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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. L’ -SINUCLEÏNA 

 
1.1.1. ESTRUCTURA I FUNCIÓ 

 

L’-Syn és una proteïna neuronal presinàptica que pertany al grup de les sinucleïnes, l’-, la - i la - 
sinculeïna de 140, 134, i 127 aminoàcids respectivament. Fou identificada per primer cop per Maroteaux 

al 1988 [MAROTEAUX 1988]. Al 1997 es va identificar la -Syn com el major component dels cossos de 
Lewy (LB) i de les neurites de Lewy (LN) [SPILLANTINI 1997], inclusions intracel·lulars proteiques 

considerades com un dels principals marcadors de la malaltia del Parkinson (PD). L’-Syn juga un paper 
important en el desenvolupament de totes aquelles malalties neurodegeneratives englobades dins el 
conjunt conegut com sinucleopaties, les quals, a més del PD inclouen la demència amb cossos de Lewy o 
síndrome de Shy-Drager, entre d’altres [VILLAR-PIQUÉ 2016]. 
 

L’-Syn està codificada per el gen SNCA situat a la posició 21 del cromosoma 4 [SHIBASAKI 1995]. És una 
proteïna petita de 140 aminoàcids i la seva seqüència es pot dividir en 3 dominis (Figura 1): (i) el domini 
N-terminal, que inclou els 60 primers residus, conté repeticions imperfectes d’una seqüència de 6 residus 

(KTKEGV), i té un marcat caràcter amfipàtic i una forta tendència a adoptar una estructura -helicoïdal 

durant la seva interacció amb membranes; (ii) el domini central NAC (non amyloid- component), que va 

del residu 61 al 95, és altament hidrofòbic i està involucrat en l’agregació de l’-Syn; (iii) el domini C-
terminal, que va del residu 96 al 140, té càrrega negativa degut a la presència de residus aniònics (Glu i 
Asp). Aquest domini dona flexibilitat a la proteïna [MARIÑO 2019, BREYDO 2012]. 

 
Figura 1. Seqüència d’aminoàcids de l’ -Syn i la seva divisió en tres dominis. Les repeticions imperfectes d’11 residus 

amb la seqüència KTKEGV subratllada [PIRC 2011].  

Encara que les funcions de l’ -Syn no són clares sembla estar implicada en diversos processos, assenyalats 
a continuació:  
 

- Supressió de l’apoptosi a neurones dopaminèrgiques mitjançant la reducció de l’activitat de la 
proteïna quinasa C: La proteïna quinasa C regula l’apoptosi que es sobre-activa en condicions 

d’estrès oxidatiu. L’-Syn regula l’expressió de la proteïna quinasa C mitjançant la desactivació 

del factor-B nuclear, desactivant així la cascada proteolítica [EMAMZADEH 2016].  
 

- Regulació dels nivells de glucosa: S’ha trobat -Syn en cèl·lules implicades en processos secretors. 
Sembla estar implicada en la secreció d’insulina i el transport de glucosa a través dels teixits 
[RODRIGUEZ-ARAUJO 2015]. 
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- Modulació de l’activitat de la calmodulina: La calmodulina és una proteïna de senyalització, que 

s’activa mitjançant la seva unió al Ca2+ [EMAMZADEH 2016]. Està implicada en els mecanismes de 

memòria i pot inhibir el receptor quinasa 5 acoblat a la proteïna G. L’-Syn interacciona amb la 
calmodulina mitjançant un mecanisme dependent del Ca2+ [MARTINEZ 2003]. 

 
- Activitat xaperona: Les proteïnes receptores SNARE, estan involucrades en la secreció de 

neurotransmissors. Durant el cicle de secreció, aquestes proteïnes adopten una estructura 

intermèdia desplegada, que és susceptible de ser degradada. L’acció de l’-Syn és mantenir 

l’estructura de les proteïnes SNARE durant aquests cicles. A més, la pròpia seqüència de l’-Syn 
confirma el seu paper com a xaperona, ja que té regions anàlogues a les proteïnes 14-3-3, 
proteïnes que regulen processos de fosforilació [EMAMZADEH 2016].  
 

L’ -Syn també interacciona amb les proteïnes de xoc tèrmic (HSP), que són xaperones 
expressades en condicions d’estrès cel·lular, i que ajuden a la degradació d’estructures proteiques 

errònies [EMAMZADEH 2016]. Pareix esser, que l’-Syn està implicada en l’activitat de la 
xaperona Hsc70, responsable de l’alliberament eficient dels neurotransmissors [WITT 2013].  
 

- Manteniment del nivell d’àcids grassos poliinsaturats: El cervell conté acetil-CoA sintetasa, un 

enzim que afegeix grups acil als àcids grassos poliinsaturats. L’-Syn pareix estar implicada en la 
formació del complex enzim-substrat corresponent [EMAMZADEH 2016].  
 

- Activitat antioxidant: La malaltia del Parkinson es pot desencadenar per l’estrès oxidatiu que 
sofreixen les neurones dopaminèrgiques, el qual provoca l’oxidació dels fosfolípids i el dany a les 

membranes [EMAMZADEH 2016]. La interacció de l’-Syn amb les membranes és un mecanisme 
protector de la seva oxidació, ja que activa l’expressió enzimàtica antioxidant [ZHU 2006]. A més, 

l’-Syn pot prevenir l’apoptosi causat per l’estrès oxidatiu, i ho fa mitjançant la interacció amb 
proteïnes com el citocrom C oxidasa o la JIP-1b [HASHIMOTO 2002]. No obstant, la interacció dels 

agregats d’-Syn amb les mitocòndries causa l’alliberament de citocrom C i l’augment de calci i 
òxid nítric mitocondrial donant lloc a estrès oxidatiu i apoptosi [PARIHAR 2008]. Sembla que la 

sobre-expressió de l’-Syn, també indueix un excés intracel·lular de ROS, que agreuja la 
vulnerabilitat de les neurones i causa la mort cel·lular induïda per dopamina [JUNN 2002]. 

 

- Diferenciació neuronal: La unió de les proteïnes Ras amb l’-Syn activa la via EPK/MAPK, implicada 
en l’enviament de senyals de creixement des de la cèl·lula receptora als factors de transcripció 
ubicats en el nucli cel·lular [FU 2000].  

 

- Regulació de la biosíntesis de dopamina: L’-Syn disminueix l’activitat de la tirosina hidroxilasa, 
de manera que pot modular la producció de dopamina a les cèl·lules. La síntesi de dopamina 

s’estimula quan l’-Syn està poc expressada o es troba agregada, fet que s’incrementa a l’estrès 

oxidatiu. Per inhibir l’activitat de la tirosina hidroxilasa l’-Syn interacciona amb la proteïna 
fosfatasa 2A, que desfosforila el Ser40 de la tirosina hidroxilasa i inhibeix la seva funció 
[EMAMZADEH 2016]. 

 
- Modulació del tràfic de vesícules: La formació de vesícules sinàptiques comença corbant la 

membrana. L’-Syn s’uneix selectivament a aquestes membranes i regula el tràfic de vesícules en 
la sinapsis [PRANKE 2011]. 
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1.1.2. AGREGACIÓ DE L’-SINUCLEÏNA I IMPLICACIÓ PATOLÒGICA 

 
Les proteïnes es poden associar i formar agregats que des de un punt de vista morfològic poden ser 
essencialment de dos tipus: agregats amorfs i fibres amiloides, les quals són estructures altament 

ordenades i implicades en diverses malalties neurodegeneratives. L’-Syn forma fibres amiloides que 

contenen una regió central formada per làmines  orientades perpendicularment a l’eix central de la fibra. 
Les fibres tenen un diàmetre aproximat de 10nm i estan formades per diversos protofilaments torçats al 
voltant de la fibra. 
 

L’-Syn existeix en equilibri entre l’estat soluble i unit a membranes, fet que condiciona la seva estructura 

secundària. Al citosol, l’-Syn soluble presenta una estructura desordenada, mentre que quan s’uneix a 

mbranes lipídiques, el seu domini N-terminal adquireix una estructura helicoïdal. La unió de l’-Syn a les 
membranes es possible gràcies a la presència de lípids amb grups àcids, com la fosfatidilserina o el 
fosfatidilinositol, fet que suggereix la interacció de les membranes amb les cadenes laterals de les lisines 

de l’-Syn. A diferència de les conformacions fisiològiques descrites, l’-Syn també pot adoptar una 

conformació en forma de làmines , la qual és la predominant quan l’-Syn té un component patològic. 

L’adquisició d’aquesta conformacio està associades amb l’agregació i depòsti intraneuronal de l’-Syn en 
forma de cossos de Lewy, els quals contenen oligòmers i fibres amiloides (Figura 2) [BURRÉ 2018]. 

