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 INTRODUCCIÓ 

El sistema immunitari innat dels mamífers és capaç de donar una resposta ràpida i crucial 

contra els atacs dels patògens. Aquesta resposta es basa en el reconeixement de diverses 

estructures microbianes  conservades en els bacteris i altres microorganismes, conegudes com 

a PAMPs. Les sigles PAMPs signifiquen Patrons Moleculars Associats a Patògens (Phatogen-

associated Molecular Patterns).    

Es tracta d’uns patrons estructurals presents als patògens i que per la seva importància vital en 

l’organisme, no s’han vist alterats significativament durant l’evolució. Per tant, són uns dominis 

molt conservats, i que gràcies a aquest fet, el sistema immunitari dels mamífers (i altres 

organismes) aprofita per reconèixer patògens potencials. Aquets PAMPs son detectats per 

receptors de l’hoste, coneguts com a Receptors de Reconeixement de Patrons (PRR). 

1. Receptors per els PAMPs 
Els PAMPs són reconegudes mitjançant un nombre limitat de receptors (PRRs o recogniton 

patern receptors), essencials per a la detecció i eliminació les infeccions microbianes. La família 

més estudiada i coneguda de PPRs són els TLR (Toll Like Receptors)[1]. 

1.1. Els TLR 

El nom d’aquesta família de receptors deriva de la seva homologia amb una proteïna 

important en el desenvolupament embriogènic de Drosophila melanogaster [2]. 

 L’immunòleg americà Charles Janeway va ser el primer en proposar la hipòtesi de l’existència 

d’aquets receptors utilitzats pel sistema immunitari innat per el reconeixement de organismes 

no desitjats i el paper d’aquets en la modulació de la resposta immunitària específica. 

 Es tracta de glicoproteïnes formades per un domini extracel·lular ric en  repeticions de leucina, 

mitjançant el qual es produeix la interacció amb el PAMP, i un domini intracel·lular homòleg a 

la Toll/interleukin-1, involucrat en la transmissió de la senyal al citoplasma. La interacció 

lligand-receptor indueix la oligomerització del  receptor i l’inici de la transducció de la senyal, 

que derivarà en l’expressió i/o alliberació de substàncies inflamatòries[3]. 

Les cèl·lules que expressen TLRs amb més rellevància de l’organisme són les que actuen com a 

cèl·lules presentadores d’antígens, ja siguin macròfags, cèl·lules dendrítiques o limfòcits B. 

També s’ha descrit la seva presència a molts altres tipus cel·lulars de forma constitutiva o 

induïble per infecció (la transcripció del gens que codifiquen per els TLR és estimulada per 

mediadors inflamatoris). 

Mitjançant estudis de l’estructura dels TLR per cristal·lografia [4], la manera en que es 

produeix la unió entre la fracció extracel·lular del receptor i el lligand està ben caracteritzada, 

per exemple: els TLR-1 i -2, en presència del seu lligand corresponent, formen heterodímers. 

Les zones hidrofòbiques del lligand interaccionen amb les regions apolars del TLR-2 o amb 

l’espai hidrofòbic que presenta el TLR-1. L’estructura cristal·lina del TLR-4 mostra que la seva 

unió amb el lípid-A es produeix entre les parts hidrofòbiques del seu cofactor MD2 (myeloid 
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differentiation factor-2) i  quatre de les sis cadenes acetilades del lípid-A, mentre que les 

cadenes restants interaccionen amb la part hidrofòbica del TLR-4 (com es pot veure en la 

figura 1). 

 

Figura 1. Model estructural del complex TLR-4-MD-2 de ratolí. 

Destacar que alguns TLR, com és el cas del TLR-4 té la capacitat d’unir lligands químicament 

diferents: diferents estructures del lipopolisacàrid, proteïnes de fusió dels virus o la proteïnes 

heat skock. Aquest fet és degut a la possibilitat del TLR-4 d’interaccionar amb diferents regions 

(del propi receptor) amb les molècules citades [5].  

Es coneixen 9 tipus diferents de receptors del tipus TLR en humans amb funció coneguda (com 

es pot veure a la taula 1), dels quals tots, amb l’excepció del TLR-8, també s’han trobat a 

ratolins. A part d’aquets deu receptors-toll-like, se n’han descobert més tan a rates com a 

humans, però amb una funció incerta, com és el cas del TLR-12 d’humans, per exemple. En 

concret, a ratolins es coneixen 12 tipus diferents de TLR, entre els quals no es troba el TLR-10, 

només present a humans i a la inversa passa amb el TLR-11 (present a ratolins i absent a 

humans). 

Un altre aspectes del que també difereixen entre els distints TLR és el caràcter bioquímic dels 

PAMPs que reconeixen: els TLR-1, -2, -4 i -6 reconeixen lípids;  TLR-3, -7,-8 i -9 reconeixen àcids 

nucleics. 

 

 



Memòria del TFG. Sebastià Galmés Monroig. 

 

 
4 

 

TLR Ubicació Exemples de lligands (PAMPs) 
Composició del 
lligand 

Producció 

1 Superfície 
Lipidoarabinomanam; Peptidoglicà; 
glicofosfatidil inositol. 

Lípids Citocines 

2 Superfície Peptidoglicà; triacilipopèptids. Lípids Citocines 

3 Endosoma Ss/dsRNA víric. àcids nucleics 
Citocines o INF 
del tipus 1 

4 Superfície LPS (lípid A) Lípids 
Citocines o INF 
del tipus 1 

5 Superfície Flagel·lina Proteïna. Citocines 

6 Superfície 
Di-acil-lipopèptids de micoplasma; 
àcids lipoteicoics. 

Lípids Citocines 

7 Endosoma ssRNA víric; anàlegs de purines àcids nucleics 
Citocines o INF 
del tipus 1 

8 Endosoma ssRNA víric; anàlegs de purines àcids nucleics 
Citocines o INF 
del tipus 1 

9 Endosoma DNA no metilat a CpG àcids nucleics 
Citocines o INF 
del tipus 1 

Taula 1. Resum de les característiques dels TLR-1-9 

No tots els TLR es troben ubicats a la membrana externa de la cèl·lula (veure taula 1), els TLR-

1, -2, -4, -5 i -6 sí que es troben a la membrana exterior o citoplasmàtica; en canvi, els TLR-3, -

7, -8 i -9 es troben a components citoplasmàtics com endosomes o lisosomes. De igual manera, 

a part dels TLR també es coneixen altres PRRs, sobretot receptors citoplasmàtics semblants a 

alguns TRL ja comentats, que desenvolupen papers importants en la detecció d’antígens. Entre 

ells destaquen: 

 RIG-1-Like-Receptors (RLRs) són molècules formades per un domini CARD a l’extrem N-

terminal, essencial per a la transducció de la senyal) i un domini amb activitat RNA-

helicasa (depenent d’ATP) responsables del reconeixement de RNA viral dins les 

cèl·lules infectades per virus. Quan l’RNA de doble cadena o 5-trifosfat-RNA (típics de 

RNA viral) són detectats, es posa en funcionament una cadena de senyalització que 

acaba amb l’expressió de INF de tipus I, amb acció antiviral [6].  

