncontralesprincipalsproteïnesde
laviadelaleptina,estudiantlasevaactivacióapartirdelsnivellsdefosforilació.


Elsresultats(figura12)vanmostrarqueelpoderd’activaciódelaviaperpart
del tungstat és similar al de la leptina, en alguns casos fins i tot superior, com en la
fosforilació de JAK2 o ERK 1/2. Per tant, tal com passa amb la leptina, el tungstat
fosforila(activa)JAK2,ERK1/2,AKTielsresidustirosinaiserinadeSTAT3.

També ens vam plantejar si afegir o no una condició als nostres experiments,
tractant lescèllulesamb leptina i tungstat a la vegada. Vam realitzarun experiment
proteic amb 4 condicions: control, leptina, tungstat i leptina + tungstat. Els resultats
van mostrar que la condició leptina + tungstat no variava en cap moment els nivells
d’activaciódelesproteïnesdelaviarespecteelsresultatsdelaleptinaoeltungstat
sols, mostrant doncs que en cap moment hi havien efectes additius (figura 13).  Per
tant,pelsfutursexperimentsesvaobviaraquestacondició.
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Figura 13. Resultat dels experiments de Western blot. Les cèllules es van tractar
durant5minutsambleptina(L)1nM,tungstat(W)100μMileptina+tungstat(L+W)
en les mateixes concentracions. Els anticossos utilitzats són contra les principals
proteïnesdelaviadelaleptina,estudiantlasevaactivacióapartirdelsnivellsde
fosforilació.



Pertant,tenintencompteaquestblocderesultatspodemdirque:
1. Eltractamentambtungstatactivalaviadesenyalitzaciódelaleptinainvitro,
ambunsefectessimilarsalsdel’hormona,peròambunapotènciamajorsobre
algunesproteïnes.
2. Eltractamentdelescèllulesambleptinaitungstatsimultàniamentnocanvia
els resultats front el tractament amb els productes aïllats, i per tant es pot
obviaraquestacondicióenelsfutursexperiments.
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2.3Eltungstatdesodiregulal’expressiógènicaneuronal
Elfetqueeltungstatestiguiestimulantlesfosforilacionsdelaviadelaleptina
feia suposar que activava la cascada de senyalització, i ho vam comprovar analitzant
gens l’expressió dels quals està regulada per aquesta via, com cfos, cmyc i els
neuropèptidsAgrpiNpy.
A la figura 14 veiem com tant el tractament amb leptina com amb tungstat
incrementen l’expressió de l’mRNA de cfos i cmyc en només 30 minuts de
tractament. En aquest temps, els dos tractaments disminueixen l’expressió d’Agrp,
efecte observat fins 1 hora després del tractament. L’únic punt on els efectes del
tungstatdivergeixendelsdelaleptinaésenlaregulaciódel’expressiódeNpy,onel
tungstatnohitécapefecte,mentrequelaleptinainhibeixlasevaexpressió.

+++

2,00

**

1,00
0,50
0,00

mRNAcMYC

***

1,60

2,50

1,50

++

1,80

Unitatsarbitràries

Unitatsarbitràries

mRNAcFOS

***

3,00

**

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

-

0,00

L

W

30min

L

W

1hora

L

W

-

L

W

30min

2hores

mRNAAGRP

L

W

1hora

L

W

2hores

mRNANPY

2,50

1,20
2,00

*

0,80

*

**

Unitatsarbitràries

Unitatsarbitràries

1,00

*

0,60
0,40
0,20
0,00

-

1,50
1,00

*

0,50
0,00

L

W

30min

L

W

1hora

L

W

2hores

-

L

W
30min

L

W

1hora

L

W

2hores

Figura14.Nivellsd’expressiódemRNAencèllulestractadesdurant 30 minuts,1horai2horesamb
leptina(L)1nMotungstat(W)100μM.Lesbarresd’errorrepresentenl’errorestàndarddelamitja(*
p0,05;**p0,01;***p0,001respectelescèllulesnotractades;+p0,05respecteelgrupleptina
30minuts).
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Així doncs, aquests resultats ens informen que el tractament de les cèllules
N29/4 amb tungstat incrementa l’expressió gènica de cfos i cmyc, i disminueix
l’expressiód’Agrp,mentrequenotéefectessobreNpy.

2.4 EltungstatdesodiactuaatravésdelaviadesenyalitzaciódeJAK2iERK
Uncopconfirmatqueeltungstatactivalaviadelaleptina,quedavaresoldrela
qüestióconcretad’interès:lasevadianamoleculardinsd’aquestavia.
Pertalderespondreaaquestaqüestió,esvanutilitzarinhibidorsdediferents
proteïnesdelavia,pertaldebuscarenquinmomenteltungstatperdiaelseuefecte.
Laproteïnainhibidaseriadoncslasevadiana.

2.4.aBloqueigdelaproteïnaAKT
Quanesvabloquejarlasenyalitzaciód’AKTambl’inhibidorLY294002noesvan
observarcanvisenl’acciódeltungstatanivelldelsseusefectessobrelesfosforilacions
anteriormentdescrites:TyrSTAT3,SerSTAT3iERK1/2esseguienfosforilantalmateix
nivellquelescèllulesnotractadesambl’inhibidor(figura15).
Encanvi,l’acciódelaleptinadesprésdelainhibiciód’AKTesvaveureafectada
enlasevaactivitatsobreERK1/2ielresiduserinadeSTAT3.
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Figura15.Resultatdelsexperiments
dewesternblot.Lescèllulesesvan
tractar durant 1 hora amb
l’inhibidor d’AKT LY294002. Passat
aquest temps es van tractar durant
5minutsambleptina1nMitungstat
(W)100μM.
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Els resultats d’expressió gènica (figura 16) van mostrar que el bloqueig
d’aquestavianoafectavaencapcasal’efectedeltungstatsobrelaregulaciógènica,
peròencanvisíqueafectavaalaleptina,perdentelsseusefectessobrecfos,cmyci
Agrp. La inhibició de la proteïna AKT en cap cas no va donar lloc a alteracions en la
regulaciódeNpy.
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Figura16. Nivellsd’expressiódemRNAencèllulestractadesdurant1horaambl’inhibidorLY294002,i
30 minuts amb leptina 1nM o tungstat 100μM. Les barres d’error representen l’error estàndardde la
mitja (** p0,01; ***p0,001 respecte les cèllules no tractades; ++ p0,01; +++ p0,001 respecte el
grupleptina;##p0,01respecteelmateixtractamentperòsenseinhibidor).


2.4.bBloqueigdelaproteïnaJAK2
QuanesvabloquejarlasenyalitzaciódelaproteïnaJAK2ambl’inhibidorIV,la
leptina va veure reduïts tots els seus efectes sobre la fosforilació de proteïnes de la
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seva cascada de senyalització (pTyrSTAT3, pERK i pSerSTAT3). En canvi, el tungstat
nomésesvaveureafectatenlasevaactivitatsobrelafosforilaciódelresidutirosinade
STAT3,directamentreguladaperJAK2.Elsseusefectessobrelafosforilaciód’ERK1/2i
SerSTAT3noesvanveureafectats.LaproteïnaAKTnoesvaveureafectadapercap
delsdostractamentsdespréselainhibició(figura17).

Leptina 1nM
W 100PM
Jak2 inh. IV 20μM

-

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+
+

p-Tyr-STAT3
p-Ser-STAT3
p-ERK
p-AKT
Actina

Figura 17. Resultat dels
experimentsdewesternblot.Les
cèllules es van tractar durant 2
horesambl’inhibidorIVdeJak2,i
després durant 5 minuts amb
leptina 1nM i tungstat (W)
100μM.







Ambaquestsresultatsvampoderconclourequeelsefectesdeltungstatsobre
lesfosforilacionsd’ERK1/2iserSTAT3sónindependentsdel’activitatdeJAK2.

Quan vam analitzar l’expressió gènica de les cèllules després d’aquesta
inhibició, vam comprovar que el tungstat seguia incrementant l’expressió de cfos,
mentre que la leptina perdia aquesta capacitat (figura 18). Aquest resultat va
confirmarquel’efectedeltungstatsobrelaproteïnaERK1/2(ipertant,sobrecFOS)és
totalmentindependentdelaviaJAK2ÆSTAT3.
Tant la leptina com el tungstat van perdre el seu efecte sobre la regulació de
l’expressiógènicadecmyc.LainhibiciódeJAK2novatenirefectessobrel’expressió
gènicad’Agrpencapdelsdostractaments,mostrantqueaquestgenpotestarregulat
perunaviaindependentoalternativaaJAK2(figura18).
L’úsd’aquestinhibidortampocvaalterarelsresultatssobrel’expressiódeNpy.
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Figura 18. Nivells d’expressió de mRNA en cèllules tractades durant 2 hores amb l’inhibidor IV, i 30
minutsambleptina1nMotungstat100μM.Lesbarresd’errorrepresentenl’errorestàndarddelamitja
(*p0,05;**p0,01;***p0,001respectelescèllulesnotractades;++p0,01;+++p0,001respecteel
grupleptina;#p0,05;##p0,01;###p0,001respecteelmateixtractamentperòsenseinhibidor).


