
 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Ciències 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Identificació de molècules essencials per la 
fertilitat en mamífers 
 
Aina Bió Llabrés 
 
Grau de Bioquimica 
 

Any acadèmic 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 43197178G 
 
Treball tutelat per Ana María Proenza Arenas 
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut 
 

S'autoritza la Universitat a incloure el meu treball en el Repositori Institucional per a la seva 
consulta en accés obert i difusió en línea, amb finalitats exclusivament acadèmiques i 
d'investigació 

  
Paraules clau del treball: fecundació, espermatozoide, òvul, capacitació, acrosoma, ZP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

INDEX          

nº de pàgina 

 Introducció         4 

 Plantejament i objectius       6 

 Materials y mètodes        7 

 Resultats y  discussió 

 Model clàssic i contraposició amb estudis recents    

- Pas a través de l’oviducte      9 

- Capacitació        10 

- Reacció acrosòmica      11 

- Zona pel·lúcida       13 

- Fusió de membranes      17 

- Polispèrmia        18 

 Identificació de proteïnes clau      19 

 Conclusió         23 

 Referencies         24 

 

 

 

 



4 

 

INTRODUCCIÓ 

La fecundació consisteix en un procés complex que varia entre els diferents éssers 

vius. En aquest treball es parlarà concretament de la fecundació dels mamífers. 

Aquesta consisteix en una sèrie de processos que van més enllà d’un únic 

esdeveniment. Comencen en el coit, on una gran quantitat d'espermatozoides són 

dipositats en el tracte reproductor femení, encara que molt pocs arriben a l’oviducte 

per fertilitzar l’òvul. Durant aquest trànsit, els espermatozoides maduren 

funcionalment adquirint la capacitat de reconeixement entre taxons i aconseguint el 

pas de l’espermatozoide a través de l’embolcall extracel·lular de l’òvul per tal dur a 

terme la fusió de membranes i, finalment, fertilitzar-lo desencadenant una reacció de 

bloqueig de la polispèrmia. Per entendre millor aquest estudi es necessari conèixer 

l’estructura dels gàmetes (Figura 1). Cada una de les estructures especificades en la 

imatge inferior, té un paper fonamental en la fecundació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estructura de l’òvul (A) i de l'espermatozoide (B); IAM (membrana 
acrosòmica interna), OAM (membrana acrosòmica externa).  

  Imatge modificada de l’autor Masaru Okabe (2013) [23] 
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Molts d’aquests processos involucrats, però, segueixen sent motiu d’estudi en 

l’actualitat. Aquest fet és degut als grans paradigmes que presenta la fecundació en 

mamífers. Fins ara, es coneixia un model de fecundació en el qual estan basats 

molts estudis, anomenat model clàssic, que ha estat elaborat al llarg dels darrers 30 

anys. Aquest model proposa la participació de molècules concretes per a la 

fecundació i el paper que aquestes duen a terme. 

No obstant, avui en dia, estan sorgint molts estudis que proposen nous paradigmes 

d’investigació que posen en dubte aspectes concrets del model clàssic que es 

coneixia fins al moment. Aquestes controvèrsies són degudes als avenços científics 

en el camp de la genètica on actualment es realitzen estudis in vivo, en contraposició 

als experiments in vitro que duien a terme anys enrere i que van donar lloc a les 

conclusions del model clàssic abans esmentat. Els nous mètodes i tècniques han 

provocat que alguns estudis basats en la teoria del model clàssic no obtinguessin els 

resultats esperats, posant en dubte aquesta teoria. A partir d’aquest fet s’han 

començat a realitzar nous estudis per esbrinar el suposat paper que tindrien les 

molècules en la fecundació en mamífers. 

Per altra banda, des d’una perspectiva clínica, s’espera que amb l'aplicació de 

tecnologies avançades i amb l’increment dels coneixements sobre la fecundació, els 

propers anys es puguin produir alguns descobriments significatius que donin lloc a 

propostes, per exemple, de noves formes per combatre la infertilitat a través de la 

identificació de noves proteïnes essencials. També es podrien obrir noves vies per al 

desenvolupament d’anticonceptius, així com informar sobre les diverses etiologies 

de la fertilitat humana i oferir millors opcions reproductives a les parelles humanes. 

Finalment, tant pel que fa a les controvèrsies sobre el model clàssic com al paper 

que juguen les proteïnes en el procés de la fecundació en mamífers, així com les 

possibles aplicacions clíniques que se’n deriven, s’aniran desenvolupant al llarg 

d’aquest treball. 
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PLANTEJAMENT I OBJECTIUS 

Com ja s’ha introduït, la fecundació en mamífers implica una sèrie d’esdeveniments 

que suposen el reconeixement específic entre taxons, el pas de l’espermatozoide a 

través de l’envoltura extracel·lular de l’òvul i fusió dels gàmetes amb el conseqüent 

bloqueig de la polispèrmia. Les investigacions in vitro que s’han dut a terme durant 

els últims 30 anys per conformar un model de fecundació actualment es veuen 

compromeses per investigacions recents que han duit a terme els seus estudis amb 

animals modificats genèticament. Així, s’ha pogut observar que els resultats 

obtinguts d’experiments in vivo no concorden amb els resultats esperats 

d’experiments realitzats in vitro en base al model clàssic vigent avui en dia. 