Es classifiquen com a RLRs tres tipus de receptors diferents: els RIG-1, MDA-5 i els LGP-

2. RIG-1 i MDA-5 són molt semblants molecularment, amb la diferència en el 

funcionament de les helicases. Mentre que MDA5 actua sobre RNA de doble cadena 
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més llarga que RIG-1, el qual detecta RNAs més curts i 5-trifosfat RNA. Sembla ser que 

LGP-2 actua com a regulador de RIG-1 i MDA-5.  

El RNA també pot ser detectat per un sistema que involucre la PKR i que té, com a 

resposta, l’alliberació de IFN. 

 Els NOD-like-receptors o NLRs són també receptors citosòlics importants per a la 

detecció de la presència microbiana a l’interior cel·lular. Presenten tres dominis 

diferenciats: un domini C-terminal necessari per al reconeixement dels PAMPs i 

diferenciar-les de les molècules pròpies de l’hoste; el domini N-terminal implicat amb 

la senyalització de la resposta a patògens; i un domini intermedi implicat en 

l’oligomerització i activació del NLR. L’activació dels NLRs s’associa a la posada en 

funcionament de la via de les MAP quinases i/o l’activació del FN-KB [7]. 

Els NLRs més ben estudiats són els NOD1 i NOD2, els quals reconeixen molècules 

derivades de la síntesi o degradació del peptidoglicà, però se’n troben d’altres 

involucrats en l’activació de caspases, mentre que els efectes de l’activació dels NOD 

deriven a l’expressió de proteïnes pro-inflamatòries. 

 Els sensors de DNA citoplasmàtic, no relacionats amb els TLR, reconeixen DNA 

característic de patògens i posen en funcionament respostes que es basen en la 

inducció de IFN del tipus 1 i altes tipus de respostes del sistema immune innat [8]. El 

DNA-dependent activator of IFN-regulator factors (DAI) és un exemple d’aquets tipus 

de receptors citosòlics de PAMPs. 

2. Tipus de PAMPs i com es detecten 

2.1. PAMPs d’origen bacterià. 

El lipopolisacàrid (LPS) és el PAMP per excel·lència del Bacteris Gram Negatius, concretament 

el lípid A del LPS, detectat pel sistema immune mitjançant el TLR-4 i la molècula adaptadora 

MD2. Quan es produeix l’alliberament del LPS per part del bacteri, l’LPS lliga amb una proteïna 

d’unió anomenada LPS-binding Protein, aquest fet permet a la molècula co-receptora CD14 

traspassar el LPS a MD2 que s’associarà al TLR-4 [9]. 

Els Bacteris Gram Negatius produeixen estructures diferents, com  porcions de lípid A, nombre 

de fosforilacions, de cadenes acetilades i composició d’àcids grassos diferent del LPS. Aquestes 

divergències poden determinar la virulència de cada soca, és a dir, si es tracta de bactèries 

patògens o no.  

 Estudis amb rates knock out per el TLR-4 han resultat ser molt susceptibles a les infeccions per 

Gram Negatius. Altres PAMPs importants en el reconeixement de Gram Negatius son: la 

flagel·lina, reconeguda pel TLR-5, que provoca l’activació de l’inflamosoma; DNA no metilat en 

les illes CpG estimula el TLR-9; proteïnes de la membrana i el peptidoglicà són reconeguts pel 

TLR-2, tot i que el peptidoglicà també pot ser reconegut intracel·lularment pels receptors NOD 

1 i 2. 
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El bacteri gram negatiu N. meningitidis, causant entre d’altres malalties de la meningitis o la 

sèpsia severa,  activa tan els TLR-2 com el TLR-4, per la unió d’una porina situada a la seva 

superfície i del lipooligosacàrid a cada un d’aquets receptor-toll-like respectivament. A més, el 

TLR-9 també està implicat en la resposta pro-inflamatòria per combatre les infeccions dutes a 

terme per el meningococs. Aquest darrer receptor s’activa davant la presència de DNA del 

meningococ. El fet d’haver-hi més d’un receptor implicat en la detecció de N. meningitidis 

demostra que el reconeixement i la conseqüent resposta inflamatòria són uns processos  

cooperants  i amb efectes sinèrgics per combatre la infecció. 

Els PAMPs més característics dels Gram Positius són el peptidoglicà, els àcids lipoteicoics i les 

lipoproteïnes (també els Lipidoarabidomanans dels Micobacteris) [10]. El TLR-2 és d’una 

importància fonamental per a la detecció i eradicació de Gram Positius gràcies a la seva 

capacitat per unir diversos els diversos PAMPs (citats anteriorment) de la paret cel·lular 

d’aquets bacteris. 

 A nivell intracel·lular, el DNA no metilat a les regions CpG també està considerat un PAMP 

molt potent per a la inducció de la resposta immunitària mitjançant el TLR-9. Altres PRRs 

citoplasmàtics, a part del TLR-9, com és el cas dels NOD-2 detecten la presència de productes 

derivats del peptidoglicà  i posen en funcionament una via de resposta a la infecció. 

S. pneumoniae és un patogen que pot causar sèpsia, pneumònies i meningitis, entre altres 

patologies. S’han reconegut diverses estructures moleculars de  S. pneumoniae que poden 

actuar com a PAMP: el peptidoglicà i els àcids lipoteicoics (PAMPs característics de bacteris 

gram positius) que estimulen el TLR-2. Com també certs factors de virulència com la 

pneumiolisina, secretada per el pneumococ, estimularia el TLR-4. A més, s’ha demostrat la 

susceptibilitat de patir pneumònies, causades per aquest agent patogen, per part de ratolins 

mutants defectius en el gen que codifica pel TLR-9. Així doncs, aquest és un fet més que 

reafirma la coordinació dels diferents TLR per combatre la infecció mitjançant el 

reconeixement de diferents PAMPs d’un mateix bacteri per part de diferents TLR.   

Tot i la funció essencial que desenvolupen les estructures que funcionen com a PAMP en els 

bacteris, molts microorganismes (i no només bacteris) han aconseguit modificar o interferir la 

unió amb els PRR o bé en la resposta a aquesta a l’activació dels PRRs: En els bacteris, 

destaquen les modificacions mínimes en  el lipopolisacàrid (LPS), com és el cas  de Yersinia 

pestis, el qual és modificat el seu LPS mitjançant acetilacions que provoquen una pèrdua 

d’afinitat amb el receptor del sistema immune, el TLR-4.Es coneixen més exemples de 

modificacions estructurals, com el cas de la flagel·lina de Helycobacter pylori, que no és 

reconeguda per el TLR-5. 