2.4.bBloqueigdelaproteïnaERK1/2
Quan es va bloquejar la senyalització d’ERK 1/2 amb l’inhibidor U0126 es va
perdrel’acciótantdeltungstatcomladelaleptinasobrelafosforilaciódeSerSTAT3
(figura 19). Ni l’acció sobre la fosforilació de TyrSTAT3 ni sobre pAKT es van veure
afectadesperaquestainhibicióencapdelsdostractaments.
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Figura 19. Resultat dels experiments de western blot. Les
cèllules es van tractar durant 1 hora amb l’inhibidor U0126, i
desprésdurant5minutsambleptina1nMitungstat(W)100μM.


Ambaquestresultat,apartdeconfirmarqueenelnostresistemalafosforilació
de STAT3 en el seu residu serina està directament regulada per l’acció d’ERK 1/2,
tambéesvaconfirmarqueelsefectesdeltungstatsobreaquestresidupassenperla
sevaacciósobrelaproteïnaERK1/2.
Analitzant l’expressió gènica després del bloqueig d’aquesta via, es va veure
queesperdiacompletamentl’acciódelaleptinaideltungstatsobrel’expressiódec
fosiAgrp(figura20),mostrantqueaquestesaccionspassenperlaviadesenyalització
d’ERK1/2;enlaregulaciódel’expressiódecmycnomésesvaobservarunalleugera
disminució de l’activitat del tungstat sobre l’expressió d’aquest gen, tot i que
l’augment seguia sent estadísticament significatiu. Després d’aquesta inhibició no es
vanobservarcanvisenl’expressiódeNpy(figura20).
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Figura20.Nivellsd’expressiódemRNAencèllulestractadesdurant1horaambl’inhibidorU0126,i30
minutsambleptina(L)1nMotungstat(W)100μM.Lesbarresd’errorrepresentenl’errorestàndardde
lamitja(**p0,01;***p0,001respectelescèllulesnotractades;++p0,01respecteelgrupleptina;#
p0,05;##p0,01;###p0,001respecteelmateixtractamentperòsenseinhibidor).



Pertant,tenintencomptetotsaquestsresultatspodemafirmarque:
1. La inhibició de la via d’AKT no té efectes en l’acció del tungstat sobre les
fosforilacionsiexpressiógènicaanalitzades.
2. LainhibiciódelaproteïnaJAK2,anivellproteic,notéefectessobrel’acciódel
tungstat en la fosforilació d’ERK 1/2 i SerSTAT3. A nivell d’expressió gènica,
aquestainhibiciónomésalteralafunciódeltungstatenlaregulaciódecmyc.
NicfosniAgrpesveuenafectats.
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3. LainhibiciódelaproteïnaERK1/2anivellproteicnotéefectessobrel’acciódel
tungstat en la fosforilació de TyrSTAT3, però sí que bloqueja la seva acció
sobre SerSTAT3. A nivell d’expressió gènica, aquesta inhibició anulla l’acció
deltungstatsobrel’expressiódecfosiAgrp.
4. Capdelsinhibidorsprovatsenaquestsexperimentstéefectessobrel’expressió
gènicadeNpy.

105

IV  Resultats

3. BÚSQUEDA DE NOVES DIANES MOLECULARS DEL TUNGSTAT A
HIPOTÀLEM.ESTUDISPROTEÒMICS.

3.1CaracteritzaciódelsnuclishipotalàmicsARC,PVNILHAmitjançantgels2DDIGE
Elfetdesaberqueeltungstatpodiapassarlabarrerahematoencefàlicaique
teniaefectesdirectessobrel’hipotàlemensvaportaraestudiaraquestteixitutilitzant
una tècnica d’anàlisi massiu, la proteòmica, amb la intenció de trobar noves dianes
d’acció del tungstat. Volent anar encara més enllà, no ens vam limitar a fer l’anàlisi
comparantl’hipotàlemtotaldelsanimalstractatsinotractats,sinóquevamrealitzar
un enriquiment dels nuclis hipotalàmics més destacats en el control de l’homeòstasi
energètica(ARC,PVNiLHA),pertaldeferlacomparacióindividualitzadadecadaun
d’ells.Esvaaprofitartambéperestudiarlesdiferènciesenaquestsnuclisnonomésen
eltractamentambtungstat,sinótambéenl’obesitat,comparantanimalsprimscontrol
ianimalsobesos.

3.1.aDescripciódelmodelanimalutilitzat
Per realitzar aquest anàlisi comparatiu es van utilitzar ratolins c57Bl6, dividits
en4grupsdetreball:ratolinsprimscontrol(Cn),primstractatsambtungstat(CnW),
obesos(Ob),iobesostractats(ObW).Lainduccióal’obesitatesvarealitzarmitjançant
una alimentació rica en greixos durant 4 setmanes prèvies al tractament. Aquesta
alimentacióesvamantenirduranttotl’experiment.Eltractamentambtungstatesva
dur a terme mitjançant administració oral, amb una dosi de 2gr/l en l’aigua beguda,
durant2setmanes.
A l’inici del tractament, els dos grups obesos partien d’un pes corporal
significativament augmentat respecte al dels grups prims (complint el criteri
d’obesitat: per considerarse un animal obès, haurà de pesar = mitja pes prim + 2 x
desviacióestàndard,dadesnomostrades).Uncopiniciateltractamentambtungstat,
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els grups tractats mostraven una reducció significativa de guany de pes respecte els
seuscontrols(primsoobesos)desdelsegondiadetractament(figura21),iaquestes
diferènciesesvanmanteniralllargdetotl’experiment.Elgrupobèstractatmostrava
unguanydepesigualaldelgrupprimcontrol.
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gr




Cn

2

CnW

1

Ob


0
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Figura 21.Evolució delguany depes corporal (gr)  al llarg dels 14dies de tractament amb
tungstat.Lesbarresd’errorrepresentenl’errorestàndarddelamitja(***p0,001respecte
Cn;###p0,001respecteOb).


També es van observar diferències significatives en la ingesta acumulada a
partir del quart dia de tractament, que també es van mantenir al llarg de tot
l’experiment.Aquestesdiferèncieserenentreelgrupobèsrespecteelprim,ientreels
grups tractats respecte els seus controls. Els animals obesos tractats ingerien les
mateixesKCalqueelgrupprimcontrol(figura22).
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Figura 22. Evolució de la ingesta acumulada (KCal) al llarg dels 14 dies de tractament
ambtungstat.Lesbarresd’errorrepresentenl’errorestàndarddelamitja(***p0,001
respecteCn;###p0,001respecteOb).


Finalment,comaúltimpuntdelacaracteritzaciódelmodelanimalutilitzat,es
vanprendremesuresdeglucosaitriglicèridsensangabansidesprésdeltractament.
Els grups obesos mostraven una glucosa i uns triglicèrids en sang incrementats
respecte els grups prims. Finalitzat el tractament, el grup obès tractat amb tungstat
mostrava uns nivells de glucosa en sang disminuïts de forma significativa respecte el
grupobès(sensearribaranormalitzarserespecteelsanimalscontrols)(figura23).El
tractament va normalitzar els nivells de triglicèrids dels animals obesos tractats amb
tungstatrespecteelscontrols(figura24).

108



Resultats


160

mg/dl

120



IV

Glucosaensang
*

*

*

#

*



Cn
CnW
Ob
ObW

80


40


0



Inicitractament

Fitractament

Figura23.Nivellsdeglucosaensang(mg/dl)abansidesprésdeltractamentambtungstat.Lesbarres
d’errorrepresentenl’errorestàndarddelamitja(*p0,05respecteCn;#p0,05respecteOb).
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Figura24.Nivellsdetriglicèridsensang(mg/dl)abansidesprésdeltractamentambtungstat.Lesbarres
d’errorrepresentenl’errorestàndarddelamitja(*p0,05,**p0,01respecteCn;#p0,05respecte
Ob).