Tenint en compte aquestes discrepàncies i la rellevància tant a nivell teòric com a 

nivell clínic per al desenvolupament, per exemple d’anticonceptius, l’objectiu 

d’aquest treball es identificar i definir a nivell molecular les característiques 

fonamentals del model de fecundació en mamífers basat en estudis in vitro. Per 

aconseguir-ho es durà a terme una recopilació de la bibliografia existent per tal de 

conèixer les evidències que es desprenen dels estudis recents que confirmen o 

discrepen del model vigent i, així, poder realitzat propostes plausibles de molècules 

que tenen una funció clau en aquest procés. 
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MATERIALS I MÈTODES 

Per realitzar el treball s’han fet servir les eines del Microsoft Office 2013 a més del 

banc d’arxius PubMed d’on es van utilitzar articles científics i revisions per donar 

suport a les explicacions. A continuació es redacta una breu explicació de com es 

van realitzar les recerques al PubMed, especificant les paraules clau utilitzades i els 

resultats obtinguts a cadascuna a més d’especificar les característiques de selecció 

utilitzades. 

La primera recerca es va fer el 29/09/15 amb les paraules clau “mamalian 

fecundation”. D’aquesta manera es va aconseguir tenir un coneixement general 

d’aquest fenomen per saber en quins aspectes s’havia d’aprofundir. Així, es van 

obtenir 49.254 resultats que, posteriorment es van acotar a revisions publicades en 

els darrers 5 anys obtenint un resultat final de 1230 articles d’entre els que es van 

seleccionar els articles [1], [2] i [3] que explicaven de forma general la fecundació 

dels mamífers. 

Un cop es coneixien els aspectes en els que més s’havia d’aprofundir, el dia 22/9/15 

es van realitzar dues recerques amb els primers processos i proteïnes participants 

per ampliar la informació. Les paraules clau utilitzades van ser “sperm capacitation” i 

“ZP function”. A la primera recerca es van obtenir 4149 d’on es van extreure els 

articles [4] i [5] que comentaven el procés de capacitació. Per tal de trobar més 

articles posteriorment es van acotar a revisions dels darrers 5 anys per aconseguir 

una explicació més general del procés en qüestió. Així, es van trobar 803 resultats 

dels que es va extreure l’article [6]. Per altra banda, el mateix dia, amb la segona 

recerca de “ZP function”, no va ser necessari fer cap acotació ja que es va obtenir un 

nombre baix de resultats, concretament 480. D’entre aquests es va extreure l’article 

[7] que resultava ser bastant explicatiu. 

Dia 24/9/15 es va continuar amb una altra recerca utilitzant les paraules clau “ZP1 

ZP2 ZP3” per complementar i aprofundir més en la informació extreta de l’article [3]. 

Amb aquesta recerca es van obtenir 64 resultats. Al obtenir-ne un nombre no gaire 

elevat no va ser necessari acotar la informació. Així, dels articles proposats per 

PubMed es van extreure dos, [8] i [9], que eren més específics sobre les proteïnes 

especificades. 
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El 29/9/15 es va realitzar una recerca sobre la fusió dels gàmetes amb les paraules 

“gamete fusión” obtenint 2518 resultats que, de nou, es van acotar als darrers 5 

anys. Així, es van obtenir els articles [10], [11], [12], [13]. A més, també es va 

realitzar una segona recerca amb les paraules clau “recognition mamalian sperm” 

amb 293 resultats per tal de complementar la informació sobre les proteïnes ZP. 

D’aquest recerca es van obtenir els articles [14] i [15]. 

Un cop es va tenir l’esborrany del treball es va fer notable que es necessitava una 

mica més d’informació sobre processos generals, raó per la qual el dia 12/10/15 es 

va fer una nova recerca amb les paraules ”fertilization” d’on es van extreure els 

articles [16] i [17] d’entre els 13.694 resultats obtinguts, “process mammalian 

fecundation” d’on es van obtenir els articles [18], [19] i, a partir d’un enllaç que va 

proposar la pàgina com article interessant es van aconseguir els articles [20], [21] i 

[22]. 

El dia 23 /10/15 es va fer una darrera recerca també general per concretar alguns 

aspectes del treball que no havien quedat del tot lligats. Així es van obtenir els 

articles [23] i [24] d’un total de 4224 amb la recerca “mammalian fecundation 

development”. També es va fer una recerca amb “fecundation process in mammals” 

acotant a textos complets gratuïts que van conduir als articles [25] i [26]. 

Per altra banda per recopilar la informació necessària del model clàssic es van 

utilitzar els llibres d’embriologia [27] i [28] que van permetre conèixer de forma 

general el model clàssic en el qual s’ha basat part d’aquest treball. 
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RESULTATS I DISCUSIÓ.  

En aquest apartat es desenvoluparan dos aspectes, per una banda una explicació 

detallada del model clàssic de fecundació en contrast amb els estudis recents i per 

l’altra banda, s’exposen les proteïnes que, a partir d’aquest estudi, es consideren 

com les més rellevants en el procés de fecundació. 