A  part d’aquestes modificacions de caire més estructural, alguns bacteris patògens com és el 

cas del ja anomenat Yersina pestis, poden introduir proteïnes al citoplasma (sovint mitjançant 

sistemes de translocació, com el complex de secreció III) de l’hoste i interferir en la transducció 

de la senyal (de forma similar als virus). 
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2.2. PAMPs d’origen viral. 

Els virus estan considerats uns organismes amb una gran quantitat de PAMPs: com és el cas de 

les glicoproteïnes de la coberta (estimulen els TLR-2 i -4),  el DNA (reconegut per els TLR-9) i els 

PRRs de tipus DAI),  RNA de cadena senzilla (el qual estimula els TLR-8 i -9) o l’RNA de cadena 

doble o amb el 5’-trifosfat (activen els TLR-3 i altes PRRs citosòlics com els RLRs o la PKR)[11].  

Alguns virus presenten mecanismes complexes per impedir la resposta antimicrobiana i 

inflamatòria, ja que molts d’ells tenen la capacitat d’interferir en la via de senyalització 

intracel·lular, com és el cas de les vies on participen el NF-κβ i els IRF, descrits anteriorment, 

que pot ser inhibida la producció de INT. Certs virus amb potencial oncogènic poden produir 

una estimulació constitutiva del NF-κβ i promoure així els seus efectes oncogènics. 

2.3. PAMPs d’origen fúngic. 

Els PAMPs més representatius del fongs són els que es troben a la paret de patògens com 

Candida albicans, Cryptococus neoformans, Aspergillus fumigatus i Pneumocystis jirovecii, i són 

detectats per els TLR-2 (en particular detecta beta-glucans) i -4 (relacionat amb el 

reconeixement de glucuronoxilomans), principalment, i activen les vies de resposta 

inflamatòria [12]. 

2.4. PAMPs característics de Protozous. 

La presència i caracterització de PAMPs a protozous és un fet que encara està en estudi, tot i 

això, les molècules d’ancoratge del Glicosil-fosfatidil-inositol, reconegudes pels TLR-2 i -4, i el 

DNA no metilat, també detectat pel sistema immunitari gràcies als TLR-9, semblen ser els 

PAMPs d’origen protozou millor coneguts i estudiats [13].   

Certs protozous han desenvolupat sistemes que els permeten residir marges de temps llargs a 

l’interior cel·lular de l’hoste, i pel que fa als fongs, s’han descrit vies de supervivència basades 

en l’evasió dels TLR-2 i la conseqüent producció de IL-10. 

Resumint, la possibilitat d’amagar completament els PAMPs, per part de la gran majoria 

d’espècies patògens, és poc probable, ja que són necessaris per a la seva replicació i 

transmissió, però si suficientment per evitar el sistema immune.  

3. Efectes derivats de la unió PAMP-TLR. 

3.1. Conseqüències de la unió TLR- PAMP de patogen. 

Com s’ha vist, els PAMPs poden ser de naturalesa bioquímica molt diferent, provenir  de 

espècies bacterianes diferents, protozous, fongs o virus, i fins i tot un mateix PAMP pot ser 

reconegut per més d’un PRR diferent. Tot i això, el ventall  de respostes generades per la unió 

del PAMP amb el PRR corresponent són limitades. 

Les respostes solen ser iniciades mitjançant una via de senyalització activada per la unió PAMP-

receptor, on es produeixen fosforilacions, ubiquitinacions i interaccions entre proteïnes que 

causaran una modificació de factors de transcripció. Aquestes respostes  tindran dos objectius 

fonamentals: la destrucció directa de l’agent causant de la infecció i l’activació de la resposta 

adaptativa. 
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Figura 2. Via de transducció del TLR-4 activat. 

Les respostes desencadenades pels TLR  es poden classificar segons la utilització de diferents 

molècules adaptadores. MyD88 va ser la primera molècula adaptadora involucrada amb la 

transducció de la senyal de tots el TLR, amb l’excepció del TLR-3. Els receptors TLR-4 poden 

induir tan una via de transducció, depenent de la MyD88, com una altra ruta alternativa  on és 

essencial una altra molècula adaptadora anomenada TRIF [14, 15], ambdues vies es 

representen a la figura 2. Els efectes de les vies dependents de MyD88, en les quals es 

produeix l’activació de la via de les MAP quinases i/o una activació del NF-κβ, són l’expressió 

de gens responsables de la síntesi i secreció de citocines inflamatòries.  Per altre part, la posta 

en funcionament de la via depenent de TRIF finalitza en la síntesi de IFN del tipus 1, amb la 

contribució també del NF-κβ activat. 

Les respostes a àcids nucleics provinents de virus [16, 17] són diverses: el DNA de doble 

cadena i el 5’-trifosfat-DNA poden ser reconeguts per els receptors MDA-5 i RIG-1 (tipus de 

LRLs) i desencadenar una via de senyalització depenent del contacte entre els dominis CARD-

CARD de els LRLs i la molècula adaptadora IPS-1 (veure imatge 3). La molècula adaptadora 

interacciona amb altres adaptadors lligats a la membrana externa mitocondrial i la del reticle 

endoplasmàtic, que  alhora, activa caspases i altres efectes complexos que activen el NF-κβ i 

els factors de transcripció IRF-3, corresponentment. El factor IRF-3 activat activa la transcripció 

de gens relacionats amb l’IFN, mentre que el NF-κβ activat promociona l’expressió de gens 

relacionats amb citocines pro-inflamatòries. El TLR-3 també pot detectar DNA de doble cadena 

víric i activar el NF-κβ i el factor de transcripció IRF-3,i per tant, la síntesi tan de citocines com 

de IFN; en canvi, el TLR-7 activat, per la presència de RNA de cadena senzilla, i mitjançant la 

participació del MyD88 entre altres molècules, pot activar el factor de transcripció IRF-7 que 

indueix la síntesi de IFN. 
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3.2. Efectes derivats de l’expressió gènica activada per PRRs 

Els gens modulats per NF-κβ codifiquen per a IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α i quimioquines , entre altres 

proteïnes com les molècules d’adhesió (la E-selectina, per exemple), molècules estimulants, 

receptors per a quimioquines i citocines, TLRs, complexes d’histocompatibilitat. A part de 

potenciar la fagocitosi de les cèl·lules fagocítiques, la presentació d’antígens, afavorir la 

supervivència cel·lular i inhibir l’apoptosi. 

 

Figura 3. Vies de transducció induïdes per virus. 