3.1.bEstudidiferencialdelsnuclishipotalàmicsARC,PVNiLHAmitjançantgels2D
DIGE
Finalitzat el tractament, els animals es van sacrificar i immediatament es va
procedir a l’extracció dels hipotàlems i enriquiment dels diferents nuclis. Se’n van
extreurelesproteïnesiesvanprepararimarcarambCy3iCy5pertalderealitzarels
gels2DDIGE.
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Per poder comparar diferents gels 2D entre ells, cal que en tots hi hagi un
control intern (el mateix per tots els gels) marcat amb Cy2, que ens permeti
normalitzar les dades entre els diferents gels, i detectar i corregir  problemes de
càrrega i d’electroforesi. Amb aquesta finalitat es va utilitzar proteïna extreta
d’hipotàlem total de ratolins control. Per minimitzar les variacions del sistema o
biològiques, la meitat de les mostres de cada grup es van marcar amb Cy3, i l’altre
meitat amb Cy5. El fet que utilitzem 3 fluoròfors vol dir que a cada gel hi podrem
carregar3mostresdiferentsalavegada(duesmostresproblemaiuncontrolintern).
Totesaquestescondicionsvandonarllocaldissenyexperimentalmostratenlataula1,
donantllocauntotalde8gelsarealitzar,iunan=4peracadagrupdetreball.

Numgel
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1

CtrlHTtotal

Cn1

CnW1

2

CtrlHTtotal

Ob1

ObW1

3

CtrlHTtotal

Cn2
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CtrlHTtotal
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Cn2

5

CtrlHTtotal

Cn3

Ob3

6

CtrlHTtotal

CnW3

ObW3

7

CtrlHTtotal

Ob4

Cn4

8

CtrlHTtotal

ObW4

Cn4


Taula 1. Esquema del disseny experimental realitzat pel desenvolupament de l’experiment 2D. El
mateixdissenys’utilitzàpercadanuclihipotalàmic.Controlnotractat(Cn)Controltractat

(CnW) Obèsnotractat(Ob) Obèstractat(ObW).Controlintern(CtrlHTtotal).



Finalitzadesleselectroforesis,iuncophavíemadquiritlesimatgesdelsgels2D
mitjançant un escàner de fluorescència (figura 25), es va procedir a l’anàlisi de les
taques(spots)mitjançantelprogramainformàticDeCyder,seleccionanttotesaquelles
queerenestadísticamentdiferentsentreelsgrupscomparats(figura26).
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Figura 25. Imatge representativa d’un gel
2D, amb 3 mostres diferents marcades
amb els diferents cy’s. A. Cy2, control
intern.B.Cy3,mostra“controlnotractat”
de nucli ARC. C. Cy5, mostra “control
tractatambtungstat”denucliARC.

C




A

Figura 26. Imatge representativa de
l’anàlisi de les taques mitjançant el
software DeCyder. A. Mostra
“controlnotractat”denucliPVN.En
lila es marca la taca que s’està
analitzant.B.Mostra“controltractat
amb tungstat”. C. Gràfic generat pel
programa,onenpuntsdecolorss’hi
representalaintensitatdelatacaen
els diferents gels. Les línies
puntejades uneixen les 2 mostres
que han corregut juntes al mateix
gel. La creu és la mitja del grup, i la
línia blava esquematitza el perfil de
les mitges de cada grup. En aquest
exemple veiem com la proteïna
augmenta en el grup control tractat
(CnW)respecteelgrupcontrol(Cn),
iqueelgrupobèstractat(ObW)no
presentacanvisrespectel’obès(Ob).
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Alafigura27s’observenelsgels2Ddelstresnuclishipotalàmics,ambtotesles
taquesseleccionadesperserestadísticamentdiferents(incrementadesodisminuïdes)
entreelstractaments,segonselsoftwareDeCyder.Aquestestaquesesvanescindirdel
gel,ilesproteïnesesvanidentificarmitjançantespectrometriademasses.
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Figura27.Imatgerepresentativadelsgels2D,assenyalantlestaquessignificativamentdiferentsentre
els grups d’estudi, seleccionats per retallar. A. Taques seleccionades del nucli arcuat (ARC). B. Taques
seleccionades del nucli paraventricular (PVN). C. Taques  seleccionades de l’àrea lateral hipotalàmica
(LHA).
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3.3Identificaciódelesproteïnesdetectadesenelsestudiscomparatius
A la taula 2 s’hi mostren totes les proteïnes identificades mitjançant
espectrometriademasses,separadespernucliipertractamentcomparat.

NUCLIARCUAT
Comparacióobesosvscontrols
Taca
212
390
920
1842

UniProt
O08553
Q9CZ13
P63017
P16125

Proteïna
Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)
Cytochromebc1complexsub1,mitochondrial
Heatshockprotein70cognate
LactatedehydrogenaseB

Ràtio Puntuació
1,3*
152
1,18**
701
1,4
604
1,42
378



Comparaciócontrolstractatsvscontrols
Taca
98
213
215
244
297
415
431
479
1419
1604

UniProt
P48722
O08553
O08553
O08553
P46660
P14152
Q04447
P14152
P17182
Q9Z2Q6

Proteïna
Heatshock70kDaprotein4L
Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)
Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)
Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)
Alphainternexin(Neurofilament66)
Malatedehydrogenasecytoplasmic
CreatinkinaseBtype
Malatedehydrogenasecytoplasmic
Enolase1
Septin5(Celldivisioncontrolrelatedprotein1)

Ràtio Puntuació
1,19*
488
1,61*
302
1,34*
69
1,19*
74
1,8*
1630
1,21*
64
1,14**
690
1,2*
288
1,36*
660
1,33*
222



Comparacióobesostractatsvsobesos
Taca
62
1224


1475


1058

1559

UniProt
P08553
P62814
P68369
Q8BKZ9
P60710
Q04447
P03995
Q8BXF8
P31938
P60710

Proteïna
Neurofilamentmediumpolypeptide
VacuolarH+ATPaseB2
Alphatubulin1Achain
Piruvatedehydrogenase,mithocondrial
Betaactin
CreatinkinaseBtype
Glialfibrillaryacidicprotein(Gfap)
Actinrelatedprotein1homologB
MEK1
Betaactin

Ràtio Puntuació
1,5*
624
1,61*
357

214

121
1,21*
454

169

153
1,21*
412

128
1,63*
159
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NUCLIPARAVENTRICULAR
Comparacióobesosvscontrols
Taca
126
232
359
428

UniProt
Q01853
P63017
Q00623
Q9R0Y5

Proteïna
TransitionalendoplasmicreticulumATPase
Heatshockprotein70cognate
ApolipoproteinAI
Adenylatekinaseisoenzyme1

Ràtio Puntuació
1,83*
224
1,19
127
1,21**
310
1,51**
408



Comparaciócontrolstractatsvscontrols
Taca
141
242

277
329



UniProt
P50518
O08553
P50516
Q9DCT2
Q00623
Q9DCT2
P70202

Proteïna
VtypeprotonATPasesubunitE1
Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)
VtypeprotonATPasecatalyticsubunitA
NADHdeshidrogenasa,mitocondrial
ApolipoproteinaAI
NADHdehydrogenaseironsulfurprotein3
Latexin

Ràtio Puntuació
1,17*
373
1,34*
324

241
1,72*
282
1,32*
92

82

74



Comparacióobesostractatsvsobesos
Taca
232
278
303
359
428
540
559
567

UniProt
P63017
P46660
P17751
Q00623
Q9R0Y5
P61982
P09671
Q811J3

Proteïna
Heatshockprotein70cognate
Alphainternexin(Neurofilament66)
Triosephosphateisomerase
ApolipoproteinAI
Adenylatekinaseisoenzyme1
1433proteingamma
Superoxidedismutase[Mn],mitocondrial
Aconitase2,mitocondrial

Ràtio
Puntuació
1,4
127
1,1*
964
1,82*
572
1,6**
310
1,77**
408
1,16*
553
1,21*
234
1,77*
466


ÀREALATERALHIPOTALÀMICA
Comparacióobesosvscontrols
Taca UniProt Proteïna
641 Q9D0F9 Phosphoglucomutase1

Ràtio Puntuació
1,9**
496


Comparaciócontrolstractatsvscontrols
Taca
149
217
219
224
361
385
518
636
664


UniProt
P63017
O08553
O08553
O08553
P21550
P17182
P14152
A2AQ07
P62880
Q9D051

Proteïna
Heatshockprotein70cognate
Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)
Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)
Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)
Enolase3
Enolase1
Malatedehydrogenasecytoplasmic
Tubulinbeta1
Guaninenucleotidebindingproteinbeta2
PyruvatedehydrogenaseE1beta
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Ràtio Puntuació
1,51*
753
1,32
463
1,41*
553
1,61**
613
1,21*
55
1,41
825
1,21*
245
1,81*
71
1,42*
431