 

MODEL CLÀSSIC I CONTRAPOSICIÓ AMB ESTUDIS RECENTS 

En aquest subapartat es realitzarà una explicació detallada del model clàssic. 

Donada la seva complexitat, i per facilitar la comprensió del lector, es procedirà a 

dividir el procés de fecundació en diferents etapes. La primera, el pas de 

l’espermatozoide a través de l’oviducte, seguidament, la capacitació d’aquest per 

finalitzar la seva maduració. En tercer lloc, una explicació detallada de les proteïnes 

que formen la zona pel·lúcida de l’òvul. A continuació, la fusió de membranes que 

permet l’encontre dels pronuclis masculí i femení. Finalment, la reacció de bloqueig 

de la polispèrmia que duu a terme l’òvul un cop fertilitzat. 

 

- Pas a través de l’oviducte 

Segons el model vigent de fecundació s’ha constatat que tant els espermatozoides 

com els oòcits sofreixen canvis en la seva composició bioquímica degut als canvis 

en l’expressió gènica. D'altra banda, també s'ha demostrat que els espermatozoides 

que aconsegueixen accedir a l’oviducte són sotmesos a processos de selecció que 

controlen el seu estat de motilitat i capacitació, ja sigui per inhibir o afavorir el seu 

progrés cap a l'oòcit. 

Més recentment, s'ha fet evident que l'oviducte té certa capacitat per diferenciar el 

caràcter genètic d'espermatozoides X i Y per mitjà d’un procés encara desconegut. 

Aquest fet fa pensar que si l’oviducte es capaç de distingir aquestes característiques, 

també podria ser capaç de distingir altres propietats genètiques dels 

espermatozoides, tenint un paper clau en possibilitar la fecundació actuant en els 

processos previs. [2, 20] 
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- Capacitació  

Un dels moments clau en la fecundació és la capacitació que sofreix 

l’espermatozoide en el conducte ovàric. Aquest fenomen és un procés biològic 

mitjançant el qual l'esperma completa la seva maduració i guanya la capacitat de dur 

a terme posteriorment l'exocitosi de l’acrosoma per ser capaç de fertilitzar els ous. 

És un procés d'esdeveniments múltiples on es duen a terme molts canvis fisiològics i 

bioquímics. Així, durant la capacitació, la membrana plasmàtica (PM) i la membrana 

acrosomal externa (OAM) es preparen per fusionar-se. A més, es produeixen canvis 

relacionats amb la composició lipídica de la membrana, la modulació intracel·lular de 

concentració d’ions, la fosforilació de proteïnes, moviment dels espermatozous i 

permeabilitat de la membrana. [1], [4], [21], [22] 

Durant la capacitació, s’han observat canvis notables en l'homeòstasi d’ions, com 

ara un augment en el pH i la permeabilitat de K+, augment de Ca2+, i la disminució 

dels nivells intracel·lulars de Na+. Aquests canvis observats en mamífers condueixen 

a una hiperpolarització de la membrana plasmàtica en espermatozoides de ratolí, 

conill, boví i de cavall. Aquesta hiperpolarització associada al procés de capacitació 

es necessària per preparar l’esperma per l’exocitosi acrosomal. Per demostrar-ho es 

van incubar espermatozoides en condicions desfavorables per la capacitació. Els 

autors es van trobar amb que l’activació de la via cAMP i l'increment concomitant en 

la fosforilació de la tirosina no es van produir quan les cèl·lules van ser 

hiperpolaritzades per les drogues. En aquesta situació, l'esperma va adquirir la 

capacitat de sotmetre’s a l'exocitosi acrosomal en resposta al ionòfor de calci, ZP 

solubilitzat, o una despolarització induïda per K+. [3, 6, 12, 25] 

En els darrers anys s’ha observat que, a més dels processos que sofreix 

l’espermatozoide també adquireix gran rellevància el tracte reproductor femení. En 

ell, la concentració d’ions com ara el bicarbonat i el calci faciliten la capacitació 

mitjançant l'activació de l'adenilat ciclasa, iniciant així la cascada de senyalització de 

la proteïna quinasa A (PKA). La seva activitat es troba regulada mitjançant la unió 

als receptors de membrana i l'activació intracel·lular d'espècies reactives lligades a 

l’oxigen (ROS). L'activació d'aquestes vies condueix a la fosforilació de diferents 

proteïnes, que s'associa amb esdeveniments com ara la capacitació, un augment de 

la motilitat i la reacció acrosòmica. [5, 21] 
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Figura 2: Canvis estructural que sofreix el cap de l’espermatozoide durant la capacitació i posterior 
reacció acrosòmica. 