 
Figura 2. Esquema de les conformacions de l’-Syn associades amb les funcions fisiològiques i patològiques de la 

proteïna. L’ -Syn nativa és soluble i no té estructura. Després d’unir-se a membranes lipídiques com les vesícules 

sinàptiques, l’-Syn sofreix canvis conformacionals i adopta una estructura d’ -hèlix, associada amb la funció del 

complex SNARE. Baix condicions patològiques l’-Syn soluble forma oligòmers que tenen una estructura de làmines  
que es poden convertir en fibres amiloides. Aquestes estructures es poden depositar en els cossos de Lewy. Els 

oligòmers i les fibres es poden propagar de neurona a neurona en la malaltia del Parkinson [BURRÉ 2018]. 

El domini central NAC de l’-Syn és la regió més propensa a l’agregació, encara que aquest fet es 

contraresta amb les càrregues positives i negatives dels dominis N- i C-terminals. L’-Syn sembla tenir 
conformacions compactes, estabilitzades per interaccions de llarg abast de caràcter hidrofòbic i 
electrostàtic entre el domini C-terminal i la regió central NAC i entre els dominis N- i C-terminals, que 
prevenen l’agregació [BERTONCINI 2005]. Malgrat això, mutacions, canvis en les condicions ambientals, o 

modificacions post-traduccionals (PTMs), poden induir la pèrdua de la conformatció nativa de l’-Syn i 
indïr la formació d’intermedis parcialment plegats. 
 

El procés d’agregació de l’-Syn és similar al d’altres proteïnes i es pot dividir en tres fases (Figura 3): (i) 
una primera fase de retard, que és el pas limitant del procés, on els monòmers s’uneixen per formar nuclis 
d’agregació, i per tant, és on té lloc la major part dels canvis estructurals; (ii) la fase d’elongació, on les 
fibres creixen exponencialment; i (iii) la fase estacionària, on la taxa de creixement disminueix. Els 
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oligòmers formats a partir de la unió dels intermedis parcialment plegats, es converteixen en 
protofilaments, que s’associaran per formar fibres amiloides madures. Les fibres amiloides creixen 
ràpidament durant la fase d’elongació mitjançant la unió de monòmers als extrems de les fibres. Aquesta 
fase és termodinàmicament favorable, ja que la compacitat de la proteïna disminueix la superfície 
exposada. Finalment, a la fase estacionària, la majoria de polipèptids ja estan agrupats en fibres 
[INVERNIZZI 2012]. 
 
El Parkinson, és la segona malaltia neurodegenerativa més estesa avui en dia, just després de l’Alzheimer. 
Aquesta, fou descoberta l’any 1817, per James Parkinson [SAMII 2004]. En general, la prevalença de la PD 
està entre el 0,3% i l’1% a persones majors de 60 anys, i al voltant del 3% a majors de 80 anys [BENITO 
2018]. La definició patològica de la PD és la pèrdua o degeneració de les neurones dopaminèrgiques 
(productores de dopamina) a la substància negra del cervell a conseqüència de la formació d’agregats 

proteics insolubles a dins elles [BEITZ 2014]. Aquests estan majoritàriament formats per -Syn que agrega 
en forma de cossos de Lewy (LB) i neurites de Lewy (LN). En qualsevol cas, la reducció del nivell de 
dopamina desencadena els símptomes de la malaltia: tremolor, lentitud en el moviment, rigidesa i 

problemes d’equilibri. Els símptomes de la PD es fan evidents després de la mort d’un 70% de les 

neurones dopaminèrgiques. La taxa de pèrdua “normal” de cèl·lules nigrals és de 2.400 per any, així 
doncs, una persona no afectada als 100 anys, probablement desenvoluparà la malaltia [UVERSKY 2001]. 
 

 
Figura 3. Procés d’agregació de l’-Syn. Transformació de la proteïna intrínsecament desordenada a l’intermedi 
parcialment plegat que condueix a l’agregació a causa de l’exposició de superfícies hidròfobes. L’oligomerització 

d’aquestes espècies condueix a la formació de fibres [UVERSKY 2001]. 

Son diversos els fets que impliquen l’-Syn amb la malaltia del Parkinson. En primer lloc, com s’ha 

mencionat anteriorment, l’-Syn és el principal component fibrós dels cossos i les neurites de Lewy 

[SPILLANTINI 1998]. En segon lloc, s’han identificat diverses mutacions a l’-Syn que semblen estar 
relacionats amb la PD (A53T, E46K, H50Q, A30P, G51D, A53E) [GHOSH 2016]. 
 
A més de les mutacions genètiques, també es veuen afectats sistemes endògens dissenyats per degradar 
proteïnes mal plegades, com és el sistema ubiqüitina-proteasoma. Altres processos que poden tenir un 
paper a la PD són la disfunció mitocondrial o l'estrès oxidatiu, fets que causen degeneració neuronal  [BEITZ 
2014]. 
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1.1.2.1. FACTORS QUE PROMOUEN L’AGREGACIÓ 
 
Hi ha diversos factors que poden modificar l’agregació proteica. La temperatura és un dels factors més 
crítics a considerar. Un augment o disminució d’aquesta, pot desestabilitzar la proteïna i promoure la seva 
agregació, ja que es rompen interaccions inter-residuals que defineixen la seva estructura i deixen 
exposades zones hidrofòbiques que faciliten l’agregació. A més, hi ha un augment de la difusió proteica i 
de les col·lisions moleculars.  
 
Les condicions de la dissolució també juguen un paper important en l’agregació de proteïnes. Entre 
aquestes, la més crítica és el pH. El pH determina el tipus i la distribució de les càrregues superficials de la 
proteïna, les quals afecten a les interaccions intramoleculars i intermoleculars proteïna-proteïna. El tipus 
de tampó i la concentració d’aquest, també afecta a l’agregació. Un altre factor clau és la força iònica. Els 
ions poden interactuar electrostàticament amb les proteïnes, donant lloc a mecanismes d’agregació 
diferents [WANG 2010].  
 
Els productes farmacèutics que empram, utilitzen excipients i additius que poden afectar a l’agregació 
proteica. Alguns d’ells desestabilitzen les proteïnes i n’afavoreixen l’agregació, mentre que d’altres les 
estabilitzen. Molts d’aquests excipients inclouen petites molècules neutres com sucres, aminoàcids, 
amines, polímers, tensioactius i conservants [WANG 2010]. Gaire bé tots ells, poden tenir un efecte 
promotor o inhibidor de l’agregació proteica. En el cas dels tensioactius, poden tenir un efecte 
estabilitzador mitjançant la seva unió, de manera feble, a zones hidrofòbiques proteiques 
[HOFFMANN,2009]. Per altra banda, també poden promoure l’agregació proteica ja que una forta unió a 
la proteïna, pot provocar una desnaturalització parcial d’aquesta [PANYUKOV 2007]. 
 
Un altre factor és la concentració de la proteïna. Un augment pot disminuir l’agregació a causa de l’efecte 
d’aglomeració que afavoreix conformacions compactes en lloc de conformacions més flexibles, però 
també la pot augmentar, ja que hi ha més col·lisions [WANG 2010]. 
 
Altres factors com les superfícies de contacte o la irradiació de llum poden influir en l’agregació proteica. 
L’adsorció de proteïnes en superfícies (com per exemple la sílice o superfícies metàl·liques) sembla reduir 
la barrera energètica per formar aquests agregats, amb o sense canvis estructurals a les proteïnes [WANG 
2010]. La irradiació de llum pot afavorir el desplegament de proteïnes, donant lloc a l’agregació [REDECKE 
2009] o bé, induir reaccions d’entrecreuament que generin agregats amb enllaços covalents [QI 2008]. 
 

1.2.  LES ESQUARAMIDES 

 
1.2.1. ESTRUCTURA I PROPIETATS 

 
Molts dels esforços de la recerca en el camp de la malaltia del PD s’han centrat en la cerca d’inhibidors per 

intentar retardar o evitar l’agregació de l’-Syn. Són molts els compostos d’origen natural capaços d’actuar 
sobre aquest procés, d’altres tenen un origen sintètic. Malgrat això, encara es cerquen inhibidors que 
puguin interferir d’una manera efectiva, a baixa concentració, sobre les forces intermoleculars que actuen 

com forces inductores de l’associació entre els diferents monòmers d’-Syn.  
 
Part d’aquest treball de fi de grau, es centre en estudiar, de forma preliminar, el potencial de les 

esquaramides com inhibidors de l’agregació de l’-Syn. Pensem que aquestes, degut a la seva arquitectura 

molecular, podrien reduir la tendència de l’-Syn a agregar. 
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Les esquaramides són amino derivats de l’àcid esquàric i poden ser considerades amides vinílogues (Figura 
4A). Com les amides, les esquaramides tenen una alta capacitat per formar enllaços d’hidrogen (Figura 
4B). La conjugació entre el grup carbonil del cicle de l’esquaramida i els nitrògens externs fan evident la 
reduïda rotació entre els enllaços C-N de les esquaramides, ja que li donen un cert caràcter de doble enllaç. 
Aquesta conjugació genera una estructura rígida i coplanar entre els carbonils i els grups NHs (Figura 4C) 
[ROTGER 2004].  
 