 

L’expressió de molècules d’adhesió cel·lular (induïda com a resposta  als PAMPs per part dels 

PRRs), com les integrines, facilita el reclutament de leucòcits i la seva activació a les zones de la 

infecció. Els neutròfils presenten mRNA per tots els TLR i per tant poden respondre davant la 

presència de PAMPs, mentre que els NK no presenten aquets receptors, però resulten activats 

per el IFN produït per cèl·lules dendrítiques en resposta a la unió PAMP-PRR. 

Els efectes antivirals mediats per els diferents IFNs es deuen a l’activació de PRRs en resposta a 

DNA o RNA víric al citoplasma [18]. Els IFN produïts, a part de l’acció antiviral, també tenen una 

paper important en l’estimulació de la presentació d’antígens virals per a la modulació de la 

resposta immunològica adaptativa. 

L’estimulació dels naïve CD4+ a limfòcits T helpers també està promoguda, en gran part, per 

l’acció de citocines  induïdes per TLR activats, i el fet que es diferenciïn en Th1 o Th2 dependrà 

de les citocines derivades de l’activació de certs TLR, que alhora dependrà de quin tipus de 

patogen es tracti.  
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Aquets efectes derivats de la interacció PAMP-PRR potencien la idea de relació entre els 

sistema immunitari innat i l’adaptatiu [19]. 

En definitiva, patògens de composició bioquímica similars són reconeguts per receptors y 

activen processos de transducció de la senyal pro-inflamatòria, similars. Les diferents famílies 

de PRRs juguen un paper essencial en la activació immunològica, promouen la transducció de 

la senyal pro-inflamatòria. 

3.3. Conseqüències de la unió TLR- PAMP dels organismes de la flora 

comensal. 

La flora bacteriana comensal constitueix el conjunt de microorganismes presents al cos de 

l’hoste sa, amb el qual manté una relació simbiòtica comensal sense alterar el seu estat de 

salut.  

Els PAMPs formen part de tots els microbis i no només es troben presents en els patògens. 

Com pot el sistema immune innat distingir la flora microbiota dels organismes patògens? 

En el model dels PAMPs, per si sol, no està clar el mecanisme que permet-hi explicar-ho.  Ja 

que, fins fa poc, es pensava que aquets dominis conservats a bacteris eren l’únic mitjà pel qual 

es sistema immunitari innat detectava i combatia la invasió bacteriana. Avui en dia, es creu 

que, els diferents mecanismes moleculars patogènics dels bacteris, a més dels PAMPs, podrien 

ser detectats pels hostes i ser distingits de bacteris no-patògens. 

Segons aquesta hipòtesi, a part dels PAMPs, el sistema immunitari reconeixeria unes altres 

senyals comuns a durant la infecció bacteriana [20], provinents per exemple de la mort per de 

cèl·lules i el despreniment a l’espai extracel·lular de ATP, àcid úric, proteïnes d’unió al DNA 

(binding proteins) o DNA. Així doncs, la detecció de patògens no només es centraria amb la 

detecció del PAMP, sinó que el sistema immunitari reconeixeria el PAMP en un context 

molecular determinat. 

És a dir, la resposta innata no només es fonamentaria en la detecció dels patògens com a un 

PAMP, sinó que ho fa dins un marc de patrons de patogenicitat, els quals s’enumeren a 

continuació: 

3.3.1. Patrons que marquen l’estat vital de la bactèria:. 

S’han descrit patrons moleculars referents a bactèries en creixement i a bactèries post-mort. 

Es tracta de molècules relacionades amb el creixement o la replicació, per exemple el consum 

d’aminoàcids, oxigen i nutrients per part del patogen, o bé per PAMPs com el peptidoglicà 

(PGN). El PGN és essencial durant el creixement de la bactèria, la qual el va remodelant. Per 

fer-ho, necessita uns determinats enzims, classificats dins la família de les autolisines. La 

remodelació de les estructures del peptidoglicà durant el creixement i per part de les 

autolisines dóna com a resultat l’alliberació d’unes toxines anomenades TCT, les quals s’ha vist 

que tenen receptors a ratolins (Nod1) i a Drosophila (PGRPs). El fet de que només es 

produeixin les TCT durant el creixement, proporciona informació al sistema immune sobre 

l’estat vital de la cèl·lula. 
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Una senyal de mort de la bactèria, és per exemple, la muramil dipeptidasa (MDP) de 

Mycobacterium tuberculosis, un component específic derivat de l’acció d’una endopeptidasa 

específica del bacteri, reconeguda per els receptors Nod2. 

Aquestes senyals són de gran ajuda per discriminar si la resposta del sistema immune ha estat 

eficient (en cas de mort el patogen) o si encara s’està propagant, ja que són patrons 

moleculars únics de l’estat en que es troben els patògens. 

3.3.2. Patrons moleculars d’accés dels patògens al citoplasma. 

Alguns patògens han desenvolupat sistemes per introduir molècules pròpies dins la cèl·lula 

hoste. Un dels mecanismes, secretors d’enzims bacterians, més coneguts és els sistemes de 

secreció (presents a bacteris Gram negatives). Aquest sistema permet introduir proteïnes 

efectores a l’interior de la cèl·lula hoste, les quals, una vegada dins la cèl·lula, desencadenen 

efectes patogènics. Aquest sistema és comú a diferents espècies, però els efectes derivats de 

les proteïnes efectores pot ser molt divers. Patògens 

mutants defectius per aquestes proteïnes, perden la 

seva capacitat patogènica. 

S’han trobat evidències de la capacitat de les cèl·lules 

hoste per “sentir” la introducció de molècules 

bacterianes al seu interior. S’han proposat dos models 

no excloents entre si: 

-L’activitat de les proteïnes bacterianes translocades a 

l’interior cel·lular, o inclòs només la seva presència 

(com a PAMP) és detectada per receptors citosòlics. 

Una vegada la cèl·lula s’ha sensibilitzat contra 

aquestes molècules, ja no poden travessar les membranes cel·lulars. 

-La cèl·lula hoste és capaç de detectar el dany produït per la inserció de la estructura que 

permet l’accés de les molècules bacterianes al citosol (o dins el fagosoma). Per exemple, les 

toxines necessàries per formar els complexes de tipus III alteren l’estabilitat de la membrana o 

provoquen un canvi en el flux iònic, fàcilment detectable.  

3.3.3. Patrons que indiquen segrest i alteració del normal funcionament del 

citoesquelet. 

Els esdeveniments associats a la replicació intracel·lular de diversos patògens , com Listeria, 

Shigella o Rickettsial, poden ser un patró patogènic reconegut com pel sistema immune innat. 