251
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Comparacióobesostractatsvsobesos
Taca UniProt

Proteïna
O08553 Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)
P52480 Pyruvatekinase
P15105 Glutaminesynthetase
P35486 PyruvatedehydrogenaseE1,mitochondrial

Ràtio Puntuació

176
230
648


1,19
1,43*
1,61


382
429
234
93



Taula 2. Llista de les proteïnes identificades mitjançant espectrometria de masses dels tres nuclis
hipotalàmicsanalitzats.Laprimeracolumnacorresponalnúmerodetacaassignatdurantl’anàlisiambel
software DeCyder. La segona columna correspon al número d’accés de la base de dades UniProt. La
terceracolumnacorresponalnomdelaproteïna.Laquartacolumnaalràtiorespecteelseucontrol(*
p0,05;**p0,01).Finalment,lacinquenacolumnacorresponalapuntuacióquereplaidentificacióde
lamostra.AquestapuntuacióésatorgadapelmotordebúsquedaMASCOT.Noesconsideraunabona
identificaciótotaaquellaquenosuperiunapuntuació60.Encolorblauesrepresentenlesproteïnes
involucradesencreixementaxonal,plasticitatiestructuraneuronal.Engroc,proteïnesinvolucradesen
el metabolisme de la glucosa. En algun cas per a una mateixa taca s’han donat 2 o 3 identificacions.
Quanapareixmésd’unaproteïnaidentificadapercadatacavoldirquenos’hapogutdetectarquinaés
lacorrecta,ipertants’hantingutencomptetoteslesopcions.




Els anàlisis dels resultats dels experiments de proteòmica es van iniciar

estudiant la funció de cada una de les proteïnes identificades. Això ens va permetre
veurequegranpartdelesproteïnesidentificadesespodienclassificarenduesgrans
funcions:elmetabolismedelaglucosa(s’hadescritàmpliamentelpaperquejugael
tungstatenaquestaspecte[238,239,241,264,265])(taula2,proteïnesengroc),iel
creixementaxonal i plasticitat neuronal (taula2, proteïnes en blau). Aquesta darrera
funciódeltungstateracompletamentnova,iéslaqueensvacridarmésl’atenció.És
aquíonvamcentrarelsnostresestudis.



Com es pot comprovar a la taula 2, es van identificar vàries proteïnes de la

família dels neurofilaments: Alphainternexin (Neurofilament66), Neurofilament
medium polypeptide i Glial fibrillary acidic protein (Gfap). Aquestes proteïnes són el
componentmajoritaridelsaxonsmielinitzats,isónimportantsenelmantenimentde
l’estructura neuronal [266268]. Mitjançant el programa informàtic Ingenuity
Pathways (el qual permet, a partir d’un llistat de proteïnes determinat per l’usuari,
buscarrelacionsentreellesamblafinalitatdecrearunaxarxaquelesconnecti)(figura
28), i estudiant la bibliografia, vam veure que aquesta família de proteïnes està
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regulada directament  per les proteïnes ERK 1/2 i STAT3 [266, 268270]. Com s’ha
demostratenlaprimerapartdelatesi,eltungstatactivadirectamentaquestesdues
proteïnestaninvivo(figura7)cominvitro(figura12),iaixòdonariasuportalfetque
eltractamentderatolinsambtungstatpoguésalterarlafuncióoexpressiód’aquesta
família de proteïnes per finalment regular la plasticitat neuronal i/o el creixement
axonal.















Figura 28. Network o xarxa generada pel programa informàtic Ingenuity pathways. Aquest software
permet, a partir d’un llistat de proteïnes determinat per l’usuari, buscar relacions entre elles, o entre
proteïnes noves directament relacionades, amb la finalitat de crear una xarxa que les connecti. En
introduirelllistatdeproteïnesobtingudesapartirdel’anàlisidelnucliARCdelsanimalsObvsObW,el
programavageneraraquestaxarxaderelacionsproteiques.Lesproteïnespintadesdevermellsónles
quehemintroduïtnosaltres.Laintensitatdecolorrepresentalasignificànciaestadísticadelamostra.
Les proteïnes sense color no apareixen en els resultats de proteòmica, però estan directament
relacionadesamblesnostresproteïnesidentificades.Elscerclestarongesremarquenlesproteïnesdela
famíliadelsneurofilaments,ielsverdslesproteïnesquelesregulendirectament,ERK1/2iSTAT3.
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Donant també suport a la teoria que el tungstat podria estar alterant el

creixementaxonali/olaplasticitatneuronal,laproteïnaDihydropyrimidinaserelated
protein 2  (Ulip2) apareixia alterada en pràcticament tots els nuclis hipotalàmics, en
diferents condicions de tractaments (taula 4). Aquesta proteïna s’uneix als
heterodímers de tubulina per promoure i permetre l’acoblament (creixement) dels
microtúbulsilaremodelitzaciódelcitoesquelet[271273].Estudiantlabibliografiavam
veurequeaquestaproteïnaestàreguladaperlesproteïnesERK1/2iGSK3E[272,273],
ambduesproteïnesmoduladespeltractamentambtungstat[246,274,275].


Ulip2

ARC

PVN

LHA

ObvsCn







CnWvsCn







ObWvsOb








Taula 4. Classificació de les taques detectades als gels 2D corresponents a la
proteïna Dihydropyrimidinaserelated protein 2  (Ulip2). Les fletxes indiquen si
aquella taca concreta està incrementada o reduïda respecte cada control (cada
fletxacorresponaunatacaindependent).



Observantelsgels2Ddelsdiferentsnuclishipotalàmicsvamveurequetotesles
proteïnesUlip2detectadescorresponienataquesdiferents(figura29),iaixòsuggereix
queexisteixenmúltiplesmodificacionsposttraduccionalsreguladespeltractament.
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Figura 29. Representació de totes les taques de la proteïna Dihydropyrimidinaserelated protein 2
(Ulip2)detectadesenelsdiferentsgels.Ennegre=ARC;blau=LHA;vermell=PVN.


Aquestfetesvacorroborarestudiantlabibliografia:Ulip2espotfosforilaren
múltiplesresidus,15descritsfinsara(figura30),7delsqualssen’haestudiatlaseva
regulació:Tyr479,Thr509,Thr514,Ser518(fosforilacióreguladaperGSK3E)[273,276,
277], Ser522 (fosforilació regulada per la ciclina depenent de cinasa (Cdk5)) [276],
Tyr32 (fosforilació regulada per Fyntirosina Cinasa) [160] i Thr555 (fosforilació
reguladaperRhoCinasa)[160].

Figura30.RepresentacióesquemàticadelaproteïnaUlip2(CRMP2),onesmostrenenvermelltotesles
possiblesfosforilacionsdescritesfinsara(figuraextretadehttp://www.phosphosite.org)


Per tal de confirmar que, efectivament, les taques identificades per
espectrometriademassescorresponienalaproteïnaUlip2,esvaferunaltregel2Dde
7 cm i de rang de pH 47, es van transferir les proteïnes a una membrana, i s’hi va
passarl’anticòscontraUlip2total.Lafigura31mostraquelesproteïnescoincidien,i
pertant,laidentificaciófetaeracorrecta.
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219 224 217




Ulip2







Ulip2total


Figura31.Gel2DamblesproteïnesUlip2identificadesperespectrometria
demassesmarcadesambvermell,iimatgesobreimpresacorresponentala
hibridacióambanticòsUlip2total.


Amb aquest últim experiment, tenint les proteïnes transferides a una
membrana, volíem aprofitar per intentar identificar les diferents modificacions post
traduccionalsqueteníemdelaproteïna.Almercatnomésexisteixl’anticòscontrala
fosforilaciód’Ulip2entreonina514,aixíquelaidentificaciónomésesvapoderreduira
aquestamodificacióposttraduccional.
Elsresultatsvanmostrarque,talicoms’observaalafigura32,lafosforilacióen
Thr514éspresentenmoltesdelestaquesobtingudes,iquepertantelcanvienelpI
d’Ulip2(característicaquefasituarlestaquesendiferentsposicionssobrel’eixxenels
gels2D)nohadedependrenomésd’aquestafosforilació.Benalcontrari,aquestagran
variabilitat de pI podria demostrar la presència de formes d’Ulip2 hipo o
híperfosforiladesendiferentsresidussimultàniament.
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pUlip2T514
219 224217

Ulip2total

Figura 32. Gel 2D transferit a membrana, i hibridat amb els anticossos pUlip2
(fosforilacióentreonina514)iUlip2total.