  Imatge modificada de l’autor Masaru Okabe (2013) [23] 

A més, durant la capacitació també es produeixen canvis en l'oxidació d’esterol i 

canvis en l'expressió superficial de diverses proteïnes de membrana, incloent la 

hialuronidasa. Cal tenir en compte que tot i els estudis existents sobre la fosforilació 

de proteïnes en relació amb la capacitació, encara no es coneix amb seguretat la 

seva funció.[4] 

 

- Reacció acrosòmica  

Com hem comentat anteriorment, el procés de capacitació permet la fusió de la 

membrana acrosòmica externa (OAM) i la membrana plasmàtica exposant la 

membrana acrosòmica interna (IAM) com un nou domini de la membrana 

plasmàtica. Aquest fenomen es essencial per l’exocitosi acrosomal (també anomenat 

reacció de l’acrosoma) i poder penetrar, així, la zona pel·lúcida. Després de la fusió 

de l'OAM amb la membrana plasmàtica, els components solubles de la acrosoma 

són lliures per difondre lluny mentre que les partícules de la matriu acrosomal 

romanen exposades a la superfície d'espermatozoides fins que la matriu es trenca i 

els seus components s'alliberen (Figura 2). [21] 
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Encara no es coneix del tot el mecanisme o les molècules implicades en aquest 

procés però, durant els últims anys, s'ha intentat dur a terme la identificació de 

molècules implicades i la seva funció. Un exemple de les proteïnes que encara estan 

en estudi però que es creu que són importants en aquest procés són Rab3A, la 

família SNARE, SNAP, la NSF, complexina, la proteïna sinaptotagmina d’unió a 

calci, i la calmodulina. Es creu que aquestes podrien tenir un paper essencial en la 

fusió acrosomal i fusió de membranes. Encara que el concepte de complexos 

multiproteics en ambdues membranes ha estat acceptat en els últims anys, les 

primeres molècules que participen directament en la fertilització de mamífers han 

estat descobertes només recentment. [10, 21]  

En estudis in vitro s’han estudiat receptors de la superfície de l’esperma a partir 

d’anàlisis bioquímics i cel·lulars que resulten essencials per al reconeixement de 

gàmetes. Al contrari del que s’esperava, l’ablació genètica d’aquests receptors en 

ratolins transgènics no van impedir la fertilitat, el que suggereix que aquests 

receptors estudiats no son inherents al reconeixement in vivo de gàmetes. Aquest 

estudi indica que encara falten moltes investigacions per esbrinar les proteïnes 

encarregades del reconeixement de gàmetes i possiblement sigui un sistema 

fisiològic de gran complexitat on es requereixin múltiples productes de gens per tal 

de formar un complex en la superfície de l’esperma que interactuï amb lligants de la 

zona pel·lúcida in vivo. [7] 

Recentment, es va demostrar que la fosfolipasa B s'activa en resposta a l'eliminació 

d’esterol i estimula l'exocitosi acrosomal en espermatozoides murins. Els autors van 

proposar que aquest mecanisme proporciona un model bàsic per a l'exocitosi en què 

les fusions de membrana es produeixen durant la capacitació en el trànsit a través 

dels cúmulus abans de qualsevol contacte físic entre l'esperma i la ZP de l'oòcit. Per 

altra banda, altres estudis han demostrat que l'eliminació de glicosilfosfatidilinositol 

(GPI) en l’esperma porcí causa una reorganització de microdominis lipídics en la 

superfície cel·lular, la qual cosa influeix a l’estructura de l’acrosoma. Per tant, es fa 

evident la relació existent entre la capacitació i l’acció, tant de la fosfolipasa B com 

de la GPI, però encara es necessita més investigació que aclareixi aquest fenomen. 

[21]  
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- Zona pel·lúcida 

Així doncs, seguint el model vigent, els espermatozoides duen a terme la capacitació 

i posteriorment la reacció acrosòmica per tal de travessar la corona de l’òvul i 

fecundar l’oòcit. Durant aquest procés pren gran rellevància el paper de la zona 

pel·lúcida. Aquesta, per una banda participa en la unió amb l’espermatozoide per 

mitjà de proteïnes presents en la PM del seu cap que presenten gran afinitat per 

components de les glucoproteïnes que formen la matriu de la zona pel·lúcida de 

l’òvul. Per altra banda, la zona també participa a l’inici de la reacció acrosòmica de 

l’espermatozou per a que aquest adquireixi la capacitat de dur a terme la fecundació. 

[8, 27, 28] 

No obstant, en estudis recents, es resta importància a la unió de zona que es du a 

terme entre les proteïnes l’espermatozou i l’òvul. A més, també es creu que la 

reacció acrosòmica es du a terme independentment de la interacció amb la zona. A 

més, es descriu la importància de proteïnes com Adam 3, que es troba en la PM del 

cap de l’espermatozou, clau per poder travessar el cúmulus de l’òvul i arribar a la 

zona pel·lúcida. [21, 23] 

A més, també s’ha observat que les glicoproteïnes que conformen la zona pel·lúcida 

al mateix temps serveixen com a reconeixement de taxons. Aquestes contenen 

residus d’asparagina (N-lligada) i / o treonina (enllaços-O) en les seqüències 

d'oligosacàrids. La seva composició, però, varia segons l’espècie. Així, el perfil de la 

zona pel·lúcida humana es caracteritza per l’absència de N-glicosilacións en 

manosa. En ratolins, en canvi, trobem nivells alts de N-glicosilació de manosa i una 

molt més gran diversitat estructural de tipus N- i O-glicosilacions. Aquesta diferència 

s'observa també en les glicoproteïnes de la zona pel·lúcida porcina, aquest fet fa 

pensar que la regulació de la glicosilació podria estar correlacionada de forma 

positiva amb el grau de complexitat de l'organisme. Així, aquests glicans tenen la 

capacitat d’actuar com a grups funcionals per a les activitats fisiològiques crítiques 

en el procés de fecundació a través del reconeixement de taxons i al mateix torn 

juguen un paper important en la unió dels espermatozoides després de la reacció 

acrosòmica. [14-16] 
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Figura 3: estructura formada per les proteïnes de zona ZP1, ZP2 i ZP3 
Imatge modificada de l’autor Gilbert SF. (2005) [28] 