Hi ha tres possibles conformers: anti/anti, syn/anti i syn/syn (Figura 4B). El confòrmer anti/anti és el que 
presenta menor impediment estèric i pot formar interaccions cooperatives mitjançant enllaços d’hidrogen 
amb altres composts. El confòrmer syn/anti es pot estabilitzar mitjançant la formació d’enllaços d’hidrogen 
intramoleculars, facilitant la formació d’estructures plegades. Finalment el confòrmer syn/syn és el menys 
favorable dels 3 degut a l’impediment estèric entre els dos substituents. 
 

 
Figura 4. A) estructura de l’àcid esquàric i d’una esquaramida secundària. B) Confòrmers de la unitat esquaramida i 
patró de formació dels enllaços d’hidrogen de cada un d’ells. C) Conjugació i formes ressonants de l’ esquaramida.
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2. OBJECTIUS 

 
 
Els objectius d’aquest treball es poden resumir en els següents punts: 
 

• Realitzar una recopilació bibliogràfica del mecanisme de creixement i agregació de l’-Syn en 
forma de fibres, així com dels principals inhibidors d’aquest procés, tant d’origen natural com 
sintètic, que s’han descobert fins avui. 

• Produïr de forma recombinant l’ -Syn, i estudiar les millors condicions d’entron que indueixin la 
formació de fibres amiloides. Alhora, estudiar la capacitat d’agregació d’una esquaramida, la 3,4-
diamino-3-ciclobutè-1,2-diona (C4H4O2N2), sobre aquest procés.  
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3. MATERIALS I MÈTODES   
 

3.1. MATERIALS 
3.1.1. REACTIUS 

 
Tots els reactius utilitzats varen ser adquirits de les empreses comercials Sigma-Aldrich, Scharlau, ACROS 

Organics i ThermoFisher. L’-Syn va ser produïda de forma recombinant, seguint la metodologia descrita 
en aquest treball. L’esquaramida emprada (C4H4O2N2) fou cedida pel grup d’investigació de Química 
Supramolecular (SUPRAMOL) de la Universitat de les Illes Balears. 
 

3.1.2. DISSOLUCIONS 
 
a) Dissolucions tampó. 
Les dissolucions tampó (DT) que es varen emprar a n’aquest estudi són les següents:  
 

• DT1: Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM, PMSF/Pefabloc SC 1mM, pH 8 

• DT2: Tris 10mM, pH 7,4  

• DT3: Tris 10mM, NaCl 600mM, pH 7,4 

• DT4: Tris 10mM, NaCl 300mM, pH 7,4 

• DT5: Acetat 100mM, NaCl 300mM, pH 4 

• DT6: Acetat 100mM, NaCl 300mM, pH 4,5 

• DT7: Acetat 100mM, NaCl 300mM, pH 5 

• DT8: Fosfat sòdic 100mM, NaCl 300mM, pH 6 
 

Per preparar les dissolucions tampó es va utilitzar aigua milli-Q, obtinguda del sistema de purificació Milli-

Q de Millipore Corporation. Per ajustar el pH d’aquestes es va utilitzar àcid clorhídric 1M o hidròxid de 
sodi 1M mitjançant un pH-metre digital Crison model Basic 20+ equipat amb un electrode de vidre Crison 
model 5029. Posteriorment, les dissolucions varen ser filtrades mitjançant un filtre de membrana de nailon 

amb un diàmetre de por de 45m i es varen congelar fins la seva utilització. 
 
b) Dissolucions per la producció de proteïna. 
Es va preparar una dissolució 25g/L de Luria Bertani  (LB), de la marca Fisher Scientific, dissolent la matriu 
en aigua milli-Q. També es va preparar una dissolució d’ampicil·lina 5mg/mL i una dissolució d’isopropil β-
D-1-tiogalactopiranòsid (IPTG) 1M en aigua milli-Q. Aquestes dissolucions es varen filtrar amb un filtre de 

45m. 
 
c) Dissolució de Tioflavina T (Tht). 
Per a les mesures de fluorescència es va utilitzar el fluoròfor Tht. Es va preparar una dissolució mare del 
mateix de concentració 3,75mM. 
 
d) Dissolucions inhibidor. 
Es va preparar una dissolució 0,5mM d’esquaramida C4H4O2N2 (PM= 112g/mol). 
 

3.2.  MÈTODES EXPERIMENTALS 

3.2.1. PRODUCCIÓ, PURIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DE L’ -SINUCLEÏNA 
 
L’expressió de la proteïna recombinant, es va fer seguint el protocol que es va posar apunt en treballs 
anteriors [MARTÍNEZ-OROZCO 2019]. 
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Per la producció de l’-Syn es va emprar una cepa de bactèries E. Coli modificada genèticament amb un 

plasmidi que inclou una seqüència de nucleòtids que codifiquen per l’-Syn i una seqüència que codifica 

per una -lactamasa, que li aportarà resistència a la ampicil·lina.  
 
El precultiu es va dur a terme en 20mL del medi de cultiu Luria Bertani (LB) (25g/L) prèviament esterilitzat, 

al qual es va afegir una alíquota de 5L de la colònia de bactèries que estava en una suspensió de glicerol, 

i 400L d’ampicil·lina (5mg/mL). El precultiu es va incubar 15h a 37C i 180rpm. 
 
El cultiu es va realitzar en 1L de medi LB al qual es va afegir tot el precultiu i 20mL d’ampicil·lina. La mescla 

es va incubar a 37C i 180rpm fins assolir una densitat òptica a  600nm superior a 0,6 D.O. Un cop assolida, 
es va afegir 1mL d’isopropil β-D-1-tiogalactopiranòsid (IPTG) per tal d’activar l’expressió de la proteïna, i la 

mescla es va incubar 4h a 37C i 180rpm. 
 
Posteriorment, es va dur a terme el procés d’extracció i purificació de la proteïna expressada. El cultiu 

bacterià es va centrifugar a 4000rpm i 4C durant 15min per així, separar les cèl·lules del medi de cultiu. El 
precipitat es va resuspendre dins la DT1 mitjançant agitació magnètica i a dins un bany d’aigua-gel durant 
1h. A continuació, es va dur a terme la lisis cel·lular sonicant durant 2min i després, es va centrifugar durant 

20min a 4C i 10kxg. Després, es va descartar el pellet, i al sobrenedant es va afegir 1g de sulfat 
d’estreptomicina per cada 100mL, per tal de precipitar els àcids nucleics. La mescla es va agitar en un bany 

d’aigua-gel durant 15min i després, es va centrifugar durant 30min a 10kxg i 4C. Al sobrenedant s’hi va 
afegir 29,5g de sulfat d’amoni per cada 100mL d’aquest, i després, es va agitar durant 1h en un bany 

d’aigua-gel per tal de precipitar l’-Syn. Tot seguit, es va centrifugar durant 30min a 10kxg i 4C guardant 
el pellet. 
 

L’-Syn es va purificar dissolent el pellet en un volum de DT2 igual a 1/20 partdel volum inicial de LB. 

Aquesta dissolució es va filtrar amb un filtre de membrana de nailon amb un diàmetre de por de 45m. 
Posteriorment, la dissolució resultant es va injectar a un equip cromatogràfic GE ÄKTA, equipat amb una 
columna d’intercanvi aniònic GE Healthcare RESOURCETM Q de 6mL. Per dur a terme l’elució es va aplicar 
un gradient de NaCl de 0 a 600mM emprant dues dissolucions tampó (DT2 i DT3) amb un fluxe de 4mL/min. 
Per a la detecció es va utilitzar l’espectroscopia d’UV-Vis a un longitud d’ona de 280nm.  
 

Les fraccions d’-Syn obtingudes es van concentrar centrifugant repetides vegades a 4kxg i 4C, emprant 
tubs amb una membrana de 5kDa de pes molecular de tall. Posteriorment, es va determinar la 
concentració de la proteïna mesurant l’absorbància a 280nm i coneixent el coeficient d’absorció molar a 
aquesta longitud d’ona. També es va dur a terme una electroforesis SDS-PAGE, utilitzant gels BIORAD Mini-
PROTEAN® TGXTM, per veure si la proteïna s’havia expressat correctament. Les fraccions obtingudes de la 

purificació varen ser tractades amb Laemmi/DTT, i es van afegir 15L a cada un dels apartats del gel. 
L’electroforesi es va dur a terme a 200V durant 30min i els gels es varen tenyir amb blau de Coomasie. 
 