Finalment, el fet que els resultats de l’estudi proteòmic també mostrin
alteracions en les proteïnes Eactina, Dtubulina i Etubulina (taula 2), totes elles
proteïnes importants per l’estructura neuronal i axonal, recolzen encara més la
hipòtesiqueeltungstatpodriamodularlaplasticitatneuronalielcreixementaxonal.
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ObjectiuI:

En els resultats publicats pel nostre grup [242], s’ha descrit que el tungstat
redueixelguanydepescorporalil’adipositatenratesambobesitatinduïdaambuna
dieta hipercalòrica (dieta de cafeteria), sense modificar la ingesta ni provocar
alteracions en l’absorció intestinal de lípids, a més de causar una millora en el perfil
lipídic. Els canvis observats en l’expressió de gens relacionats amb el transport i
l’oxidació d’àcids grassos, i en les proteïnes desacobladores (UCPs) [242, 244, 246],
demostrenqueelmecanismed’acciódeltungstatenlareducciódelguanydepesestà
relacionat amb la modulació de la despesa energètica. No obstant, el fet que
l’administraciódetungstatenratesprimesalimentadesambunadietaestàndard[278]
oenratolinsalimentatsambunadietaricaengreixos(modelutilitzatenaquestatesi)
provoqui, a més de la reducció de guany de pes, una reducció de la ingesta, implica
queelsmecanismesd’acciódeltungstattambéestanrelacionatsambelcontroldela
ingesta, i en conseqüència, que el tungstat modula l’homeòstasi energètica dels
animalstractats.
La implicació de la leptina en el control de la ingesta i la despesa energètica
estààmpliamentdescrita[105,106,115].Tambésesapqueenindividusobesos,els
nivells plasmàtics de leptina estan incrementats de forma proporcional a l’increment
delseupescorporal[178,279],itotiaixí,aquestespersonesnopresentenelsefectes
esperats de l’hormona sobre la disminució de la gana i l’augment de despesa
energètica. En aquests casos es parla de resistència a la leptina [182184, 187]. El
tractamentambtungstatdisminueixelguanydepesilaingesta,totireduirelsnivells
d’expressiódelaleptinaenteixitadipósblanc[242],aixícomelsnivellscirculantsde
l’hormona (dades no publicades). Aquests efectes del tungstat podrien ser deguts a
una millora metabòlica o bé a un sensibilització a l’hormona, permetent que nivells
inferiorsd’aquestafossiniguald’efectius.

Unpuntdestacatenlarecercaprèvia,iquehaestatelpuntdepartidapera
determinaciódelsobjectiusd’aquestatesi,haestatelfetqueeltractamentderatolins
ambtungstatalterésl’expressiódelsprincipalsneuropèptidsimplicatsenl’homeòstasi
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energètica[245].Elfetqueaquestsneuropèptidsestiguinregulatsprincipalmentperla
leptinaanivelldel’hipotàlem,iqueaquestteixitsiguiunadelesprincipalsdianesde
l’efectedel’hormona,vaguiarelsnostresestudiscapalcervell,pertaldecomprovar
sieltungstatpodiaestaractuantalmateixnivellquelaleptina.


Eltungstatdesoditéefectesdirectessobreelsistemanervióscentral

Per tal de justificar els estudis sobre l’efecte del tungstat al sistema nerviós
central, primer de tot calia saber si el tungstat podia passar la barrera
hematoencefàlica. Els resultats obtinguts van demostrar que el tungstat passa la
barrera hematoencefàlica sense problemes, i per tant era coherent estudiar els seus
efectessobreaquestteixit.
La següent qüestió important a resoldre per tal de poder seguir amb aquests
estudiseraveuresieltungstatteniaefectesdirectessobreelsistemanervióscentral.
Ambaquestafinalitatesvainjectareltungstatdirectamentalcervell,concretamental
tercer ventricle de l’hipotàlem, i se’n van analitzar els efectes. Injectant directament
tungstat al cervell s’obtenien els mateixos efectes ja descrits sobre la reducció del
guanydepesilaingesta,ipertantespodiaafirmarqueeltungstattéefectesdirectes
sobreelcervell.

Quanesvancompararelsanimalsinjectatsambleptinaoambtungstat,esva
veurequel’efectesobreladisminuciótandelpescorporalcomdelaingesta24hores
desprésdelstractamentserendelamateixamagnitud.Ésadir,queelpoderd’acció
deltungstatsobreaquestsparàmetreseracomparablealdelaleptina.
La diferència entre els dos tractaments apareixia sobre el temps d’acció:
mentre que els efectes de la leptina sobre la reducció del guany de pes corporal es
mostravenapartirdeles12horesdesprésdelainjeccióidurant48hores,eltungstat
nomésmostravaefectes24horesdesprésdeltractament.
Aixòespotexplicarapartirdelsmecanismesd’eliminaciódelscompostosper
partdel’animal:
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Tempsdevidamitja

Eliminació

Volumdistribució

Referències

Leptina

3,4h

0,079l/Kgh

0,039l/Kg

[280]

Tungstat

1,7h

0,19l/Kgh

0,46l/Kg

[281]

V


Comveiemenaquestataula,laleptinaésactivadurantméstemps,s’elimina
deformamoltméslenta,ielvolumdedistribucióésmoltmajor.Pertant,teninten
compteaquestesdades,elfetqueeltungstattinguiefectesméscurtsquelaleptina
quansen’administraunasoladosi,ésnormal.

El fet que el tungstat tardi més a actuar és més curiós, ja que en els estudis
proteicsinvitroiinvivoons’analitzenlesfosforilacionsdelesdiferentsproteïnes,els
efectess’observenalmateixmomentquelaleptina.Aquestfetpodriaserdegutala
dosidetungstatadministrada.Ladosiescollidaperferlesinjeccionsvaserteninten
compte la concentració detectada a LCR, i potser realitzant un test de dosiresposta
(talcomvamferambelmodelinvitro)utilitzantconcentracionsmésaltesdetungstat
haguéssim observat efectes sobre el guany de pes corporal al mateix temps que la
leptina.

Els efectesde les dos molècules sobre la ingesta són idèntics, presentant una
disminució d’aquest paràmetre només a les 24 hores després del tractament. El fet
quelaleptinatinguiefectessobreelguanydepesapartirdeles12horesifinsa48
horestotiqueaaquesttempsl’animalmengielmateix,podriaserconseqüènciadels
seusefectessobreladespesaenergètica.

Totsaquestsefectesdeltungstatpodrienserlaconseqüènciadelasevaaccióa
nivell molecular: vam observar que el tungstat activava la via de senyalització de la
leptina,mostrantunsnivellsdefosforilaciódelesprincipalsproteïnesdelavia(JAK2,
STAT3, ERK 1/2 i AKT) comparables als de l’hormona. Per tant, teníem nombroses
evidènciesqueelsefectesdeltungstatsobreelguanydepesilaingestadelsanimals
passavenatravésdelaviadelaleptina.
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Eltungstatdesodiactivalaviadesenyalitzaciódelaleptinainvitro

Estudisproteics
En els estudis proteics, vam observar que, altre cop, el tungstat tenia
pràcticamentelsmateixosefectesquelaleptina.Defet,lacapacitatdeltungstatper
fosforilarJAK2,ERK1/2ielresiduserinadeSTAT3eraméspotentimésràpidaquela
leptina.Pertant,ambaquestsresultatsvamconfirmarqueeltungstat,persisol,tenia
elsmateixosefectesquelaleptinaenl’activaciódelasevaviadesenyalitzaciótambé
invitro.
Elfetdetractarlescèllulesamblesduesmolèculessimultàniamentnodonava
lloc a efectes sumatoris. Això probablement era degut a que el sistema es trobava
saturatinoeracapaçd’augmentarencaraméselsnivellsdefosforilació.