Per altra banda, el model clàssic reconeix una classificació de les glucoproteïnes 

principals que formen la zona pel·lúcida. Destaquen tres proteïnes de zona: ZP1, 

ZP2, ZP3. Les proteïnes ZP2 i ZP3 es combinen per formar unitats bàsiques que es 

polimeritzen en filaments units per mitjà de ponts creuats formats per molècules de 

ZP1 (Figura 3). Cal tenir en compte que en estudis recents s’ha descobert una 

quarta proteïna de zona, ZP4, que es troba present en humans però varia en cada 

espècie, en cas dels ratolins, per exemple, es tracta d’un pseudogèn. Fins al 

moment però, els estudis semblen indicar que és una proteïna que no es troba 

present en tots els mamífers. Es creu que aquesta proteïna intervé en la reacció 

acrosòmica a través de la seva interacció amb ZP3 però encara no es coneix amb 

certesa la seva funció. [7, 9, 19, 23, 27, 28] 
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Fins a l’actualitat, el model clàssic de fecundació afirma que ZP3 és l’encarregada 

d’unir els espermatozoides. Aquesta actua com a receptor de l’esperma a través de 

llocs d’unió específics per als receptors de la membrana de l’espermatozoide. A 

través d’estudis in vitro es va descobrir que si s’eliminen els carbohidrats de ZP3 la 

unió amb els espermatozoides es veu disminuïda, el que suggereix que aquests 

carbohidrats són crítics per a la unió dels gàmetes. A més de la unió, ZP3 també 

s’encarrega d’iniciar la reacció acrosòmica, essencial per a que l’espermatozou 

penetri la zona pel·lúcida. Aquesta reacció es induïda quan la galactosiltransferasa-I 

(proteïna espermàtica) s’uneix amb els residus de carbohidrats de ZP3. La interacció 

activa proteïnes G específiques en la membrana cel·lular de l’espermatozoide 

donant lloc a l’obertura de canals de calci i l’exocitosi de la vesícula acrosòmica. Així, 

es produeix la eixida de molts enzims emmagatzemats en l’acrosoma entre els que 

es troben l’acrosina, l’arilaminidasa, l’arisulfatasa, la colagenasa, l’esterasa, la 

fosfolipasa C, la hialuronidasa, la neuraminidasa i la proacrosina, entre d’altres. 

[27,28] 

A més, el model clàssic també comenta la funció de ZP2 que actua en conjunt amb 

les proteïnes ZP3. Aquesta es necessària per a que els espermatozoides puguin 

penetrar la zona pel·lúcida conservant la seva adhesió per mitjà d’unions 

secundàries. Aquestes unions es duen a terme per proteïnes que es troben en la 

membrana acrosòmica interna que s’uneixen específicament a ZP2, pel que només 

es podrà dur a terme en el cas que l’espermatozoide hagi completat la reacció 

acrosòmica. [16, 28] 

No obstant, estudis més recents posen en dubte el model clàssic en relació a la 

funció d’aquestes dues proteïnes. Així, s’ha observat que si ZP2 roman intacta, 

l’esperma s’uneix a zona pel·lúcida per mitjà de la interacció amb proteïnes com 

l’Acrosina o SED1, independentment de la fertilització i l’exocitosi de grànuls 

corticals, pel que es posa en dubte la funció que fins ara es pensava que duia a 

terme ZP2. Cal destacar que també existeixen discrepàncies entre diferents estudis 

bioquímics sobre ZP3. Referent a aquesta proteïna de zona, el que sí es coneix és la 

seva interacció amb β1,4-galactosiltransferasa (GalTase) i SED1 però la seva funció 

continua sense ser clara, pel que es continuen cercant altres models de 

reconeixement entre gàmetes. [7, 28] 
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Figura 4:  Escenaris de l' 1 al 4 que  il•lustren on l'esperma pot 
experimentar exocitosi acrosomal al viatjar al lloc de la fertilització.  
Imatge modificada dels autors Buffone et al. [21] 

Baibakov et al. va afirmar que la unió a la zona pel·lúcida per part de l’esperma no 

és suficient per induir l'exocitosi acrosomal. Es va observar en espermatozoides de 

ratolí transgènic amb GFP (green fluorescent protein) en els seus acrosomes, en 

unió a la zona pel·lúcida d'ous no fecundats que expressen receptors de zona de 

ratolí salvatge o ZP2 humana en lloc de la proteïna murina, l'esperma quedava 

retingut durant llargs períodes de temps, el que va interpretar com a que la unió a la 

zona pel·lúcida per part de l’esperma no era suficient per induir l'exocitosi acrosomal. 