3.2.2. ESTUDI DE LES CONDICIONS D’AGREGACIÓ DE L’-SINUCLEÏNA 
 

L’-Syn purificada es va emprar per estudiar la seva cinètica d’agregació. Per a fer-ho, es va emprar 
l’espectroscòpia de fluorescència, i com a fluoròfor la Tioflavina T (Tht). Aquest és un colorant 
benzotiazòlic, que sofreix un canvi dràstic en la seva longitud d’ona màxima d’excitació de 385nm a 450nm 
i en la seva longitud d’ona màxima d’emissió de 445nm a 485nm, en unir-se a les fibres amiloides, 
juntament amb un augment de la intensitat de fluorescència [NAIKI 1989]. 
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Es creu que l’augment de fluorescència és degut a una immobilització de la Tht en unir-se a les fibres 
amiloides. En disolució, els anells de bencilamina i benzotiazol giren lliurement sobre l’enllaç carboni-
carboni compartit. Aquesta rotació provoca que l’estat excitat no es mantingui generant una baixa emissió 
de fluorescència (Figura 5). En canvi, quan la Tht s’uneix a les fibres amiloides hi ha una immobilització 
rotacional de l’enllaç i es conserva l’estat excitat, donant lloc a un alt rendiment quàntic de fluorescència. 
[BIANCALANA 2010]. 

Tal i com està descrit, la formació de fibres d’-Syn es veu afectada per diversos factors com la 
concentració de proteïna, el pH, la temperatura i l’agitació [UVERSKY 2001]. En aquest treball es va realitzar 
un estudi d’aquestes condicions per tal d’establir les condicions experimentals adequades per després, dur 
a terme l’estudi d’inhibidors. 
 
Per fer les mesures de fluorescència es varen utilitzar cubetes de quars d’1cm de pas òptic i una capacitat 

de 3mL. Dins cada cubeta es va addicionar el volum necessari per tal d’obtenir una concentració 10M de 

proteïna i 50M de Tht. La resta de volum es va completar amb dissolució tampó. Es varen fer quatre 
rèpliques per a cada dissolució tampó DT5 a pH 4, DT6 a pH 4,5, DT7 a pH 5 i DT8 a pH 6. Es va utilitzar un 
espectrofluorímetre model UV-2401PC de la marca Cary equipat amb un termòstat que va mantenir la 

temperatura de les cubetes a 37C. Les mesures es van fer amb agitació constant i se’n va fer una cada 
quatre minuts, fins un total de 300.  
 

A més, es va estudiar la morfologia dels agregats d’-Syn formats a pH 4 (DT5) emprant un microscopi de 
forces atòmiques (AFM) Veeco Multimode, equipat amb un controlador IV NanoScope. Aquest estudi es 

feu a pH 4, ja que és aquest pH el que es va utilitzar posteriorment per els estudis d’agregació de l’-Syn 
en presència d’inhibidors. 
 

3.2.3. ESTUDI DE L’INHIBICIÓ DE L’AGREGACIÓ DE L’ -SINUCLEÏNA MITJANÇANT 
ESQUARAMIDES 

 

L’estudi de la inhibició de l’agregació de l’-Syn també es va fer mitjançant l’espectroscopia de 
fluorescència, utilitzant com a fluoròfor la Tioflavina T (Tht). Per fer les mesures de fluorescència es varen 
utilitzar cubetes de quars d’1cm de pas òptic i una capacitat de 3mL. Dins cada cubeta es va addicionar el 

volum necessari per tal d’obtenir una concentració 10M de proteïna, 50M de Tht i 0,5/1/10/20M 
d’inhibidor esquaramida C4H4O2N2 (Figura 6). La resta de volum es va completar amb DT5 ja que totes les 
mesures es van realitzar a pH 4.  Es van dur a terme 4 rèpliques per cada concentració d’inhibidor. Es va 

fer una mesura cada 4min fins un total de 200, amb agitació constant i a 37C, emprant el fluorímetre 
model UV-2401PC de la marca Cary. 
 

A més, es va estudiar la morfologia dels agregats d’-Syn formats en presència d’ esquaramida a pH 4 
(DT5) mitjançant un microscopi de forces atòmiques (AFM) Veeco Multimode equipat amb un controlador 
IV NanoScope. 

 

 

 

Figura 5. Estructura de la Tioflavina T. Els anells de 
bencilamina i benzotiazol giren lliurement  sobre l’enllaç C-C, 
generant una baixa emissió de fluorescència. 

Figura 6. Esquaramida 3,4-diamino-3-ciclobutè-1,2-diona (C4H4O2N2 ) estudiada 

com a inhibidror de l’agregació de l’-Syn. 
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4. RESULTATS I DISCUSIÓ 

 
4.1. PRODUCCIÓ, PURIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DE L’ -SINUCLEÏNA 

 
La producció recombinant de l’-Syn es va fer seguint diverses etapes. A l’etapa de purificació de la 
proteïna es va dur a terme una cromatografia d’intercanvi aniònic on es varen recollir 4 fraccions (S1, S2, 
S3 i S4) correspondents a al pic cromatogràfic 1 (Figura 7). Després, es va dur a terme una electroforesis 
SDS-PAGE de totes les fraccions, que va evidenciar l’aparició d’una banda al voltant dels 15 kDa 

corresponent a l’-Syn (Figura 8). Aquest fet confirmà la correcta expressió de la proteïna. Per altre banda, 
l’aparició d’una única banda a S4 confirma que la proteïna era pura i que no existien formes oligomèriques. 
En canvi, a les fraccions S1,S2 i S3 apareixen dues bandes més que podrien correspondre a alguna forma 
oligomèrica de la proteïna. 

 
Figura 7. Cromatograma obtingut durant la purificació de la proteïna -Syn mitjançant cromatografia d’intercanvi 

aniònic.  

 
Figura 8. Gels SDS-PAGE de les fraccions recollides durant la purificació de l’-Syn mitjançant cromatografia 

d’intercanvi aniònic. M fa referencia al marcador utilitzat. 
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4.2. ELECCIÓ DE LES CONDICIONS EXPERIMENTALS PER L’AGREGACIÓ DE L’ -
SINUCLEÏNA 

 
Una qüestió fonamental és saber quines forces o factors fan que una proteïna desordenada agregui. L’-
Syn es caracteritza per tenir una baixa hidrofobicitat i una elevada càrrega neta. A partir d’aquest fet, és 

lògic pensar que un canvi en les condicions de l’entorn de l’-Syn pot provocar una alteració a la càrrega 
neta de la proteïna, generant estats parcialment plegats que afavoreixin l’agregació [UVERSKY 2001]. 
 

4.2.1. ESTUDI DEL PH SOBRE LA FIBRIL·LACIÓ  

 
La Figura 9 mostra els canvis temporals en la fluorescència de Tht durant la incubació de l’-Syn a 37C a 
diferents pHs. Les corbes obtingudes mostren perfils cinètics sigmoïdals, on es poden diferenciar les tres 
fases principals de l’agregació. Una fase inicial de retard que correspon a la formació dels nuclis; una 
segona fase d’elongació, corresponent al creixement de les fibres; i una darrere fase estacionària on es 
manté en equilibri i en la que es produeix la sedimentació de les fibres formades. Es va observar que una 

disminució del pH resulta en una acceleració de la cinètica de fibril·lació de l’-Syn. En el cas dels estudis 
realitzats a pH 5 i 6, durant les tretze primeres hores d’incubació, no es va detectar la formació de fibres. 
En canvi, a pH 4 i 4,5 es van formar fibres. A pH 4 la fase de retard es supera passada la primera hora, i a 
pH 4,5 passades 2 hores. La fase d’elongació durà fins les 5h i les 7h respectivament. 

 
Figura 9. Efecte del pH sobre la fibril·lació de l’-Syn. La cinètica de la fibril·lació monitoritzada per l’ intensitat de 

fluorescència de la tioflavina T. Les mesures es van realitzar a 37C i a pH 4, 4,5, 5 i 6. La concentració de la proteïna 

era 10M. El Tht es va excitar a 420 nm, i la longitud d’ona d’emissió era de 460nm. 

Per tant, es pot observar que una disminució de pH provoca un augment de la cinètica de fibril·lació de 

l’-Syn. Aquest fet s’atribueix a la minimització de la càrrega neta negativa de l’-Syn, disminuint així les 
interaccions intramoleculars electrostàtiques repulsives i facilitant la formació d’intermedis parcialment 
plegats [UVERSKY 2001]. 
 

4.3. ESTUDI DE LES FIBRES DE L’ -SINUCLEÏNA I ANÀLISI DE LES FORCES 
INTERMOLECULARS QUE INDUEIXEN LA SEVA FORMACIÓ. 

 
A més de proteïnes globulars i fibroses, també n’hi ha d’intrínsecament desordenades (IDPs) o proteïnes 
amb regions intrínsecament desordenades (IDRs). Les IDPs i IDRs es troben en diverses conformacions 
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dinàmiques i són biològicament actives. Aquestes proteïnes poden ser més o menys compactes i posseir 
una quantitat variable d’estructures secundàries o terciàries flexibles. La capacitat d’aquestes proteïnes 
per tornar a les conformacions dinàmiques després de finalitzar una determinada funció, i la seva capacitat 
per adoptar diferents conformacions segons les condicions del seu entorn, són propietat úniques de les 
IDPs. 
 