Estudisd’expressiógènica
Elsgensanalitzatsenaquestestudiestantotsellsregulatsdeformadirectaper
unaovàriesdelesproteïnesimplicadesenlasenyalitzaciódelaleptina:elgencfos,
regulatdirectamentperlaproteïnaERK1/2[282284],cmyc,regulatperSTAT3[285,
286]), i Agrp i Npy, ambdós neuropèptids amb una regulació complexa per part de
múltiplesproteïnes[170,287289].
EnlescèllulesN29/4,eltractamentambtungstatvaincrementarl’expressióde
cfos, presentant diferències significatives tant respecte les cèllules control, com
respectelaleptina.Enelsestudisproteicss’haviavistqueeltungstatteniaunpoder
de fosforilació de la proteïna ERK 1/2 molt més potent que la leptina, podent així
explicar el fet que amb aquest tractament, els nivells d’expressió siguin molt més
elevats.
Ambdós tractaments van mostrar un augment de l’expressió de cmyc, més
marcatambeltractamentambtungstatqueambeldeleptina,degutaqueeltungstat
fosforila el residu serina de STAT3 de forma més potent que la leptina (quan la
proteïna STAT3 es troba fosforilada simultàniament en tirosina i serina, és molt més
activaquesinomésestàfosforiladaentirosina[147,149,150]).
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Tantlaleptinacomeltungstatvandisminuirl’expressiód’Agrp.L’únicpunton
elsefectesdelstractamentsnocoincidien,erasobrelaregulaciódeNpy:mentreque
la leptina disminuïa la seva expressió, el tungstat no hi tenia cap efecte. Aquest
aspecteesdiscutiràposteriorment.


Estudisambinhibidorsquímics

a)Inhibiciódelasenyalitzaciód’AKT
A nivell de fosforilació proteica, la inhibició de la senyalització de la proteïna
AKTnovaalterarelsefectesdeltungstatsobreJAK2,STAT3oERK1/2,mostrantque
elsseusefecteserencompletamentindependentsdelaviaPi3KÆAKT.Percontra,la
leptina va presentar una disminució en la capacitat de fosforilar la proteïna ERK 1/2
indicant una regulaciócreuada d’aquestes dues cinases, com s’ha descrit en cèllules
hipotalàmiques[290]iencèllulesderonyó[291].

A nivell d’expressió gènica, la inhibició de la proteïna AKT no va donar lloc a
canvissobrel’acciódeltungstat,peròsíquevaanullarl’acciódelaleptinasobrecfos
(explicatperlapèrduadefosforilaciód’ERK1/2),cmyc(explicatperladisminucióde
fosforilació del residu tirosina de STAT3 si es compara amb el control + inhibidor) i
Agrp(genregulatenpartperAKT[170,292]iperERK1/2[288,289]).

a)InhibiciódelasenyalitzaciódeJAK2


A nivell de fosforilació proteica, la inhibició de la senyalització d’aquesta

proteïnavadonarllocalapèrduadelsefectestantdelaleptinacomdeltungstatsobre
lafosforilaciódelresidutirosinadeSTAT3.Aquestfetéslògicsitenimencompteque
aquestafosforilacióésconseqüènciadirectadel’acciódeJAK2.


Elpuntinteressantvaserque,mentrequelaleptinavareduirelsseusefectes

sobrelesfosforilacionsd’ERK1/2idelresiduserinadeSTAT3(jaqueaquestsefectes
passen a través de l’activació de JAK2), el tungstat hi va seguir actuant, demostrant
queéscapaçd’activarlaviadesenyalitzaciód’ERK1/2deformaJAK2independent.
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TantlaleptinacomeltungstatvanseguirfosforilantlaproteïnaAKT,mostrant

queaquestaaccióalescèllulesN29/4ésJAK2independentperlesduesmolècules.



A nivell d’expressió gènica, els primers resultats importants observats van ser

quelainhibiciódelaproteïnaJAK2anullavatotalmentelsefectesdelaleptinasobre
l’augment d’expressió de cfos, mentre que el tungstat seguia sent igual d’actiu.
Aquest fet es relaciona perfectament amb els resultats de l’estudi proteic: la leptina
disminuïa la capacitat de fosforilar (d’activar) ERK 1/2, mentre que el tungstat la
fosforilavaamblamateixapotència.


Tantlaleptinacomeltungstatvanperdrelacapacitatd’augmentarl’expressió

de cmyc. Altre cop, aquests resultats es relacionen perfectament amb les dades
obtingudesdelsestudisproteics:aquestgenestàregulatdeformadirectaperSTAT3
[285,286],idesprésdelainhibicióperdíemlafosforilacióentirosinadelaproteïna.
Aquesta fosforilació és la que permet que STAT3 pugui actuar com a factor de
transcripció[139,147].


Ni la leptina ni el tungstat van perdre els seus efectes sobre la inhibició de

l’expressiód’Agrp,mostrantqueenelnostresistema,aquestgennoestàregulatper
STAT3.Estudiantlabibliografiavamobservarquelaregulaciód’aquestgenvariamolt
segons el sistema utilitzat, podent ser modulatper STAT3 (dades obtingudes a partir
d’estudisambratolinsmutantsperaquestaproteïna[287]),perERK1/2(enestudison
s’utilitza en la línia cellular neuronal GT17 [288] o la línia hipotalàmica mHypoE46
[289]), o per Pi3K  (en estudis amb rates SpragueDawley [170, 292]). Per tant, amb
aixòveiemqueaquestésungenambunaregulaciócomplexa,moduladapermúltiples
proteïnes. En el nostre sistema, la falta de senyalització de JAK2STAT3 dóna lloc a
nivellsnormalsdemRNAd’Agrp.

b)Inhibiciódelasenyalitzaciód’ERK1/2
A nivell de fosforilació proteica, la inhibició de la senyalització de la proteïna
ERK 1/2 va donar lloc als mateixos efectes sobre l’acció de la leptina i del tungstat,
perdent la seva capacitat de fosforilar el residu serina de STAT3, tal i com apareix
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descritalabibliografia[148,149],peròsensemodificarelseuresidutirosina,jaque
aquestdepèndirectamentdeJAK2[139,147],tampocafectatperaquestainhibició.

Anivelld’expressiógènicavamobservarquetanlaleptinacomeltungstatvan
perdrelasevaacciósobrel’incrementd’expressiódecfos,reguladadirectamentper
laproteïnaERK1/2[282284].
Noesvanobservarcanvisenl’expressiódecmycdesprésd’aquestainhibició,
mostrantquelasevaregulacióésindependentdelaproteïnaERK[285,286].
Sí que es va veure alterada la funció d’ambdós productes sobre l’inhibició
d’Agrp, mostrant que en el nostre sistema, aquest neuropèptid està regulat per ERK
1/2,talicoms’hadescritendiversosestudis[288,289].


Modeld’acciódeltungstat

Pertant,tenintencomptetotsaquestsresultatsobtingutsapartirdel’úsdels
diferentsinhibidors,podemafirmarqueeltungstattéefectesadospuntsdiferentsi
independents de la via de la leptina (figura 1): el tungstat activa les vies de
senyalitzaciódeJAK2id’ERK1/2,deformaindependent.Totiquetambés’haobservat
unaacciódirectadeltungstatsobrelafosforilaciódelaproteïnaAKT,nosen’hapogut
observar cap efecte derivat, ja que la inhibició d’aquesta proteïna no donava lloc a
alteracionsenelsefectesdescrits(figura1).
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Figura 1. Esquema representatiu de l’acció del tungstat dins la via de la leptina en la línia cellular
hipotalàmica N29/4. Tot i que la seva acció és via inhibició de fosfatases, aquestes no es mostren a
l’esquemapersimplificarlo.



Enelnostresistema,laleptinaactuaviaelseureceptor,fosforilantlaproteïna
JAK2,idonantllocaixíalessevesaccionsdownstream:fosforilaciódelresidutirosina
deSTAT3,delaproteïnaERK1/2idelresiduserinadeSTAT3.Totesaquestesaccions
van lligades, conseqüència de l’activació de JAK2 (figura 2). En aquest sistema, la
leptinaestàteninttambéunaacciósobrelafosforilaciód’AKTdeformaindependenta
JAK2,jaquequaninhibimaquestaproteïna,laleptinasegueixsentcapaçdefosforilar
AKT(líniadiscontinuadel’esquema,figura2).Aquestfets’haobservatenalgunaltre
sistema [293], i podria ser conseqüència de l’activació directa del receptor de la
insulina per part de la leptina (leptina Æ IRS2 Æ AKT). En les nostres cèllules,
s’observatambéunarelaciócreuadaentreAKTiERK1/2,donantllocaunaugmentde
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la fosforilació de la proteïna ERK 1/2 per part d’AKT [290, 291] que explicaria els
efectesobservatssobrel’expressiód’Agrp(figura2).
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Figura 2. Esquema representatiu de l’acció de la leptina sobre la seva via de senyalització, en la línia
cellularhipotalàmicaN29/4.