Així, Baibakov et al. va proposar un mecanisme mecanosensorial que va involucrar 

la unió entre l’acrosoma intacte de l’esperma i la superfície de la zona, seguit per la 

pèrdua de l’acrosoma com l’esperma al penetrar la zona pel·lúcida. [21] 
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A més, Jin et al. recentment va fer observacions amb estudis d'imatge 

d'espermatozoides murins amb l’acrosoma marcat amb fluorescència. El ovòcits 

utilitzats en l’experiment encara no havien estat fecundats i per tant mantenien el 

cúmulus intacte. Aquests investigadors van demostrar que la fertilització dels 

espermatozoides de ratolí van iniciar l'exocitosi acrosomal abans d’entrar en 

contacte amb la zona pel·lúcida de l’ovòcit (Figura 4, escenari 3). Aquest fet 

contradiu la teoria clàssica, que afirma que la zona pel·lúcida participa en la reacció 

acrosòmica. [21, 27, 28] 

D'altres investigadors han afirmat que la reacció acrosòmica es induïda per la massa 

de cèl·lules del cúmulus. Aquests s’han recolzant-se en estudis que mostren que 

sindecà-1 (proteïna humana integral de membrana que participa en la proliferació i 

migració cel·lular en interaccions cèl·lula-matriu) està present en aquestes cèl·lules, 

el que els permet induir l’exocitosi. Cal destacar que aquests experiments han estat 

realitzats in vivo. [21] 

 

- Fusió de membranes 

Investigacions recents han estudiat l’activitat d’IZUMO1 com a proteïna participant 

en la fusió de membranes. Inoue et al. mitjançant l'ús d'esperma de ratolins amb una 

mutació dirigida al gen que codifica IZUMO1 van observar que aquests van poder 

penetrar la zona pel·lúcida acumulant-se en l'espai perivitalí des d'on podien ser 

recuperats després de la fertilització in vitro. L'esperma recuperat havia sofert la 

reacció acrosomal per complet. Quan aquests van ser utilitzats per inseminar a un 

segon grup d'ous no fecundats, eren més capaços d'unir-se i penetrar que el primer 

cop. Aquest fet fa pensar que IZUMO1 podria ser una proteïna essencial per la unió 

entre els gàmetes i així dur a terme la posterior fusió de membranes. De fet, aquesta 

proteïna ja es va estudiar anys anteriors i es va concloure que CD9 i IZUMO1, 

localitzades en la membrana de l’ou i espermatozoide respectivament intervenien en 

la fusió espermatozoide-òvul, tot i que el mecanisme que du a terme no s’acaba de 

conèixer. [10, 23, 24, 26]  
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- Polispèrmia 

Un cop s’ha produït la fusió de membranes, seguint el model clàssic, l’òvul du a 

terme ràpidament un mecanisme per tal d’evitar la polispèrmia. Així, la zona es 

modifica addicionalment per impedir la unió dels espermatozoides. Una d’aquestes 

modificacions consisteix en un canvi bioquímic de la zona pel·lúcida (reacció de 

zona)  que consisteix en l'escissió proteolítica de ZP2 i ZP3 impedint la unió dels 

espermatozous. Per aconseguir-ho s’escindeixen els residus N-acetilglucosamina 

gràcies a N-acetilglucosaminidasa que contenen els grànuls corticals dels ovòcits, 

inhabilitant les proteïnes de zona. D’aquesta manera, si els espermatozous no 

s'uneixen, no poden penetrar en la matriu de zona i per tant no poden dur a terme la 

fusió de membrana amb l’òvul. Cal remarcar que alguns estudis recents especifiquen 

que el domini N-terminal de ZP2 s'escindeix per ovastacina, una 

metaloendoproteasa també alliberada pels grànuls corticals de l’ou un cop s’ha duit a 

terme la fertilització. [7, 28] 

Finalment, al mateix temps que es produeix la reacció de zona, es produeixen un 

seguit d’ones de calci que participen, també, en evitar la polispèrmia. Els darrers 

estudis han determinat que aquestes ones són el resultat de l'alliberament i 

reabsorció repetitiva de calci emmagatzemat en el reticle endoplasmàtic. Es creu 

que aquest alliberament pot ser degut al sistema de senyalització dels fosfoinositids 

tot i que, altres estudis creuen que la fosfolipasa (PLC), concretament la PLCζ també 

hi podria estar implicat (Figura 5). Ambdós estarien relacionats amb la hidròlisi de 

fosfatidilinositol4,5-bisfosfat (PIP2) per donar lloc a inositol1,4,5-trifosfat (IP3) i 

diacilglicerol (DAG ); IP3 pot unir-se al seu receptor en la superfície del reticle 

endoplasmàtic i en la membrana plasmàtica que indueix l'alliberament de Ca2+. A 

més, l’augment de nivells de Ca2+ intracel·lular promou l’activació de l’ou ja que 

indica la finalització de la meiosis i inici de la segmentació a través de la degradació 

de la ciclina, subunitat reguladora de MPF que participa en la regulació del cicle 

cel·lular. [11, 13, 17, 18, 27, 28] 
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Figura 5:  Activació de les ones de calci per acció de PLCζ . Escisió de PIP2 donant lloc a DAG, que actuarà 
sobre les bombes de Na+/H+, i IP3 que actuarà sobre els canals de calci (Ca2+). Així s’aconsegueix evitar la 
polispèrmia i activar del zigot . 
Imatge modificada de l’autor Gilbert SF. (2005) [28] 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE PROTEÏNES CLAU  

