Xenopus, ens mostres com es

regula la síntesi de proteïnes?
Control traduccional del Cicle Cel·lular i la Diferenciació
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona

Dogma central de la Biologia Molecular
Dels gens a les proteïnes
El dogma central de la Biologia Molecular estableix el flux d’informació des d’una molècula
d’ADN fins a una estructura tan complexa com una proteïna.
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La importància
de la regulació de l’expressió gènica
Com poden existir tants
tipus cel·lulars diferents?

El cicle cel·lular és un procés
altament regulat

Totes les cèl·lules de l’organisme, per
diferents que siguin, contenen la mateixa
informació genètica.

Fases del cicle
cel·lular: les cèl·lules
en divisió tenen una
fase de creixement
(G1), una fase de
síntesi d’ADN (S),
una fase de
preparació per la
divisió (G2) i,
finalment, la mitosi
(M).

Diferents proteïnes

Mateix ADN

Neurones
Teixit conjuntiu

Eritròcits

Osteòcits

Múscul llis

Adipòcits

Múscul estriat
Epitel·li intestinal

Organitza:
Som Grup UB:

Amb el suport de:

Les Ciclines: un exemple de proteïnes
que només s’expressen en moments
específics del cicle cel·lular. La disrupció
d’aquest patró d’expressió impedeix que la
cèl·lula es pugui dividir.

Els oòcits com a model per a l’estudi de la síntesi de
proteïnes i la seva regulació
Els oòcits d’estadi VI de qualsevol ésser viu acumulen grans quantitats d’ARNs materns que,
quan siguin forçats a madurar, faran servir per generar les proteïnes necessàries per completar
el seu desenvolupament i el del futur zigot. Aquests ARNs es generen durant els primers estadis
de desenvolupament de l’oòcit, quan encara hi ha transcripció. Un cop s’assoleix l’estadi VI, la
transcripció cessa completament. Per això mateix, els oòcits d’estadi VI són extremadament útils
per estudiar la regulació de la traducció, doncs és l’únic procés que es dóna.
Cèl·lula somàtica
El fet que en cèl·lules somàtiques la transcripció i la traducció es regulin de forma independent,
ens dificulta el fet de poder predir quina quantitat de proteïna es podrà generar. Pot passar, per
exemple, que hi hagi més transcripció i que això no impliqui un increment en la quantitat d’una
proteïna determinada.

ADN

ARN

?

Traducció

+

Transcripció

Aminoàcids

Proteïnes

Cèl·lula germinal o oòcit
Com que no hi ha transcripció, l’increment o disminució de la traducció implicarà,
unívocament, un increment o disminució en la síntesi d’una determinada proteïna. És el
sistema ideal per estudiar la regulació de la traducció.
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Els oòcits de Xenopus laevis
Què en sabem d’aquesta granota?
•
•
•
•
•
•
•

Granota amb urpes africana
Es troba per tota l’Àfrica sub-Sahariana
No tenen dents ni llengua
Es poden criar en captivitat durant uns 30 anys
Portadores d’un fong nociu per altres espècies de granota
Se’ls pot induir ovulació tot l’any
Antic test d’embaràs a les farmàcies

Principals avantatges dels seus oòcits:
•
•
•
•

Mida: són 10 cops més grans que els de ratolí (fins a 1.2mm)
Nombre d’ous: fins a 3000 (100 cops més que els ratolins)
Fàcils de manipular i obtenir
Bioquímicament caracteritzats

Què fem al laboratori?
Maduració dels oòcits com a model
Al laboratori fem servir els oòcits de Xenopus per l'estudi d'unes proteïnes implicades en la
regulació de la traducció, les CPEBs.

Progesterona

Oòcits d’estadi VI: no hi ha transcripció ni
traducció. Ens serveix per estudiar els
mecanismes de repressió de la traducció.

Oòcits madurs (MII): no hi ha transcripció però
sí que hi ha traducció. Ens serveix per estudiar
els mecanismes d’activació de la traducció.
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Com ho fem?
Per estudiar tots aquests processos fem servir tècniques tan diferents com:
1. Western Blot: aquesta tècnica ens permet identificar de forma quantitativa una proteïna
d’interès. Fent-la servir, podem discernir, per exemple, si una proteïna se sintetitza o no en
resposta a progesterona.
2. PCR quantitativa: aquesta tècnica ens permet determinar la quantitat d’ARN d’interès
que hi ha a una mostra. Fent-la servir, podem saber si la quantitat d’ARN canvia en un
determinat procés.

Western Blot

qPCR

3. Espectrometria de masses: ens permet conèixer la quantitat, presència i modificacions
de totes les proteïnes d’una mostra complexa. Associada amb altres metodologies, ens
pot donar informació sobre com les proteïnes interaccionen entre elles.
Espectrometria de masses

Amb aquestes tècniques, i d’altres, en Xenopus i ratolins, estudiem el rol de
les CPEBs en contextos tan diferents com la memòria, el càncer i el cicle
cel·lular.
Microinjeccions
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Traducció regulada per les CPEBs
Desenvolupament
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Meiosi