Nohemd’oblidarencapmomentquementrelaleptinapromouunaactivitat
cinasa a partir del seu efecte sobre el receptor, l’activitat del tungstat consisteix en
inhibirlesfosfatases.Pertant,totiqueelresultatfinalsiguielmateix(augmentarels
nivellsdefosforilació),elsmecanismesd’accióentrelesdosmolèculessóndiferents.
Aixòexplicaelmotiupelqualmoltsdelsefectesdelaleptinavanlligatsencadena(si
perdem el primer, perdem els que hi van lligats), mentre que el tungstat té efectes
independents sobre les diferents fosforilacions (actuant sobre les fosfatases de cada
proteïna).
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ElcasdelaregulaciódelgenNpymereixunamencióespecial:elfetquenoes
vegi afectat pel tractament amb tungstat, i que l’acció de la leptina sobre aquesta
expressió no es perdi amb cap dels inhibidors utilitzats mostra que, en les cèllules
N29/4,aquestgenhad’estarregulatpermecanismesindependentsalsdescrits.S’ha
demostrat que Npy pot ser regulat via ERK [289] i per via AKT [170, 287] (ambdós
descartats com a reguladors del gen en el nostre sistema) i per via PKC [294296].
CaldriaveuresiaquestaproteïnapodriaserlacausantdelaregulaciódelgenNpyper
partdelaleptina.



ObjectiuII:


ComparacióproteicadelsnuclisARC,PVNiLHA

Elsanàlisisdelsresultatsesvaniniciarambl’estudidelesproteïnesdiferencials
obtingudes a partir de la comparació dels animals prims i obesos. El número de
proteïnesobtingutnoeragaireelevat,mostrantqueanivelld’expressióproteica,en
aquestsnuclishipotalàmicsnohihaviamassescanvis.
Aquestfetpodriaserdegutaqueelscanvismésevidentsanivelldeproteïnaes
donen a l’inici de la dieta rica en greixos [297300]. En una alimentació amb dieta
hipercalòricas’observaquedesdelsprimersmoments,lesneuronesdel’hipotàlemja
presentenresistènciaalainsulina[299,300],finsitotabansquel’animalesdevingui
diabètic i/o obès. A partir d’aquest moment, l’animal presenta un procés adaptatiu
quepodriaexplicarlespoquesdiferènciesobtingudesanivelld’expressióproteicaen
elnostremodel.
La majoria de les proteïnes obtingudes en aquesta comparació apareixien
tambéenelsanimalstractats(elscanvisvanenelmateixsentit),ideformamoltmés
magnificada.Peraixò,aquestsresultatss’analitzenmésprofundamentenl’anàlisidel
tractamentambtungstat.
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Sónmolteslesproteïnesalteradespeltractamentambeltungstatdetectades
enelsgels2D.Granpartd’aquestesproteïnesespodienclassificarenduescategories
ofuncions:proteïnesinvolucradesenelmetabolismedelaglucosa(jas’hadescritel
paperdeltungstatenlaregulaciódel’homeòstasidelaglucosa[238,264,265]),iun
altregrupdeproteïnesinvolucradesenelcreixementaxonalilaplasticitatneuronal.
Aquestapossiblefunciódeltungstateracompletamentnova,iéslaqueensvacridar
mésl’atenció.Ésaquíonvamcentrarelsnostresestudis.

Elsneurofilaments(ofilamentsintermedis)formenpartd’unagranfamíliade
proteïnes, dividida en vàries subfamílies segons la seva massa molecular [267, 268,
301].Enelsnostresestudisvamdetectarvàriesproteïnesd’aquestafamíliaalterades
pel tractament amb tungstat: Alphainternexin (neurofilament del tipus IV),
Neurofilament medium polypeptide (neurofilament del tipus IV) i la Glial fibrillary
acidicprotein(neurofilamentdeltipusIII).Estudiantlabibliografiaesvaobservarque
totesaquestesproteïnesestanreguladesperERK1/2iSTAT3[266,268270].Teninten
compte que en aquesta tesi ha quedat fortament demostrat que el tungstat regula
positivament l’activació d’ERK 1/2 i STAT3, tan in vivo com in vitro, el fet que el
tungstat moduli també la funció d’aquesta família de proteïnes dóna encara més
èmfasiiimportànciaaaquestaspectedel’activitatdeltungstat.

Juntamentamblafamíliadelsneurofilaments,enelsnostresresultatsapareixia
una altra proteïna implicada de forma directa en el creixement axonal, la
Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2oCRMP2).Aquestaproteïnaapareixiaen
tots els nuclis hipotalàmics analitzats, i en les diferents condicions estudiades,
suggerintunrolimportantdeltungstatenlasevaregulació.
Aquestaproteïnas’uneixalsheterodímersdetubulinaperpromoureipermetre
l’acoblament dels microtúbuls, i per tant, el creixement axonal [271]. Ulip2 està
directamentreguladaperlaproteïnaERK1/2(activadora)iGSK3E(inhibidora)(figura
2) [272, 273], ambdues proteïnes regulades pel tungstat a sistema nerviós central
(dades demostrades en aquesta tesi, [263]) i en altres tipus cellulars [246, 275].
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EstudiantlaviadesenyalitzacióqueregulaUlip2(figura3)observemqueeltungstat
podriaserunclarcandidatamodularl’acciód’aquestaproteïna.





















Figura3.Esquemadelaregulaciódelsmicrotúbuls(adaptaciódeCellSignaling,www.cellsignal.com).En
verds’haencerclatlaregulaciód’Ulip2(CRMP2)perpartd’ERK1/2iGSK3E.



LaproteïnaUlip2,coms’hadescritàmpliamentenl’apartatderesultats,espot
fosforilar en 15 residus diferents [160, 266, 271273, 277]. En la bibliografia s’han
descrit els efectes de només algunes d’aquestes fosforilacions [160, 273, 276, 277],
mostrantquequanlaproteïnaestrobafosforilada,ésinactiva.Peròentotselsestudis
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realitzats es parla de fosforilacions úniques i independents, mai d’estats
d’hiperfosforilaciódelaproteïnaenmúltiplesresidussimultàniament.
Tenintencompteaquestbuitdeconeixementsobrelaregulacióiactivitatdela
proteïna,nopodemdirsienelnostresistemaestrobaactivaoinactiva.

Per tant, tots aquests resultats donen evidències suficients per creure que el
tungstatpodriaestardesenvolupantunafuncióimportantenelcreixementaxonalila
plasticitat neuronal. Caldria estudiar detingudament si realment existeix remodelació
del citoesquelet o un creixement axonal incrementat després del tractament amb el
tungstat,obrintaixíunanovaviad’estudi.Peranalitzaraquestaspectecaldriarealitzar
experimentsinsitu,invivooinvitro,peranalitzarelcomportamentdelsaxonsdesprés
deltractament.

Talicoms’hadescritenlaintroducció,laleptinajugaunpaperfonamentalen
laformaciódecircuitsneuronalsdurantelsprimersestadisdeldesenvolupament[53,
181, 202, 203, 209]. La correcta connexió neuronal entre els diferents nuclis
hipotalàmics és un punt clau per la futura regulació homeostàtica de l’animal adult.
Deficiències en aquesta senyalització donaran lloc a desregulacions en el balanç
energètic,contribuinteneldesenvolupamentdel’obesitat[200,220,302].Elsefectes
leptina sobre la formació de circuits neuronals no s’han observat mai en animals
adults.
Pertant,tenintencomptetotaixò,elfetqueeltungstat,enanimalsadults,fos
capaçdereestructuraroregenerarcircuitsneuronalsdeficients,seriaimportantíssim
perrestablirl’ordrehomeostàtic.Totiquecaldriacorroborarlamancad’efectesdela
leptinasobreelcreixementneuronalinvivo,laregulaciodelaplasticitatneuronalper
partdeltungstatobrenovesviesderecercaiteràpiaenl’àmbitdel’obestitat.
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Sinotanquesfortelsulls,
hihamoltescosesquenoesveuen.

AdolfoCabrales.





