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Multicellular organism can exist only if its individual
cells works in a coordinated fashion.
Deregulation of cell signaling is central to the formation
of cancer



E2F és una famila de factors de transcripció
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107 células/s = 3x1014 células (=cuerpo humano)/año
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Cancer rise from alteration of signal transduction
pathways involved on cell proliferation and/or cell death



Activitat E2F
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Com es regula E2F1 durant proliferació?



creixement

divisióE2F1

Proliferació cel.lular: creixement + divisió

Recerca previa del Grup: estudi de la capacitat d’E2F1 de
regular el creixement cel·lular (mida de la cèl·lula )

Recerca previa del Grup: estudi de la capacitat d’E2F1 de
regular el creixement cel·lular (mida de la cèl·lula )



LESSONS FROM DROSSOPHILA

CELL GROWTH OR CELL NUMBER



Montagne et al. 1999, Science 285, 2126-2129



Control         +PI3K  Control      +PI3K-DN

PI3K CONTROLS HEART SIZE (Shioi et al., 2000)





mTOR pathway



Tsc1,2: mutations lead the formation of benign
tumors (hamartomas and tuberous sclerosis
complex. TSC2 acts as a GAP

Martin & Hall (2005) Current Opinion in Cell Biology, 17, 158-166

PDK: phosphoinositide-dependent kinase
1
PTEN: phosphatase and tensin homolog
mTOR: target of rapamycin
4E-BP: eucariotic initiation factor 4E
binding protein
S6K: p70 S6 kinase
TSC1-TSC2: tuberous sclerosis complex
Rheb: Ras-homolog enriched in brain
AMPK: AMP activated protein kinase



Treatment of colon adenocarcinoma
 by rapamycin 



Treatment of Osteosarcoma by rapamycin
 analog



E2F-target genes
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E2F1 regula la mida cel·lular modulant l’activitat de la S6K i 4E-BP1

E2F1 és l’unic membre de la família que regula el
creixement cel·lular

Real et al. PLoS ONE 2011



E2F1 regula el creixement cel·lular per un mecanisme independent de la via de
senyalització Akt/mTOR

L’acció d’E2F1 és independent de la fosforilació de Akt

El complex TSC1/TSC2 no participa en l’acció d’E2F1

Real et al. PLoS ONE, 2011
Gulati  et al. (2008) Cell Metab 7, 456-465
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L’E2F1 indueix un re-direccionament de mTOR a  vesícules

Real S., et al. resultats NO publicats
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CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LA APOPTOSISSTICAS DE LA APOPTOSIS

FAGOCITOSIS

- Exposición de fosfatidilserina

Anexina V
FITC

-Condensación del núcleo y la
cromatina

- Fragmentación nuclear
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-  Condensación del citoplasma
-  Protusiones (blebs).

CT Apop



Què determina les funcions apoptòtiques i
proliferatives d’E2F1?: activitat PI-3quinasa

Hallstrom et al (2003) PANS, 100, 10848-10853

E2F1 APOPTOSI

LY294002

serum

PI 3-kinase

PROLIFERACIÓ



la funció apoptòtica d’E2F1 requereix de l’activitat GSK3β

SB-216763

l’inhibició de l’activitat GSK3β produeix la
pèrdua del poder apoptòtic d’E2F1

no diferenciades diferenciades

Inhibidors de la GSK3 activen
la supervivència



Extrínsic
pathway

Intrínsic
pathway

• Irradiation
• Chemotherapeutic
agents
• Oxidative stress
• Virus and Bacteria
• Loss of union to
extracelular matrix

• Extracellular ligands
from the family of the
Tumor Necrosis
Factor

• TNF_
• FasL
• TRAIL

Adapted from
Joza et al, 2002

Bcl2-family

Apoptotic pathway



Apoptosis: intrinsic and extrinsc pathways

E2F1 activa la via intrinsica



BH3Bax

bcl-2

bcl-2
BH3Bax

Bax

Cytochrom-c
Apoptotic stimuli

E2F1 activa Bax: translocació i dimerització al mitocondri



BH3Bax

bcl-2

bcl-2
BH3Bax

Bax

Cytochrom-c
Apoptotic stimuli

Tractament amb inhibidors de la GSK3β suprimeixen l’activacio de
Bax per E2F1



E2F1 activa l’apoptosi per un mecanisme dependent de ROS.
Inhibidors de GSK3β i de ROS suprimeixen en aquest

l’apoptosi

Espada et al. manuscrit en preparació

E2F1 indueix la producció de ROS Inhibidors de GSK3β i ROS suprimeix
l’apoptosi induida el E2F1

ROS  és el responsable
parcial de l’activació de

BAX



n  En cèl.lules de neuroblastoma la resposta a la apoptoisi induïda per E2F1
depèn  de si E2F1 indueix ROS



4) Role of reactive oxygen species in the apoptotic activity of
E2F1