L’-Syn és una proteïna intrínsecament desordenada. Malgrat això, l’-Syn té un grau de compacitat més 
alt del que s’esperaria per una proteïna desordenada, ja que hi ha una agrupació de residus hidrofòbics i 
interaccions de llarg abast generades dins la pròpia proteïna. Aquestes interaccions s’estableixen entre el 
domini C-terminal i la regió NAC, i són de tipus electrostàtic. Les nombroses interaccions de llarg abast 

generades a l’-Syn promouen la formació d’un clúster hidrofòbic que comprèn la part C-terminal de la 
regió NAC altament hidrofòbica (residus 85-95) i el domini C-terminal (residus 110-130). L’existència 
d’aquestes interaccions pareix tenir un paper important en l’inhibició de la seva agregació espontània. Les 
conformacions autoinhibitories oscil·len en el rang dels ns als μs, corresponent al temps de formació 
d’estructures secundàries durant el plegament de la proteïna [BREYDO 2012, UVERSKY 2011].  
 

Fins fa poc, el coneixement de l’estructura agregada de l’-Syn havia quedat limitada a l’estudi de dos 
segments petits de la proteïna mitjançant la utilització de difracció d’electrons [RODRIGUEZ 2015], i a 
l’estudi d’una estructura simple obtinguda mitjançant RMN en estat sòlid, concretament d’un 

protofilament de 5nm de diàmetre [TUTTLE 2016].  
 
Altres estudis més recents, derivats de l’aplicació de la criomicroscopia electrònica, han permès conèixer 

l’estructura tridimensional, a nivell atòmic, de les fibres amiloides de l’-Syn completa, baix el seu estat 
acetilat a l’extrem N-terminal, amb una resolució de ~3Å. Aquest fet ha permès extreure conclusions sobre 

l’organització de les fibres d’-Syn i la seva estabilitat, i proposar un mecanisme pel seu creixement [LI 

2018]. També s’ha descrit l’estructura atòmica dels agregats d’-Syn truncada a l’extrem C-terminal (1-
121) [GUERRERO-FERREIRA 2018]. Aquestes dues estructures mostren algunes diferències com és la 

quiralitat de les hèlix, cap a la dreta en el cas de l’-Syn truncada i cap a l’esquerra a l’-Syn acetilada, o 
els angles de gir. Aquestes diferències són degudes, possiblement, al polimorfisme que presenten les fibres 

d’-Syn. Malgrat això, els trets estructurals més importants que es descriuen a continuació, són comuns. 
 

El mapa de densitat electrònica de les fibres d’-Syn mostra una fibra d’un diàmetre de 10nm i una 
longitud de l’hèlix de 239nm (Figura 10). La fibra es composa de dos protofilaments enllaçats a través de 

l’eix principal, que té simetria 21. La posició de les làmines  que formen un protofilament, es deguda a la 
rotació d’una làmina al voltant de l’eix (gir de l’hèlix), seguit d’una translació vertical (creixement de l’hèlix). 

Aquesta disposició de les làmines  resulta en un espaiat entre les subunitats d’un protofilament de 4,8Å. 
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Cada molècula d’-Syn està composta per vuit 

segments  (residus 42–46 (1), 48–49 (2), 

52–57 (3), 59–66 (4), 69–72 (5), 77–82 (6), 

89–92 (7), i 94-(~102) (8). Els segments 2-

7 formen un nucli intramolecular hidrofòbic, que es manté al llarg de tota la fibra i contribueix a 
l’estabilitat del protofilament (Figura 11). El nucli hidrofòbic està envoltat per dues regions hidrofíliques, 
la majoria d’aquestes cadenes laterals formen enllaços d’hidrogen. 
 

La interfase entre dues subunitats d’-Syn està formada per els residus 50-57 (50HGVATVAE57) i conté una 
configuració típica de paral·lel, coneguda com in-register steric-zipper. Aquesta interfase està estabilitzada 
per les interaccions hidrofòbiques entre les cadenes laterals d’A53 i V55 (Figura 12). Al centre de 
l’interfase, s’estableixen interaccions electrostàtiques entre E57 i H50 juntament amb K45, les quals 
bloquegen l’accés a les interaccions hidrofòbiques de la interfase i estabilitzen el dímer. 

 
Figura 12. Interaccions important a l’-Syn. a) Vista des de dalt de la fibra, els dos protofilaments estan colorejats en 

lila i blanc. El zoom de les capses i-iv es mostra en b-e. b) La interfase entre els dos protofilaments comprèn els 
residus 50-57. El símbol ‘ indica els residus del protofilament oposat. c) Interaccions electrostàtiques entre H50, K45 i 

E57’. Les distancies entre les cadenes laterals estan indicades. d,e) Interaccions  entre K58 i E61, i entre E46 i K80 
respectivament. Els residus identificats com a punts de mutació associats a la PD estan colorejats en vermell [LI 

2018]. 

Fins avui s’han associat sis mutacions de l’-Syn amb el PD i altres sinucleopaties (A30P, E46K, H50Q, G51D, 
A53E, and A53T). Totes menys l’ A30P, estan localitzades al centre de la fibra (Figura 13). La mutació E46K 

possiblement indueix a repulsions que desestabilitzen l’estructura de l’ -Syn. El mapa tridimensional 
obtingut amb cryo-EM suggereix la contribució d’algunes mutacions a l’estabilitat de la fibra, degut a que 

Figura 10. Mapa de densitat de les fibres d’-Syn 
obtingut mitjançant Cryo-EM. a) Una sola fibra 
formada per dos protofilaments colorejats en lila i 
groc, b) Vista lateral del mapa de densitat, c) vista 
de dalt del mapa de densitat [LI 2018]. 

Figura 11. Hidrofobicitat de les fibres d’-Syn. A) Vista de 
dalt de les regions hidrofòbiques (marrons), és evident la 
hidrofobicitat de la interfase entre els dos protofilaments. 
La hidrofobicitat va des de hidrofílic (-4,5/blau) a hidrofòbic 
(4,5/marró), està indicat amb la barra de colors. Els residus 
hidrofòbics de la superfície de la fibra estan indicats. B) 
Augment de la regió assenyalada en (A) mostrant el centre 
hidrofòbic format per alanines i valines [GUERRERO-
FERREIRA 2018]. 
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la H50, la G51 i la A53 estan implicats en les interaccions intermolecular de l’interfase entre dues làmines 

 de protofilaments adjacents. La mutació de la H50, carregada positivament, per una glutamina polar i 
sense càrrega interfereix amb les interaccions electrostàtiques establertes entre els residus H50, K45 i E57. 
Per altre banda, el canvi de la G51 per un àcid aspàrtic carregat negativament, o la transformació de les 
petites cadenes laterals de l’alanina A53 en una llarga treonina (A53T) o a un àcid glutàmic  (A53E), 
introdueixen residus hidrofílics o carregats dins la interfase hidrofòbica provocant la seva desestabilització.  

 
Figura 13. Seqüència de l’-Syn humana. La posició de les mutacions associades a la PD esta colorejada en vermell 

[GUERRERO-FERREIRA 2018]. 

Encara que les mutacions afectin a la morfologia i estabilitat de 

les fibres amiloides de l’-Syn, aquestes es poden formar 
igualment, però presentant diverses diferencies estructurals. 
Aquestes mutacions indueixen la formació de fibres amb una 
amplada d’entre 7 i 10nm i amb diferent periodicitat de les hèlix 
(Figura 14), i generalment alteren la seva cinètica de formació. 
 

Diversos estudis suggereixen que el creixement de les fibres d’-
Syn té lloc a partir dels residus 71-82 (71VTGVTAVAQKTV82) de la 

regió hidrofòbica de l’-Syn. La importància dels residus 71-82 
per la formació de les fibres va sorgir quan es va observar que 

l’-Syn tenia una habilitat intrínseca per la formació d’aquestes, 

mentre que la -Syn no polimeritzava, ni tan sols després 
d’exposicions prolongades a condicions òptimes.  
 

Per intentar explicar aquestes diferències entre la - i l’-Syn 
humana s’han comparat les seves seqüències, que presenten 

dues diferencies principals: 1) la -Syn manca d’un conjunt 
d’aminoàcids que formin una regió hidrofòbica; i 2) l’extrem C-

terminal és significativament diferent entre la - i l’-Syn (Figura 15). L’habilitat per agregar d’una proteïna 

híbrida que contenia l’extrem N-terminal de l’-Syn i l’extrem C-terminal de la -Syn, fa evident que la 

diferència en l’extrem C-terminal no és la causa de la baixa agregació de la -Syn. Per altre banda, una 

eliminació dels aminoàcids 71-82 del centre de la regió hidrofòbica de l’-Syn va aturar la polimerització 
d’aquesta. A més, la influència inhibitòria en substituir aminoàcids sense càrrega per carregats (Glu o Arg) 
dona suport a la importància de la regió hidrofòbica. La mutació A76E va demostrar que no s’inhibeix 

completament la polimerització de l’-Syn però si que en disminueix la taxa. Aquets resultats demostren 
que la introducció d’un residu carregat no és suficient per rompre les interaccions intermoleculars 
hidrofòbiques que condueixen la formació de les fibres [GIASSON 2001]. 