Aquets esdeveniments poden ser l’alteració del citoesquelet i el segrest de la funció dels 

components citoplasmàtics, que es donen gràcies a la presència de proteïnes, a l’exterior 

cel·lular dels patògens, amb la capacitat de reclutar enzims claus en la polimerització de 

l’actina. Les proteïnes de la família Rho són un exemple de proteïnes que controlen aquets 

processos.  D’aquesta manera, el patogen es pot desplaçar dins de la cèl·lula, fins i tot, de 

cèl·lula en cèl·lula i impedir la fagocitosi. La resposta cel·lular, associada al bloqueig o 

l’alteració funcional de la actina, es duta a terme mitjançant els receptors Nod (1 i 2) i el factor 

de transcripció NF-κβ.  

           Figura 4. Patrons de patogènesi. 
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La presència d’aquets mecanismes que alteren la funció del citoesquelet només es dóna en 

bactèries patògenes. Per tant, podria ser important per discriminar els bacteris perillosos dels 

no-patològics. 

3.3.4. Altres patrons 

 Diversos patrons, com l’adherència dels patògens a les cèl·lules hostes o la producció 

extracel·lular d’enzims, poden servir per a reconèixer patògens sense  la necessitat d’un PAMP. 

La possibilitat del sistema immune innat a respondre d’una manera determinada a un patogen 

en particular, promociona l’existència d’un altre model: el conegut com a “codi de barres”. 

Aquest model postula que les diferents combinacions de PAMPs que presenten diferents 

espècies pot conduir a una resposta única per aquesta classe de patògens. Un exemple d’això 

seria la resposta contra Gram Negatius per el seu LPS, estimulant del TLR-4, que desencadena 

l’alliberació d’IFN beta. La mateixa resposta es produeix contra els Gram Negatius sense LPS i 

contra els Gram Positius. Per tant, han d’intervenir altres senyals per a la resposta defensiva. 

Un altre model elaborat a partir de experiments en plantes (Guard Hypothesis), a diferència 

del model de dany cel·lular, explica l’activació del sistema immune és causada per alteracions 

en les cèl·lules, com certes vies de senyalització cel·lular. No està del tot clar que aquest 

sistema sigui utilitzat en mamífers. 

4. El factor d’elongació Tu. 

4.1. Característiques moleculars i funcionals de EF-Tu 

El factor Tu és una proteïna procariota essencial per a la elongació dels pèptids naixents al 

ribosoma, per tant, es tracta d’un factor d’elongació en la traducció proteica. EF-Tu catalitza la 

transferència i unió dels diferents complexes aminoacil-tRNA (amb l’excepció del fMet-tRNA) a 

la cadena d’aminoàcids la qual donarà lloc a la nova proteïna [21]. El factor ortòleg a 

eucariotes és el eEF-1A. 

La seqüència d’aminoàcids que componen la proteïna completa està molt conservada entre les 

diferents espècies bacterianes i, estructuralment, es pot dividir en diversos dominis  (veure 

figura 5).  

Per dur a terme la seva acció catalítica, EF-Tu canvia la seva estructura segons tingui unit una 

molècula de GTP o de GDP: amb la molècula de GTP unida, EF-Tu té una gran afinitat pel 

complex aminoacil-tRNA i pel ribosoma. Quan la unió entre el codó del mRNA i el tRNA 

coincideix s’activa la activitat GTPasa intrínseca de EF-Tu, hidrolitzant GTP a GDP, amb la 

conseqüent pèrdua d’afinitat de EF-Tu pel tRNA i el ribosoma. Si la concordança de codons 

entre el tRNA i el mRNA no és correcta, el GTP no és hidrolitzat i no és produeix la unió de 

l’aminoàcid. Per tant, EF-Tu també constitueix un punt de “control de qualitat” de la traducció. 

Degut al seu rol clau en el procés de la traducció, aquesta proteïna es troba al citoplasma dels 

bacteris a molt altes concentracions: pot suposar fins al 5-9% de la proteïna total del bacteri. 
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Figura 5. Estructura d'EF-Tu 

4.2. Evidències de EF-Tu a la superfície externa de bacteris 

Segons diversos estudis que es descriuen breument a continuació, s’ha evidenciat la 

possibilitat  de que el factor elongant Tu (EF-Tu) podria trobar-se a la superfície de la 

membrana citoplasmàtica de bacteris Gram Positius com també a les membranes externa i 

interna dels bacteris Gram Negatius: 

Un dels experiments duts a terme per Kolberg et al. [22], amb l’objectiu de determinar la 

localització de EF-Tu, es basà en el subfraccionament cel·lular dels bacteris, aïllament de la 

fracció corresponent a la membrana externa i la paret cel·lular i  l’ús d’anticossos monoclonals 

i policlonals per a la detecció i quantificació de l’EF-Tu de pneumococs i  Neisseria meningitidis. 

Els resultants obtinguts, mitjançant  la detecció de la flurosceïna per citometria de flux,  

confirmaren la unió entre l’anticòs i l’EF-Tu, però amb unes condicions que no representaven 

en les quals es produeix la infecció: els anticossos només s’uniren si les neissèries sofrien un 

tractament anterior amb etanol i els pneumococs havien de sofrir un shock tèrmic. Aquets 

tractaments mantenen la integritat de la membrana, per això que l’experiment evidencia la 

presència EF-Tu a les superfícies externes d’aquets bacteris. Segons els autors, el fet de que en 

condicions pròximes a les fisiològiques la unió entre els anticossos i EF-Tu no es produeixi, 

podria ser degut a la capacitat dels patògens d’emmascarar d’alguna manera l’epítop de l’EF-

Tu. 

Estudiant la modulació de l’expressió de proteïnes d’E. coli en resposta al fred, Fatma Mihouba 

et al [23]trobaren nivells destacadament alts de EF-TU a la membrana exterior del bacteri. Per 

estudiar les proteïnes de membrana, es va realitzar un sub-fraccionament cel·lular seguint el 

protocol descrit per  Molloy et al. (2000) i la identificació proteica posterior mitjançant l’ús del 

MALDI-TOF. 

En un altre experiment, realitzat per S.G. Junior et al. [24], es va analitzar el proteoma present 

a la membrana externa de diverses bactèries de l’ordre de les Ricketsias; concretament, 

l’espècie Anaplasma marginale. Van trobar certes proteïnes, fins aleshores, considerades com 

a exclusivament citosòliques, una d’elles EF-Tu. Per dur-ho a terme utilitzaren PCR i mètodes 

de seqüenciació de gens del bacteri. Llavors, alineant les seqüències amb un programa 
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informàtic classificaren les proteïnes de membrana, discriminant-les de les altes per homologia 

amb les seqüències estipulades com a “seqüències típiques de proteïnes de membrana”. 

També l’any 2010, Wildaliz Nieves et al [25] identificaren EF-Tu entre les proteïnes de 

membrana de Burkholderia pseudomallei, mitjançant tècniques de immuno-proteòmica. 