Al llarg del treball s'han desenvolupat un seguit d'esdeveniments que es donen 

durant la fecundació. A través de la comparació entre el model clàssic i les 

controvèrsies que presenten les noves investigacions, es fa evident que es 

desconeixen molts dels mecanismes que els fan possibles. Aquest fet és degut a 

l'ampli ventall de proteïnes que podrien participar en cada fase i el desconeixement 

que es té actualment sobre aquestes. De fet s’han barrejat múltiples proteïnes al 

llarg de diferents estudis que podrien ser clau en diferents processos de fecundació 

però les investigacions actuals no són suficients per donar llum a les noves teories. 
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En aquest apartat, s’exposaran les proteïnes més rellevants que intervenen en la 

fecundació de mamífers arrel de la investigació duta a terme al llarg d’aquest treball. 

Així, destaquen la proteïna SNARE amb un paper important en la fusió de 

membranes; Adam 3, essencial per la fertilitat; diferents receptors d’esperma com 

són la GalTase, SED 1 i Acrosina; i, finalment, Izumo 1 conjuntament amb CD9. 

En l’exocitosi acrosomal, per exemple, diferents grups d'investigació han identificat 

proteïnes en l'esperma que hi participen. La llista inclou Rab3A, la família SNARE, 

SNAP, la NSF, complexina, la proteïna sinaptotagmina d’unió a calci, i calmodulina. 

D’entre totes aquestes proteïnes, sembla que seria interesant aprofundir més en les 

proteïnes de la família SNARE, ja que podrien ser components clau de la maquinària 

de fusió de membranes. De fet, en experiments recents, també s’ha trobat 

l’expressió d’una proteïna SNARE en el caputxó acrosomal d'espermatozoides de 

mamífers, pel que pot ser que tengui un paper important en la fusió acrosomal. [21] 

Aquesta disputa entre proteïnes també s'ha vist reflexada en el cas del pas de 

l'espermatozou fins arribar a la zona pel·lúcida. En aquest camp, possiblement 

Adam3 és, una de les més interessants entre tots els candidats per ser estudiada ja 

que, els ratolins que no contenen aquesta proteïna presenten un fenotip estèril. A 

més, múltiples gens entre els que s’inclouen Ace, Clgn, Adam2, Adam1a, Calr3, 

Tpst2, Rnasse10, Pdilt i Pmis2, quan no s’expressen, mostren una baixa capacitat 

d’unió a la zona del cúmulus a més de presentar una migració alterada en l'oviducte 

similar a la que s’observa en els mascles que no presentaven Adam3. De fet, el que 

caracteritza a totes aquestes mutacions es l’absència de Adam3 el que suggereix un 

denominador comú per al fenotip observat. A través de les diferents investigacions 

s'ha proposat que el seu paper principal pugui ser la mediació del pas dels 

espermatozous a través de la unió úter-tubària. Cal destacar que el gen ortòleg que 

es troba en éssers humans és de dos pseudogens no funcionals i els homes són 

fèrtils en absència de la proteïna Adam3. [21, 23] 

Un altre fase en la que seria interessant dur a terme més estudis seria en l’àmbit 

dels receptors d’esperma, ja que si aquests son incapaços d’unir-se a l’òvul la 

fecundació resulta impossible. A més, també seria útil per controlar el reconeixement 

de taxons i la polispèrmia. Així, diferents estudis han barrejat múltiples proteïnes que 

han estat provades per ablació genètica del gen en ratolins transgènics. 
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La primera és β1,4-galactosiltransferasa (GalTase), que va ser una de les primeres 

molècules de superfície de l'esperma proposada per dur a terme el paper d’unió 

entre l’esperma i l’òvul. GalTase és un membre de la superfamília d’enzims 

responsables per a la síntesi dels residus glicosídics de glicoproteïnes, glicolípids i 

glicosaminoglicans. Aquesta molècula s'ha proposat per mediar les interaccions 

cèl·lula-cèl·lula mitjançant la unió als substrats glicoconjugats en la superfície 

cel·lular adjacent i la matriu extracel·lular. [7] 

Així, la proteïna GalTase interactua directament amb O-lligants de ZP3 i la inhibició 

de l'activitat o bloqueig del seu lloc de reconeixement en la zona pel·lúcida va donar 

lloc a una disminució important en la unió esperma-òvul. Tot i així, l’ablació amb 

anticossos per a GalTase que interrompen la unió de manera depenent de la dosi 

d'esperma-zona no va afectar significativament la fertilitat masculina. [7, 14] 

Una altra és SED1, homòleg murí d'una proteïna de superfície en espermatozoides 

de porc (P47). SED1 murina és secretada per l'epiteli de l'epidídim i s'uneix a la 

membrana plasmàtica de l'espermatozoide. Aquest recobreix l'acrosoma quan  els 

espermatozoides viatgen a través de l'epidídim. SED1 s'uneix a ZP3 i en menor 

mesura a ZP2. La proteïna codificada ha estat sotmesa a ablació genètica per quatre 

grups d'investigadors i en cada cas, els ratolins mascles eren fèrtils. A pesar dels 

resultats, però, sembla que seria interessant treballar sobre aquesta proteïna degut a 

la interacció amb ZP2 i ZP3, proteïnes de zona clau en la interacció entre l’òvul i 

l’espermatozou. [7, 9, 19] 

També trobam l'Acrosina, una altra molècula d'esperma implicada en la interacció 

espermatozoide-zona que està present de forma ubiqua en la matriu acrosomal. 