Figura 14. Diferents estructures de  fibres 

d’ -Syn amb diverses mutacions 
associades a la PD. Il·lustració gràfica 
dels paràmetres de l’hèlix de les fibres. La 
taula mostra els paràmetres de l’hèlix de 

l’-Syn nativa i amb les 6 mutacions 
associades a la PD. ND significa “no 
detectable” [LI 2018] . 
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El coneixement detallat dels residus implicats en el creixement de 

les fibres d’-Syn és important i essencial per el disseny de teràpies 

efectives que pugin reduir la taxa d’agregació de l’-Syn. Alguns candidats per aquestes teràpies poden 
ser petites molècules que puguin interferir en el procés de fibril·lació, unint-se a la regió hidrofòbica. 
 
Encara que moltes de les cadenes polipeptídiques que formen fibres no presenten seqüències 
homòlogues, tenen la característica comú de presentar residus aromàtics. D’aquesta observació neix l’idea 
que els residus aromàtics juguen un paper important en la formació de les fibres, com a elements 
estructurals a partir dels quals té lloc l’autoensamblatge. 
 
Generalment, les proteïnes desordenades presenten molts pocs residus aromàtics. Els tres aminoàcids 
aromàtics (fenilalanina, triptòfan i tirosina) formen part del grup dels 6 aminoàcids menys abundants a les 
proteïnes (la histidina, que pot ser considerada també aromàtica, la metionina i la cisteïna són els altres 
tres). El triptòfan és l’aminoàcid amb la freqüència d’abundància més baixa (1,32%), la tirosina i la 
fenilalanina tenen una freqüència d’abundància del 3,25% i 3,91% respectivament. Al mateix temps, els 
residus aromàtics están molt conservats, essent el triptòfan el més conservat [GAZIT 2002]. Generalment, 
quan s’observen substitucions d’aminoàcids degut a mutacions, un residu no aromàtic no es substituït mai 
per un residu aromàtic i viceversa. 
 
El procés de formació de fibres és bàsicament un procés de reconeixement 

intermolecular i d’autoensamblatge (Figura 16) on les interaccions  poden 
aportar dos elements claus: (i) una aportació energètica que deriva del propi 

apilament per formar interaccions  i que condueix a l’autoensamblatge; i (ii) 
una direccionalitat i orientació específiques proporcionades pel patró de les 

interaccions  que condueixen a la formació de les fibres amiloides, 
estructures supramoleculars ordenades i ben definides.  
 

En el cas de l’-Syn, aquest mecanisme podria tenir lloc a partir del residu de 
fenilalanina present a la regió NAC. Estudis sobre la IAPP, polipèptid associat 
amb el desenvolupament de la diabetis de tipus ll mitjançant la formació de 
fibres amiloides, posen en evidència aquest fet. En substituir el residu de 
fenilalanina per prolina o leucina hi ha una reducció dramàtica en la taxa 
d’agregació [AZRIEL 2001]. 

 
El bloqueig físic de la formació de fibres amiloides és un camí clau per el control 
de les malalties relacionades amb aquestes. De les hipòtesis sobre el paper 

clau de les interaccions  en la formació d’aquestes estructures, es suggereix 
que inhibidors que puguin bloquejar la formació d’aquestes interaccions, 
podrien esser potents candidats a esser emprats en farmacologia. 
 
 

Figura 16. Model d’una 
possible distribució de les 
fibril·les amiloides basat en 
la formació d’interaccions 

 entre residus aromàtics 
que contribueixen a l’ordre 
i direccionalitat de la 
fibril·la [GAZIT 2002]. 

Figura 15. Esquema de la seqüència de la 

- i l’ -Syn humana. Els aminoàcids 
idèntics entre les dues proteïnes es 
mostren en un fons negre. La barra entre 
els aminoàcids 71-82 representa els 

residus eliminats a la proteïna  71-82 -
Syn.  L’asterisc mostra la posició del 
residu Ala mutat a Arg o Glu [GIASSON 
2001]. 
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4.4. INHIBICIÓ DE L’AGREGACIÓ DE L’ -SINUCLEÏNA 

 
4.4.1. INHIBICIÓ PER SISTEMES ENDÒGENS 

 

La inhibició de la fibril·lació de l’-Syn es pot dur a terme mitjançant l’activació de proteïnes endògenes 
inhibidores. Aquesta estratègia ha estat utilitzada per tractar l’anèmia de cèl·lules falciformes, on 
l’hemoglobina F disminueix la fibril·lació d’hemoglobina S [HE 2002]. Diversos estudis posen de manifest 
que la interacció entre molècules anàlogues de la mateixa família de pèptids poden regular l’agregació 
proteica baix condicions patològiques. 
 

En un estudi es varen analitzar ratolins transgènics que contenien l’-Syn i la -Syn, i els resultats obtinguts, 

demostraren que la -Syn, actúa com inhibidor de l’agregació de l’-Syn [HASHIMOTO 2001]. Aquest fet, 

també està en consonància amb l’observació de que l’-Syn té una gran tendència a agregar, mentre que 

la -Syn i la -Syn són menys propenses a l’agregació [BIERE 2000]. A més, un altre estudi realitzat per Park 

fa evident la capacitat de la -Syn per inhibir l’oligomerització de l’A53T -Syn. En canvi, la -Syn no té cap 
efecte sobre aquesta [PARK 2003]. 
 

Encara que el mecanisme mitjançant el qual la -Syn inhibeix l’agregació de l’-Syn no és clar, diverses 

possibilitats poden ser considerades. Per exemple, la -Syn es podria unir a l’-Syn [HASHIMOTO 2001]. 
En aquest sentit, Masliah va postular que la regió N-terminal és la responsable de la inhibició de l’agregació 

de l’-Syn, ja que és anàloga a la regió N-terminal d’aquesta darrera. Per això, va dissenyar cinc pèptids 
corresponents a diferents segments de la regió N-terminal (Figura 17). Només un dels pèptids, 

corresponent als aminoàcids 1-15, va inhibir l’agregació de l’-Syn. Per corroborar aquesta hipòtesi es va 

preparar una -Syn a la qual es van eliminar els aminoàcids 2-15 i aquesta, no va mostrar efecte inhibitori 

[MASLIAH 2002]. La -Syn també podria facilitar la interacció de l’-Syn amb les membranes lipídiques 

afavorint les conformacions d’-hèlix. També es planteja la possibilitat de que la -Syn pugui tenir 

propietats antioxidants o neuroprotectives, de manera que disminueixi el grau d’oxidació de l’-Syn, ja 

que com és sabut, l’ estrès oxidatiu promou l’agregació de l’-Syn (Figura 18) [HASHIMOTO 2001].  
  

 
 

Un estudi realitzat per Conway, va mostrar la capacitat de la dopamina per prevenir la formació de fibres 

amiloides de l’ -Syn [CONWAY 2001]. Consistent amb aquest estudi Norris va postular que l’inhibició de 
la formació de fibres és deguda a la formació de subproductes oxidats de dopamina, com la 

dopaminochrome, que indueixen canvis conformacionals en l’ -Syn en unir-se als residus 125-129 
(125YEMPS129)  que condueixen a la formació d’oligòmers “esfèrics” que no evolucionen cap a la formació 
de fibres amiloides [NORRIS 2005]. Està descrit que les neurones dopaminèrgiques són vulnerables a la PD 
degut a la seva major exposició a l’estrès oxidatiu. Tot i així, l’estudi de Norris suggereix que els intermedis 

en l’oxidació de la dopamina poden evitar la formació de fibres d’ -Syn. 
 

Figura 17. Pèptids sintètics dels aminoàcids 1-

15 fins 51-61 de la regió N-terminal de la -
Syn. Només el pèptid 1-15 va inhibir 

l’agregació de l’ -Syn [MASLIAH 2002]. 

Figura 18. 
Mecanismes 
d’inhibició de 
l’agregació i 
neuroprotecció de 

l’-Syn mediats 

per la -Syn 
[MASLIAH 2002]. 
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4.4.2. INHIBICIÓ PER INTERACCIÓ PROTEICA 
 

També s’ha estudiat la capacitat de diferents pèptids per inhibir la fibril·lació de l’-Syn i modular la 
toxicitat dels agregats. Hi ha hagut diversos enfocaments pel disseny d’aquests pèptids, però el més comú 
ha estat el disseny de pèptids derivats de la mateixa proteïna.  
 