Realitzaren un subfraccionament cel·lular, extracció total de proteïnes de membrana i l’ús del 

MALDI-TOF per caracteritzar, entre altres proteïnes, EF-Tu. Els mateixos autors utilitzaren EF-

Tu purificat per induir resistència immunològica a ratolins contra els patògens que expressaven 

la proteïna a la membrana. 

Francisella tularensis és un patogen d’animal causant de la tularèmia. En un estudi (Monique 

Berel et al. [26]) en el qual s’avaluà si la nucleolina podia actuar com lloc d’adhesió de F. 

tularensis a la superfície cel·lular. La nucleolina és una proteïna eucariota implicada en la 

síntesi i maduració del ribosoma, però que també es localitza a la membrana de certs tipus 

cel·lulars (com els monòcits) interaccionant amb elements del citoesquelet. En aquest estudi 

es va demostrar que la molècula mitjançant la qual F. tularensis s’uneix a la nucleolina és la EF-

Tu i que, per fer-ho, aquesta factor d’elongació es troba a la superfície cel·lular del patogen. 

Per demostrar que  la unió es produïa mitjançant EF-Tu  del patogen amb les cèl·lules de 

l’hoste, van produir anticossos de ratolí contra EF-Tu de F. tularensis. Una vegada obtinguts els 

anticossos, es van conjugar amb glutatió-safarosa i s’incubaren amb extracte de membrana de 

F. tularensis. Quan s’analitzaren els complexes safarosa-glutatió-anticòs es va veure que la 

proteïna amb la qual estava unit el complexa EF-Tu-anticòs era la nucleolina.  

La localització a la superfície externa cel·lular de EF-Tu va ser demostrada gràcies a l’ús de 

microscopis electrònics i de fluorescència. S’incubaren anticossos contra-EF-Tu, marcats amb 

florescència, amb extractes de membrana. Els resultats mostraren florescència i, per tant, la 

presència de EF-Tu a la membrana. 

A més, es demostrà la implicació directa de EF-Tu en el procés patogènic de F. tularensis: quan 

es va bloquejar EF-Tu amb anticossos específics per aquest factor, el percentatge de cèl·lules 

infectades disminuïa dràsticament, ja que amb EF-Tu de membrana bloquejat, el bacteri perdia 

la capacitat d’adherir-se al monòcit. 

La presència de EF-Tu com a proteïna situada a la superfície de Pseudomones aeruginosa va ser 

demostrada per Mariette Barbier et al.[27] mitjançant diferents tècniques, quan s’intentava 

conèixer la molècula portadora fosforilcolina. A partir de lisats cel·lulars i el posterior anàlisi 

mitjançat western blot utilitzant anticossos anti-ChoP es va detectar una banda d’uns 43 kDa. 

Subsegüentment , s’analitzà el MALDI-TOF per a caracteritzar la proteïna de 43 kDa: els 

resultats van mostrar que es tractava de EF-Tu de P. aeruginosa. Finalment,  per verificar la 

ubicació de la proteïna  EF-Tu a la superfície externa del bacteri, es va dur a terme la unió 

d’anticossos anti-EF-Tu i anti-ChoP de cèl·lules de P. aeruginosa  i examinat per microscòpia 

d’immuno-fluorescència  (veure figura 6). A més, es va realitzar un mutant de P. aeruginosa 

amb el gen defectiu per a l’enzim modificador de EF-Tu. Aquets mutants es van incubar amb 

anticossos contra-ChoP i la unió no es va produir, a diferència de la soca salvatge.  
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Figura 6. Imatges de microscopia de fluorescència de cèl·lules intactes de PAO1 incubades amb anticossos contra-
EF-Tu (dreta, verd) o anti-ChoP (esquerra, vermell) marcats amb FITC o ficoeritrina, respectivament. 

Altres estudis realitzats per Kunert A. et al. [28] corroboren la presència de EF-Tu a la 

superfície de P. aeruginosa mitjançant l’antisèrum contra EF-Tu, utilitzant l’ELISA i confirmant-

ho mitjançant microscopia d’immunofluorescència. Aquets mateixos autors marcaren les 

proteïnes externes amb biotina, lisaren les cèl·lules, purificaren les proteïnes de membrana 

mitjançant el pas d’aquestes per una columna d’afinitat d’avidina i les separaren amb gels de 

poliacrilamida. El posterior anàlisi per Western blot utilitzant anticossos anti-EF-Tu i contra la 

proteïna citosòlica GroEL, va demostrar la presència de EF-Tu i l’absència de GroEL a l’extracte 

de proteïnes de membrana. 

4.3. EF-Tu com a PAMP  

4.3.1. EF-Tu com a PAMP a plantes. 

En el sistema defensiu de les plantes, es de vital importància la detecció dels PAMPs per tal de 

poder activar els mecanismes de defensa primaris, com la producció d’espècies súper-reactives 

d’oxigen (ROS) o l’alcalinització del medi.  

Segons els estudis realitzats per C. Zipfel et al. [29]el factor d’elongació EF-Tu d’Agrobacterium 

tumefaciens podria ser detectat com a PAMP a determinades plantes, com Arabidopsis 

thaliana: la administració de EF-Tu, purificat d’Agrobacterium tumerfaciens a cèl·lules d’ A. 

thaliana ocasiona una alcalinització del medi, com a resposta primària de la planta a l’exposició 

del PAMP. Aquesta alcalinització també és present quan es tracten cèl·lules d’Arabidopsis amb 

EF-Tu purificat de E. coli transgènic (s’indueix l’expressió de EF-Tu a E. coli gràcies a la inserció 

d’un plasmidi que conté EF-Tu amb una cadena de 6 histidines, per facilitar la purificació). 

Per a determinar certificar la unió de EF-Tu amb A. thaliana, es van marcar un anàleg sintètic 

d’EF-Tu amb iodina125 i s’incubà amb  A. thaliana intacte i amb un mutant d’ A. thaliana per el 

receptor superficial (del qual es tenien indicis que podria lligar EF-Tu). Els mutants no 

mostraren senyal radioactiva i, per tant, no presentaven el PRR per lligar EF-Tu marcat. A més, 

els mutants per el gen codificant del receptor de EF-Tu bacterià a A. thaliana es mostraren més 

susceptibles a ser transformats per Agrobacterium. 

 Així doncs, totes les evidències indiquen el PRR encarregat de reconèixer El-TU a A. thaliana és 

una proteïna anomenada EFR que consta de tres dominis diferenciats: el domini extracel·lular 
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(implicat en la detecció del PAMP), un domini trans-membrana, i un domini intracel·lular 

(serina-treonina quinasa, implicat en la transducció de la senyal).  