Conclusions

x

VI

Eltungstatdesoditravessaràpidamentlabarrerahematoencefàlicadesprésde
lasevaadministracióviaip.

x

Eltungstatdesoditéefectesdirectessobreelsistemanervióscentral,reduint
la ingesta i el guany de pes corporal dels animals tractats, amb un poder
comparablealdelaleptina.

x

Eltractamentambtungstatdesoditéefectesdirectessobrelatransducciódel
senyalinvivo,activantlaviadesenyalitzaciódelaleptina.

x

El tractament amb tungstat de sodi activa tant la via de senyalització de la
leptinainvitro,comlessevesaccionsdownstream,atravésdelessevesdianes
JAK2 i ERK 1/2. Tot i activar també AKT, no hem pogut identificar els efectes
lligatsaaquestaactivació.

x

El tractament oral amb tungstat de sodi modifica l’expressió de diverses
proteïnes, entre elles, algunes involucrades en la plasticitat neuronal i el
creixement axonal, suggerint un rol important de la molècula en aquestes
accions.

x

Totselsresultatsexposatssuggereixenqueeltungstatdesodiactua,enalguns
aspectes, com un mimètic de la leptina a nivell neuronal, modulant la via de
transducció del senyal de l’hormona, i possiblement modulant la plasticitat
neuronal.Aquestsefectesobrennovesviespeltractamentdel’obesitat.
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Taula1.Informaciósobrelesproteïnesidentificadesperespectrometriademasses.

NucliArcuat
ObesosvsControls 
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UniProt Proteïna

212

O08553

390





Tacagel





proteïnareal









MW

pI

MW

pI

66

5,7

62,5

5,95

1,3

152

0,026

Q9CZ13

Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)
Citocrombc1complexsub1,mitocondrial(complexIII
sub1)

50

5,6 53,92

5,75

1,18

701

0,0077

920

P63017

Heatshockprotein70cognate

66

5,1 70,98

5,37

1842

P16125

LactatedehydrogenaseB


38

5,5 36,83

5,7





ControlstractatsvsControls




Taca









Tacagel

UniProt Proteïna

MW



ràtio Puntuació pValor

1,4
1,42




proteïnareal

pI

MW

pI

604

0,07

378

0,064










ràtio Puntuació pValor

98

P48722

APG1/Heatshock70kDaprotein4L

80

5,8 95,28

5,54

1,19

488

0,021

213

O08553

Heatshock70kDaprotein4L

66

5,6 62,63

5,95

1,61

302

0,011

215

O08553

Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)

66

5,8

62,5

5,95

1,34

69

0,012

244

O08553

Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)

66

5,3

62,5

5,95 1,19

74

0,031

297

P46660

Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)

58

5,3 55,52

5,23

415

P14152

Alphainternexin(Neurofilament66)

44

6,5 36,62

431

Q04447

Malatedehydrogenasecytoplasmic

44

5,5 42,93

479

P14152

CreatinKinaseBtype

38

6

36,62

1419

P17182

Malatedehydrogenasecytoplasmic

50

6,4

51,7

1604

Q9Z2Q6

Enolase1

40

6,1

P14152

Septin5(Celldivisioncontrolrelatedprotein1)











ObesostractatsvsObesos




Taca



0,024

6,16 1,21

64

0,044

5,4

1,14

690

0,0029

6,16

1,2

288

0,027

6,37

1,36

660

0,04

36,6

6,21

1,33

222

0,036

36,62

6,16



Tacagel

UniProt Proteïna

1630








1,8





proteïnareal

MW

pI

MW

pI

95

4

95,99

4,76

1,5

P62814

VacuolarH+ATPaseB2

50

5,57

P68369

Alphatubulin1Achain





50,81

4,94

Q8BKZ9

Piruvatedehydrogenase,mithocondrial





54,25

4,9 42,19
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1224








ràtio Puntuació pValor
624

0,037

1,61

357

0,013



214



7,62



121



1475

P60710

Betaactin

5,29

1,21

454

0,017



Q04447

CreatinkinaseB





42,97

5,4



169





P03995

Glialfibrillaryacidicprotein(Gfap)





48,49

5,28



153



1058

Q8BXF8

50

5,43 1,21

412

0,047

43,79

6,24



128



44

4,9 42,12

5,29

1,63

159

0,028











P31938

Actinrelatedprotein1homologB
Dualspecificitymitogenactivatedproteinkinase
kinase1
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Betaactin

42

5,5 56,85







Neurofilamentmediumpolypeptide
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6,7 42,36
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UniProt

Proteïna

MW
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MW

pI
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TransitionalendoplasmicreticulumATPase

90

5,2
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5,14

233

P63018

Heatshockprotein70cognate

66

5,5

71

5,37

1,19

127

0,056

360

Q00624

ApolipoproteinAI

28

5,3

30,3

5,64

1,21

310

0,0021

Q9R0Y6

Adenylatekinaseisoenzyme1

26

5,6

23,3

5,67

1,51



408

0,0049


428




ràtio Puntuació pValor
1,83

224

0,034
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ControlstractatsvsControls 




Taca

UniProt













Tacagel proteïnareal

Proteïna

MW

141

P50518

VtypeprotonATPasesubunitE1

242

O08553

Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)

pI

MW

30 8,2
66

pI











ràtio Puntuació pValor

26,2

8,44 1,17

373

0,046

5,6

62,6
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1,34

324

0,021
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VtypeprotonATPasecatalyticsubunitA
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5,42
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Q9DCT2

NADHdehydrogenase,mithocondrial
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5,4

30,3

6,67

1,72

282

0,015

329

Q00623

ApolipoproteinAI
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0,02
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UniProt

Proteïna

MW

pI

MW

pI

P63017

Heatshockprotein70cognate

66

5,5

71

5,37

1,4

278

P46660

Alphainternexin(Neurofilament66)

55

5,5

55,5

5,23

303

P17751

Triosafosfatisomerasa

28

8

27
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Q00623

ApolipoproteinaAI

28

5,3

428
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26

540

P61982
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127

0,068

1,1

964

0,022

6,9 1,82

572

0,023
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1,6
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0,0021

5,6
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5,67 1,77

408

0,0092

4,5

27,9

4,8

1,16

553

0,06





27,9
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415
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86,1
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MW
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UniProt

Proteïna

MW

pI

MW

pI

149

P63017

Heatshockprotein70cognate

70

5

71,02

5,37

1,51

753

0,052

217

O08553

Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)

64

6,8

62,63

5,95

1,32

463

0,061

219

O08553

Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)

64

6,1

62,63

5,95

1,41

553

0,029

224

O08553

Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)

64

6,2

62,63

5,95

1,61

613

0,0064

361

P21550

Enolase3

45

6,1

47,3
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1,21

55

0,028






Tacagel

Proteïna
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Q9D0F9
Phosphoglucomutase1





ControlstractatsvsControls
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ràtio Puntuació pValor

373

P17182

Enolase1

45

7

47,4
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1,62

420

0,052

385

P17182

Enolase1

45

6,8

47,4

6,37

1,41

825

0,055

518

P14152

Malatedehydrogenasecytoplasmic

39

5,8

36,6

6,16

1,21

245

0,023

636

A2AQ07

Tubulinbeta1

66

6,5

57,9

4,96

1,81

71

0,033

664

P62880

Guaninenucleotidebindingproteinbeta2

39

5,4

38

5,6

1,42

431

0,049
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PyruvatedehydrogenaseE1beta






35,1

6,41
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UniProt


Proteïna
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O08553

Dihydropyrimidinaserelatedprotein2(Ulip2)







Tacagel





proteïnareal

MW

pI

MW

pI
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ràtio Puntuació pValor


382



230

P52480

Pyruvatekinase

60

7

58,3

7,17

1,43

429

0,015

648

P15105

Glutaminesynthetase

40

7,2

42,9

6,64

1,61

234

0,059



P35486

PyruvatedehydrogenaseE1,mitochondrial





43,8

8,49



93



Taula 1. Llista de les proteïnes identificades mitjançant espectrometria de masses dels tres nuclis
hipotalàmics analitzats per proteòmica. La primera columna correspon al número de taques assignat
durantl’anàlisiambelsoftwareDeCyder.Lasegonacolumnacorresponalnúmerod’accésdelabasede
dades UniProt. La tercera columna correspon al nom de la proteïna. La quarta i cinquena columnes
corresponenalamassamolecular(MW)ipuntisoelèctrics(pI)delestaquesobtingudesalgel.Lasisena
i setena columnes corresponen a la massa molecular (MW) i punt isoelèctric teòrics de la proteïna
(informacióextretadelabasededadesUniProt).Lavuitenacolumnacorresponalràtiodelaproteïna
respecte el seu control. La novena columna correspon a la puntuació que rep la identificació de la
mostra. Aquesta puntuació és atorgada pel motor de búsqueda MASCOT. No es considera una bona
identificaciótotaaquellaquenosuperiunapuntuació60.L’últimacolumnacorresponalpValor.
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