E. Hughes va proposar la incorporació d’aminoàcids N-metilats a pèptids anàlogs a la cadena polipeptídica 

de la proteïna A. Aquest fet va inhibir l’agregació del pèptid A  i reduí la seva toxicitat [HUGHES 2000]. 
La incorporació d’un grup metil al nitrogen d’una amida, bloquejà els enllaços d’hidrogen entre els 
aminoàcids, i per tant, alterà les interaccions proteiques. Així, s’impedeix la formació dels enllaços 

d’hidrògen entre les làmines  i la formació fibres. Ja que l’-Syn(68-78) és el fragment més petit capaç de 

reproduir el patró d’agregació de la proteïna sencera, Bodles va dissenyar el fragment N-metilat -
Syn[Sar73](68-78), en el que es va substituir un residu glicina per una sarcosina. Aquest pèptid, no va 

agregar ni va esser tòxic, però a més, va impedir la fibril·lació i la toxicitat del seu anàleg no metilat -
Syn(68-78)[BODLES 2004]. 
 
També s’ha estudiat el disseny de petits pèptids que interaccionin específicament amb la regió responsable 

de l’agregació de l’-Syn i la inhibeixin. El-Agnaf va dur a terme un estudi on va dissenyar una llibreria de 

pèptids de set residus, anàlegs a alguns dels fragments d’-Syn. Va observar que la majoria d’ells s’unien 

a la regió central hidrofòbica de l’ -Syn, concretament als residus 64-86 (GAVVT). L’estratègia seguida va 
ser el disseny de pèptids anàlegs a aquest fragment amb la incorporació d’aminoàcids que el fessin més 
soluble (arginina (R) o glicina (G)), (Taula 1). El pèptid que va mostrar un major efecte inhibidor va ser 
l’ASI3 [EL-AGNAF 2004]. 
 

 
Taula 1. Estructura primària de l’ -Syn nativa i els pèptids ASI [EL-AGNAF 2004]. 

 Un enfocament menys comú ha estat el disseny de 
pèptids que no tenen cap semblança amb la seqüència de 

l’-Syn però capaços d’establir interaccions 

hidrofòbiques amb l’-Syn [HUGGINS 2011, SIVANESAM 
2015]. Huggins va emprar pèptids que contenien un gran 
nombre d’aminoàcids aromàtics, com el triptòfan o la 

tirosina, que facilitaren l’associació amb l’-Syn i 
inhibiren la seva fibril·lació. A la Figura 19  es mostra el 
model emprat per explicar la inhibició de la fibril·lació 
mitjançant aquests composts. La unió dels inhibidors a la 

proteïna, i la conseqüent formació de fulls , impedeix 
l’auto-reconeixement necessari per l’oligomerització. 
Aquest model és aplicable a diverses proteïnes amiloides, 

i en el cas de l’-Syn té diversos punt d’unió hidrofòbica 
a la regió NAC [HUGGINS 2011].  
  

Figura 19. Mecanisme d’inhibició de l’ -Syn 
mitjançant proteïnes no anàlogues a la seqüència 

de l’ -Syn [HUGGINS 2011]. 
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Els inhibidors peptídics més potents apareixen a la Taula 2. Tots aquets inhibidors foren capaços 

d’interaccionar amb la regió C-terminal de l’-Syn, concretament amb els residus V118, D119, D121, N122, 
S129, G132, i Y136 [SIVANESAM 2016]. A la Figura 20 podem observar els punts d’unió dels inhibidors a 

l’-Syn. L’estudi de Sivanesam indica que els pèptids que s’uneixen al domini C-terminal inhibeixen els 

primers passos d’associació i per tant, la formació de cadenes . Aquests pèptids, una vegada units, 
presenten una velocitat de dissociació relativament lenta, i indueixen un canvi conformacional significatiu 

a la regió C-terminal de l’-Syn. Malgrat la unió, aquesta regió conserva la seva flexibilitat a l’estat 
oligomèric (o protofibrilar). Tal com s’indica a la figura, també es van observar canvis en un altre segment 

de l’-Syn quan s’emprà l’inhibidor més potent, el ciclo-WW2, concretament en els residus G41, V48, H50 
i V52, A53 i T54. Cap dels canvis provocats pels inhibidors estudiats va tenir lloc a la regió central NAC(61-
95), el que sugerí que no són necessàries interaccions directes amb la regió central NAC per inhibir la 

fibril·lació de l’-Syn. 

 
Taula 2. Seqüència dels pèptids  inhibidors  no anàlegs a l’-Syn més potents [SIVANESAM 2016]. 

 
Figura 20. Esquema que mostra la seqüència de l’ -Syn i els punts d’unió de diversos inhibidors. L’àrea vermella 

representa els punts clau per la formació d’estructures  (residus 67-82) i possibles punts d’unió de l’inhibidor ciclo-
WW2 (37-54). Juntes representen la seqüència mínima per la formació de les fibres amiloides. L’àrea verda 

representa la regió C-terminal on la majoria d’inhibidors proteics no anàlegs a l’ -Syn sembla que s’uneixen. En 
diversos casos, l’unió al domini C-terminal ha estat associat amb la formació d’agregats no amiloides [SIVANESAM 

2015]. 

Els AFFFITOPEs són un dels darrers desenvolupaments en teràpies d’immunització activa. Aquesta nova 
tecnologia desenvolupa pèptids curts (AFF) que contenen característiques concretes d’un anticòs per una 
determinada molècula [SCHNEEBERGER 2010]. L’advantatge d’aquest mètode és que els pèptids 

seleccionats no presenten seqüències similars a les de l’-Syn. Això, impedeix obtenir una resposta 
autoimmune que ha estat un dels principals obstacles en el disseny de vacunes eficients contra la PD i 
contra altres malalties amiloidogèniques. Mandler va dur a terme un estudi de set AFFs, observant que els 

anticossos induïts per aquests pèptids reconeixen la regió C-terminal de l’ -Syn. L’AFF1 va ser el més 

eficient, va mostrar una resposta immune cap a l’-Syn oligomèrica, però no contra la monomèrica. També 

es va determinar que l’AFF1 era específic per l’-Syn, sense reactivitat creuada amb altres tipus de 

sinucleïnes, com ara la -sinucleïna. Aquest estudi ha propiciat el desenvolupament d’una vacuna PDO1A, 
que actualment està en assaigs clínics [MANDLER 2014]. 
 

4.4.3. INHIBICIÓ PER MOLÈCULES PETITES 
 

S’han investigat una gran quantitat de petites molècules amb potencial per inhibir la fibril·lació de l’-Syn. 
Un estudi realitzar per Masuda va investigar l’efecte de 79 composts, corresponents a 12 famílies de 

compostos químics diferents, sobre la inhibició del procés de fibril·lació de l’-Syn (Taula 3). D’entre ells, 



L’AGREGACIÓ DE L’ALFA-SINUCLEÍNA ÉS UN PROCÉS CLAU EN EL DESENVOLUPAMENT 
DE LA MALALTIA DEL PARKINSON. PERÒ... LA PODEM INHIBIR? 

 

 25 

composts corresponents a set classes de famílies diferents (polifenols, fenotiazines, poliens macròlids, 
porfirines, rifamicines, congo red i els seus derivats i terpenoides) van inhibir la fibril·lació [MASUDA 2006]. 
 
Un cert nombre de polifenols (baicaleína, delfinidina, clorur de dopamina, galato d’ epigalocatequina 
(EGCG), exifone, (-)-gallocatequina, gossypetin, hinokiflavone, hipericina, procianidina, àcid rosmarínic, i 
theaflavine), la porfirina dehidroporfirina IX, congo red i el seu derivat BSB són els inhibidors més potents 

amb un índex de IC50 10M. Altres polifenols (cianidina, (-)-epicatechin 3-gallate, epigallocatechin, 

miricetina, purpurogallin, (+)--tocoferol, i 2,3,4-trihidroxibenzofenona), al igual que la fenotiazina 

lacmoid, la porfirina hematin, i el derivat de congo red FSB, inhibeixen la fibril·lació de l’-Syn amb un IC50 

de 10-20M (Taula 3) [MASUDA 2006].  
 

A més, també es va estudiar la fibril·lació de l’-Syn en presència de diversos dels composts esmentats 
anteriorment, emprant l’electroforesi SDS-PAGE. Aquest estudi va revelar la presència de dímers i 
oligòmers de la proteïna. En contrast amb les fibres amiloides que s’obtenen en absència dels inhibidors. 