La flagel·lina és una element dels bacteris que compleix les característiques de patró molecular  

reconegut com a PAMP. Sembla ser que la detecció de EF-Tu indueix les mateixes respostes 

que les desencadenades per la flagel·lina. La detecció d’ambdós PAMPs ocasiona l’activació de 

les via de les MAP quinases. La conseqüència de l‘activació d’aquesta ruta de transducció 

ocasiona la inducció de l’expressió de diversos gens. Molts d’aquets gens activats són també 

activats per la unió de flagel·lina amb el seu receptor particular. Tot i que en un principi es 

pensava que la flagel·lina i EF-Tu compartien PRR, aquest fet es va descartar al conèixer que si 

es mutava a Arabidopsis el receptor per la flagel·lina i s’administrava EF-Tu es produïa una 

resposta, que en canvi, no es produïa administrant flagel·lina. Cal remarcar però, que s’ha 

demostrat un efecte sinèrgic en l’activació de la resposta contra el patogen. 

La part de EF-Tu que interacciona amb el seu PRR d’Arabidposis corresponent està definida. Es 

tracta de la seva regió N-terminal formada per, més o menys, 18 aminoàcids i amb la addició 

d’un grup acetil. Per demostrar aquest fet, Gernot Kunze et al. [21] dugueren a terme un seguit 

de proteòlisis amb diferents enzims i productes químics, i posaren en contacte els fragments 

resultants amb cèl·lules vegetals d’Arabidposis, donant només una resposta en forma 

d’alcalinització del medi el fragment corresponent als 26 aminoàcids de la regió N-terminal. 

Tot i això, es va aconseguir establir com a pèptid mínim per desencadenar resposta a 

Arabidopsis, un seguit d’aminoàcids que tindria aquesta seqüència: acetil-x-Lys-x-Lys-Phe-x-

Arg-xxxxxxxxx. Per tant, aquestes característiques estructurals descrites anteriorment serien 

les que conformarien l’epítop de EF-Tu (com a antigen). 

El fet de presentar el seu extrem N-terminal acetilat, pareix ser essencial perquè EF-Tu 

desencadeni l’activació dels mecanismes de defensa a plantes, ja que si s’incuben pèptids 

homòlegs a l’EF-Tu citoplasmàtic d’Arabidopsis, el qual no es troba acetilat, amb cèl·lules de la 

mateixa planta, no es produeix alcalinització del medi; en canvi, si s’introdueix el pèptid amb la 

seva forma acetilada, es produirà una acetilació del medi. 

4.3.2. EF-Tu com a PAMP a animals. 

L’únic estudi publicat fins a dia d’avui on és demostra que EF-Tu podria actuar com a PAMP és 

un estudi dut a terme amb Francisella novicida per Sharma J. et al.[30]. En aquest treball es 

demostrà que EF-Tu induïa una resposta inflamatòria a macròfags derivats del teixit marró de 

l’ós, ja que l’administració de EF-Tu (purificat des de E. coli recombinant) a cultius d’aquest 

tipus cel·lular tenia com a resultat un augment de la producció de IL-6 i TNF-α. 

Per altra banda, els PRRs dels macròfags encarregats de reconèixer EF-Tu podrien ser els TLR-2 

i -4, ja que aquets dos TLR són els majoritaris a macròfags per al reconeixement de PAMPs. Les 

evidències indicaven que el TLR-4 era el receptor responsable de la detecció i del 

desencadenament de la resposta inflamatòria, degut a que ratolins defectius totals per el TLR-

4 no mostraren resposta infamatòria. 
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HIPÒ TESI 

Tal com s’ha indicat a la introducció, EF-Tu és una proteïna molt conservada entre les diferents 

espècies bacterianes per la funció vital que desenvolupa al citosol, on té un paper essencial en 

la síntesi proteica. A més, EF-Tu també es troba a la superfície externa a molts 

microorganismes, incloent P. aeruginosa, a on desenvolupa un rol important en el procés 

d’infecció. En aquesta espècie, quan el bacteri creix a 25ºC, la proteïna EF-Tu esta modificada. 

Aquesta modificació, que es detectada per la unió de l’anticòs específic contra ChoP, es dona a 

la part de la proteïna que esta exposada a la superfície, donat que tal como hem vist a la 

introducció, les cèl·lules bacterianes intactes reaccionen amb aquest anticòs [27].  

El nostre grup ha identificat un enzim responsable de la modificació post-traduccional de EF-Tu 

que hem anomenat Enzim modificador de EF-Tu (EftM). Un mutant deficient amb aquest 

enzim es incapaç de modificar la proteïna i per tant incapaç de unir els anticossos específics 

per a ChoP. 

En totes les evidències citades anteriorment, ens plantegem la hipòtesi de que la comparació 

de la proteïna EF-Tu purificada de la soca salvatge amb la proteïna purificada del mutant 

deficient amb l’enzim que causa la modificació ens permetrà identificar la regió de la proteïna 

que esta exposada al exterior. La identificació de la regió externa de EF-Tu serà clau per 

reconèixer el seu paper com a factor de virulència o com PAMP reconegut pel sistema 

immunitari. 

 

 

ÒBJECTIUS 

La nostra recerca es va centrar en poder demostrat, aprofitant-nos de la presència de l’enzim 

modificador de EF-Tu i de la disponibilitat d’una soca mutant per aquest enzim, la posició 

concreta on té lloc la modificació a EF-Tu per conèixer la regió de EF-Tu exposada al exterior. 

Per aquest motiu, la nostra recerca experimental es va basar en la purificació de EF-Tu de la 

soca salvatge i la mutant, i el posterior anàlisi per espectrometria de masses de la EF-Tu 

d’ambdues soques, per determinar la zona on ocorre la modificació post-traduccional del 

factor Tu.  
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MATERIALS I ME TÒDES 

Soques bacterianes utilitzades. 

En aquest estudi vam utilitzar la soca salvatge de P. aeruginosa PAO1 i el mutant deficient de 

EftM, l’enzim modificador del EF-Tu, PAO1ΔeftM. Les soques varen ser cultivades amb medi 

líquid Luria Bertani (LB) o LB sòlid amb un 1.5% d’agar, a 37 o 25ºC.  

Vectors utilitzats. 

En aquest estudi hem utilitzat el vector d’expressió pUCP18ApGw (tufB), derivat del plasmidi 

pUCP18, que conté el gen tufB. Aquest darrer gen codifica per la proteïna EF-Tu de P. 

aeruginosa però a la qual s’hi va addicionar una coa de Histidines per tal de facilitar la seva 

purificació (anomenat sistema His-tagged).  

També hem utilitzat el plasmidi pUCP18ApGw (tufBK5A) que conté el gen tufB, també amb 

l’addició de la coa d’Histidines, però en aquest cas, presenta una substitució en el codó que 

codifica per la lisina 5 de la regió N-terminal de EF-Tu que dona lloc a la codificació d’una 

alanina. 

Purificació d’EF-Tu. 