Aquesta proteïna es va detectar inicialment com una parella d'unió a la zona 

pel·lúcida i posteriorment es va identificar com proacrosina que, per mitjà de la seva 

escissió dona lloc a l’acrosina ja activada. Degut a les seves possibles funcions en la 

zona d'unió i de proteòlisi, s'infereix que l’acrosina podria tenir un paper en el 

reconeixement de gàmetes i la penetració de la matriu. A més, l’acrosina presenta 

afinitat amb ZP2 i pot suposar un avantatge selectiu per als espermatozoides. Tot i 

així, en investigacions, els ratolins mascles que no presenten acrosina romanen 

fèrtils. [7] 
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Finalment, cal destacar el cas de IZUMO1 ja que la identificació de la seva 

estructura (proteïna típica non-hèlix) ha estat essencial per associar aquesta 

proteïna amb la seva funció. Així, es va veure que contenia un motiu estructural amb 

dominis molt similars al de les immunoglobulines. Aquesta estructura és 

característica de les proteïnes que participen en la fusió de membranes biològiques. 

En aquesta mateixa investigació es van estudiar els papers funcionals i estructurals 

del clúster de cisteïna d’aquesta mateixa proteïna. Encara que no estan clares, el 

fragment IZUMO1 mutat va presentar un augment en la unió a l'òvul i va inhibir la 

fusió esperma-òvul. Per descobrir les funcions fisiològiques dels nous IZUMOs, serà 

interessant estudiar les activitats d'unió a l’ou i la inhibició de la fusió, així com 

l'anàlisi estructural de fragments de IZUMO2, i IZUMO3 IZUMO4 que corresponen a 

IZUMO1PFF. [24] 

A més, per a l'acció d'IZUMO1 cal tenir en compte la seva interacció amb CD9. 

Aquest darrer mostra discrepàncies en els resultats obtinguts de varis estudis 

obtinguts principalment a causa de diversos dissenys experimentals, motiu pel que el 

paper de CD9 s'ha discutit en relació a tots els esdeveniments del procés de 

fertilització: la reacció de l'acrosoma, la unió d'esperma, penetració de l’esperma, la 

fusió espermatozoide-òvul i finalment, en l'activació de l'ou. Resumint, tot i no poder 

provar cap hipòtesi, el paper indispensable de CD9 en el procés de fertilització no va 

ser exclòs i el paper precís de CD9 roman sense explicació. [24, 26] 
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CONCLUSIÓ 

Al llarg d’aquest treball s’ha pogut observar que l'estudi sobre la fecundació es troba 

lluny d'acabar i encara resten moltes qüestions per resoldre. De fet, moltes 

investigacions proposen nous paradigmes per investigar, posant en dubte aspectes 

concrets del model clàssic que es coneixia fins al moment. Aquestes controvèrsies 

entre les noves investigacions i la teoria existent han sorgit degut a la genètica del 

ratolí, que ha demostrat ser útil en estudis in vivo. No obstant, els resultats obtinguts 

amb aquesta metodologia sovint difereixen amb els resultats in vitro, pel que, per a 

que un estudi sigui acceptat, la funció proposada de noves proteïnes han de ser 

consistents i coincidir amb els models de fertilitat tant in vitro com in vivo. 

D’entre moltes molècules proposades en els darrers estudis existeixen diferents 

proteïnes que semblen plausibles per dur a terme una funció clau en el procés de 

fecundació. La primera en destacar és la proteïna Adam3 encarregada de la 

mediació del pas dels espermatozous. Aquesta destaca degut a que en diferents 

estudis han aconseguit obtenir resultats in vivo consistents amb els resultats teòrics. 

Per altra banda s’han proposat altres proteïnes tot i que els resultats in vivo obtinguts 

no eren els esperats. Entre aquestes destaca la família SNARE, de gran interès en 

el camp de l’exocitosi acrosomal. Referent a les proteïnes relacionades amb la unió 

de gàmetes, no s’arriben a obtenir ratolins transgènics que mostrin infertilitat amb 

l’ablació del gen de la proteïna diana. Aquest fet fa pensar que aquest fenomen 

possiblement es dugui a terme amb l’acció de varies proteïnes a l’hora i no només 

d’una en concret. Finalment, IZUMO1, i per tant CD9, també han resultat clau en les 

investigacions. Tot i que el primer es coneix en gran mesura, el paper indispensable 

de CD9 roman sense explicació. 

Per acabar, s’espera que amb l'aplicació de tecnologies avançades, els propers anys 

es puguin assolir alguns descobriments significatius que donin lloc a propostes de 

noves formes de combatre la infertilitat a través de la identificació de noves proteïnes 

essencials. D’aquesta forma es podrien obrir noves vies per al desenvolupament 

d’anticonceptius així com informar sobre les diverses etiologies de la fertilitat 

humana i proporcionar opcions reproductives a les parelles humanes. 
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