EF-Tu va ser purificat tan de les soques PAO1 com PAO1ΔeftM. Per a la purificació de EF-Tu, el 

grup d’investigació, va construir el vector d’expressió pUCP18ApGw (tufB) descrit 

anteriorment.  

També es va realitzar la purificació de EF-Tu amb el residu 5, lisina, substituït per l’alanina (EF-

Tu K5A), des d’una soca de PAO1 amb el vector pUCP18ApGw (tufBK5A), descrit anteriorment. 

Totes les purificacions van ser dutes a terme després del creixement de les soques, durant 

unes 18 hores, a 25ºC i mitjançant una solució-resina d’àcid níquel-nitrilotriacètic (Ni-NTA) 

segons les instruccions del fabricant (Qiagen, Valencia, CA). Breument, les cèl·lules van ser 

resuspeses en un buffer de lisis, compost per  50mM de fosfat de sodi (pH 8), 300 mM NaCl, 10 

mM d’imidazol, i lisozim (1 mg/ml) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO). Posteriorment, les cèl·lules 

van ser rompudes per sonicació (10 sets de 30 polsos). El homogenat resultant va ser 

centrifugat a 12000 g per descartar les restes cel·lulars. La resina Ni-NTA va ser afegida al 

sobrenedant resultant de la centrifugació i la mescla es va mantenir amb agitació a 4ºC i 100 

rpm durant tota una hora, en un agitador rotatori. La resina Ni-NTA va ser rentada tres 

vegades consecutives amb el buffer de rentat compost per 50mM de tampó de fosfat sòdic (pH 

8.0), 300 mM de NaCl i 20 mM d’imidazol. Les proteïnes purificades pel mètode His-tagged i 

retingudes a la resina, van ser eluïdes mitjançant 1,5  ml d’una dissolució formada per 50 mM 

de tampó fosfat sòdic (pH 8.0), 300 mM de NaCl i 250 mM d’imidazole. 

La puresa, confirmada per electroforesi en gels de poliacrilamida, va ser del 97% . 
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Western blot. 

La proteïna EF-Tu, purificada pel mètode descrit anteriorment, va ser analitzada per Western 

blot. La proteïna, va ser separada per electroforesi en gel d’acrilamida i transferida a una 

membrana que va ser incubada durant dues hores amb albúmina sèrica bovina a l’1% dins PBS, 

a temperatura ambient, per evitar les interaccions inespecífiques. Posteriorment, es va 

procedir a la incubació de la membrana amb distints anticossos: anticossos de ratolí  MAb 

TEPC-15 que se uneixen específicament l’epítop format per el motiu ChoP (de la casa comercial 

Sigma Aldrich); anticossos policlonals de conill que reconeixen EF-Tu; i anticossos contra lisina 

di- o tri-metilades. Una vegada conclosa la incubació, es va procedir als successius rentats de 

les membranes: tres rentats consecutius amb PBS, per després deixar-les incubant-se amb un 

anticossos secundari conjugats amb fosfatasa alcalina. Finalment, es va aplicar un kit 

comercial, de Sigma Aldrich amb 5-bromo-4-cloro-3-indoil-fosfat pel revelat del Western blot. 

 

Anàlisi per espectrometria de masses. 

Les proteïnes purificades (  30  g) van ser digerides amb tripsina a 37ºC durant tota la nit i 

analitzades per espectrometria de masses.  
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RESULTATS 

Es va triar l'espectrometria de masses en tàndem per tal de caracteritzar la modificació d'EF-

Tu. L’anàlisi de l’EF-Tu purificat de PAO1ΔeftM, digerida  amb tripsina, va demostrar 

l’existència d’un pic diferencial amb una massa de 708.365 Da, que correspon amb la de un 

pèptid amb la seqüencia EKFER de EF-Tu de P. aeruginosa (Figura 7,  part superior). Mitjançant 

un anàlisi similar però en aquest cas de EF-Tu purificat a partir de PAO1 cultivat a 25°C, es va 

identificar un pic amb una massa de 750.412 Da (Figura 7, imatge central). Sorprenentment, 

aquest augment de la massa del pèptid EKFER correspon a l'addició de tres grups metil (42.047 

Da), concretament, al residu de lisina 5, donant lloc a una estructura química similar a 

l’estructura de la ChoP (Figura 8). L’anàlisi d'EF-Tu purificada amb la lisina substituïda per una 

alanina, en el residu 5 de la proteïna (EF-Tu K5A) va mostrar l'absència dels grups metil (Figura 

7, imatge inferior).  

 

 

 

EF-Tu purificada a partir de PAO1 crescut a 25°C (a la imatge representat com EF-Tu*) va 

reaccionar amb el MAb TEPC-15 específic per ChoP i amb un anticòs específic contra lisina-

di/trimetilada, a diferència d'EF-Tu purificat de PAO1ΔeftM i EF-Tu K5A (Figura 8). Aquests 

resultats indiquen que la modificació post-traduccional d'EF-Tu que és detectada per l'anticòs 

que detecta ChoP no és un addició de ChoP sinó una tri-metilació de EF-Tu a la lisina 5. 

Figura 7. Anàlisi per espectrometria de masses en tàndem de la proteïna EF-Tu purificada de diferents 
soques: PAO1ΔeftM (EF-Tu, imatge superior); PAO1 (EF-Tu*, imatge central) i PAO1 K5A (EF-Tu K5A, 

imatge inferior). 
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Figura 8. Estructura molecular de la tri-metil lisina (esquerra) i del motiu fosforilcolina (ChoP, dreta). Els 
grups metil d'ambdues molècules es troben ombrejats a les dues molècules. Els àtoms de hidrogen, 

carbó, nitrogen, oxigen i fòsfor estan acolorits en blanc, gris, blau, vermell i rosa, respectivament 

Figura 9. Anàlisi per Western Blot de les proteïna EF-TU purificada de la soca  PAO1ΔEftM (EF-TU), EF-Tu 
purificada de PAO1 (EF-TU*) i EF-TUK5A purificada de PAO1, amb els anticossos anti-EF-TU, anti-ChoP i 

anti-di/trimetil lisina. 
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CÒNCLUSIÒNS 

Els resultats obtinguts indiquen que la modificació d’EF-Tu, reconeguda pels anticossos contra-

ChoP, és en realitat una triple metilació  a la regió N-terminal, concretament al residu 5 de 

lisina, donant lloc a una estructura molt similar a l’epítop ChoP, el qual és reconeguda pels 

anticossos monoclonals contra-ChoP. Donat que esta modificació és detectada amb aquests 

anticossos monoclonals a cèl·lules intactes de P. aeruginosa, podem concloure que l’extrem N-

terminal de la proteïna EF-Tu està exposat a la superfície i pot actuar com a PAMP 

interaccionant amb les cèl·lules de l’hoste. 
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