Això suggereix que els composts estudiats inhibeixen la fibril·lació de l’-Syn mitjançant l’estabilització 
d’intermedis prefibrilars solubles (Figura 21). Els resultats mostraven que no només s’inhibeix la formació 

de fibres, sinó també la toxicitat de l’-Syn [MASUDA 2006]. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Taula 3. Petites molècules 
estudiades com a potencials 
inhibidors de la formació de 

fibres amiloides d’ A, -Syn i 
tau. Subratllat en groc les 
classes de composts que van 
inhibir la fibril·lació, en verd els 
compost amb una inhibició 

més alta (IC5010M), en blau 
composts amb una inhibició 

moderada (IC50 10-20M) i en 
lila composts sense efecte 

inhibidor (IC50 80M). 
[MASUDA 2006].  

Figura 21. Model d’inhibició de la fibril·lació de l’-Syn 
mitjançant molècules petites [MASUDA 2006]. 
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Per tal de caracteritzar la interacció d’aquestes petites molècules amb l’-Syn, Rao va fer un estudi de 
RMN sobre la interacció de  5 composts (Figura 22) (clorazol E, congo red, lacmoid, PcTS-Cu2+, i àcid 

rosmarínic) amb l’-Syn, i així identificar quins són els fragments de la seqüència de l’-Syn que 
interaccionen amb aquets inhibidors [RAO 2008]. Les 5 molècules examinades varen mostrar un gran 

consens en la seva zona d’interacció amb l’-Syn. Els composts eviten les interaccions amb les regions més 

hidrofòbiques de l’-Syn, englobant els residus 66-76 i 82-88, i prefereixen la regió N-terminal (residus 3-
18 i 38-51), on es van alternant residus carregats, principalment lisina, amb residus hidrofòbics (Figura 23). 
La regió àcida C-terminal va romandre sense interaccionar amb els inhibidors. 
 

 

Els polifenols constitueixen la classe més gran de molècules petites capaces d’inhibir la fibril·lació de l’-
Syn. Molts dels polifenols són substàncies naturals obtingudes de les plantes, fruits o vegetals. Aquests, 

inhibeixen la fibril·lació de l’-Syn formant-hi complexos oligomèrics, solubles i no tòxics [EHRNHOEFER 
2008, HONG 2008, MASUDA 2006]. Estudis recents suggereixen també que l’EGCG pot remodelar les fibres 

madures d’-Syn, i convertir-les en agregats amorfs més petits i no tòxics [BIESCHKE 2010]. Caruana va 
dur a terme un estudi sobre la capacitat inhibitòria de 15 composts polifenòlics, establint que un petit grup 
de polifenols que contenen 3 grups hidroxils veïns (Baic, Scut, Myr, EGCG) eren els composts amb més 
potencial tan per inhibir la formació d’oligòmers, com per desagregar els oligòmers ja formats (Figura 24) 
[CARUANA 2011].   

 
A n’aquest estudi es va determinar el perfil fisicoquímic dels composts amb més potencial, el qual requeria: 
(i) elements de reconeixement aromàtic que permetin la unió no covalent al nucli amiloidogènic dels 

monòmers d’-Syn o dels oligòmers 
[PORAT 2006]; i (ii) la presència de grups 

hidroxil ( tres  dos  un grup al mateix 
anell) que obstaculitzin el procés de 
fibril·lació o bé, desestabilitzin 
l’estructura de les fibres [CARUANA 
2011].  

 
 

Figura 22. Estructura química de les molècules estudiades 

per inhibir la fibril·lació de l’-Syn [RAO 2008]. 

Figura 23. Seqüència d’aminoàcids de l’-Syn. Els 
residus més afectats per les interaccions amb les 
petites molècules estan en blau, els residus més 
inherts estan en verd [RAO 2008]. 

Figura 24. Estructura química dels polifenols 
utilitzats per l’estudi de Caruana. Composts 
agrupats segons el nombre de grups –OH 
presents en un mateix anell [CARUANA 
2011]. 
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4.5. POTENCIAL DE LES ESQUARAMIDES COM INHIBIDORS DE L’ AGREGACIÓ DE L’-
SINUCLEÏNA 

 
Fins fa relativament poc, l’interès per les esquaramides en l’àmbit de la medicina havia estat limitat degut 
a diversos factors, com la desconeixença d’aquests composts i la preocupació general de que aquestes 
molècules poden presentar un grup funcional reactiu, podent esser tòxiques in vivo. No obstant això, es 
va observar que les bis-esquaramides semblen ser més estables en front els atacs nucleòfils, augmentant 
així la confiança en la seva aplicació al disseny de medicaments. Tot i que fins a la data no hi ha 
medicaments comercialitzats que contenguin esquaramides, diversos candidats estan essent investigats. 
Les esquaramides s’han investigat en relació a un conjunt de dianes molt àmplia, com per exemple 
quinases, metaloproteases, receptors GPCR i canals iònics, tot això per tractar un ampli espectre de 
malalties [STORER 2011]. A la vista de que les esquaramides són estructures polars rígides, amb una alta 
capacitat per formar enllaços d’hidrògen forts, però que alhora integren grups aromàtics, és lògic pensar 

en aquestes molècules com a possibles inhibidors de l’agregació de l’-Syn, ja que com s’ha mencionat 

anteriorment, el creixement de les fibres d’-Syn té lloc a partir dels residus 71-82 (71VTGVTAVAQKTV82) 

mitjançant interaccions hidrofòbiques. A més, també s’ha suggerit la implicació de les interaccions  en el 
creixement de les fibres. 
 
Les esquaramides tenen una gran capacitat per actuar tant d’acceptores com donadores d’enllaços 
d’hidrogen (Figura 25a). Aquesta capacitat es veu accentuada per la conjugació existent entre els carbonils 
del cicle d’esquaramida i els nitrògens externs al cicle (Figura 25b) [ROTGER 2004]. 

 
Figura 25. a) Enllaços d’hidrogen de les conformacions més abundants anti/anti i anti/syn d’una bis esquaramida. b) 

Resonància en l’estructura  de la bis esquaramida [ROTGER2004]. 

Les esquaramides han demostrat formar enllaços d’hidrogen més forts que les urees, degut principalment 
a tres fets: 1) la combinació de dos carbonils a les esquaramides en front d’un a les urees fa que les 
primeres formin interaccions acceptores fortes en un rang d’angles més ampli que les urees; 2) la major 
distància entre els grups NHs en les esquaramides (2,8Å) en front a les urees (2,3Å); i 3) les esquaramides 
posseeixen un cert caràcter aromàtic que es veu incrementat al formar-se els enllaços d’hidrogen (Figura 
26) [STORER 2011]. 

 
Figura 26. Comparació dels enllaços d’hidrogen formats per esquaramida i urea [STORER 2011]. 
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La hipòtesi de que el notable caràcter donador i acceptor d’enllaços d’hidrogen de les esquaramides es 
deu a la millora de l’aromaticitat després de la formació d’aquestes interaccions, fou confirmada per 
estudis duts a terme per Frontera i Prohens, on es va calcular l’aromacitat de l’esquaramida sense formar 
enllaços d’hidrogen i en actuar com a acceptor d’enllaços d’hidrogen amb cations amoni [FRONTERA 
2000], i com a donador d’enllaços d’hidrogen amb anions carboxilat [PROHENS 1998]. Ambdos estudis 
posen en evidència l’augment de l’aromacitat de l’esquaramida en formar els enllaços d’hidrogen (Figura 
27). 
 
A més, un estudi duit a terme per Rotger, va mostrar com la bis esquaramida 2 adoptava preferiblement 

una conformació anti/anti, que feia evident la formació d’enllaços  entre l’anell aromàtic de 
l’esquaramida i l’anell piridina (Figura 28). Aquesta observació demostra la capacitat de les esquaramides 

de formar no només enllaços d’hidrogen forts, sinó també la seva participació en interaccions  degut a l’ 
augment de l’aromacitat. 

 
Figura 27. La formació d’enllaços d’hidrogen de les esquaramides augmenta l’aromacitat d’aquestes. 1) Bis 

esquaramida sense formació d’enllaços d’hidrogen. 2) Complexe esquaramida-amoni. 3)Complexe esquaramida-
carboxilat  [STORER 2011]. 

 
Figura 28. Interacció  entre l’anell aromàtic de  l’esquaramida i la piridina [STONER 2011]. 

4.6. ESTUDI DE L’ESQUARAMIDA COM INHIBIDOR 

 
Degut a l’aromacitat i a la capacitat per formar enllaços d’hidrogen de les esquaramides, vàrem pensar en 

aquestes com a possibles inhibidors de l’agregació de l’-Syn. Aquest procés, podria ocorrer a través de la 

unió per mitjà d’interaccions hidrofòbiques i de tipus  als residus a partir dels quals té lloc el creixement 

de les fibres d’-Syn, impedint així l’agregació entre elles. Per això, es va estudiar l’esquaramida 3,4-

diamino-3-ciclobutè-1,2-diona (C4H4O2N2) a diferents concentracions (0,5M, 1M, 10M i 20M) i a pH 
4, mitjançant espectroscòpia de fluorescència. Els estudis fan evident la disminució d’intensitat de 

fluorescència en presència d’inhibidor (Figura 29). Amb una concentració 20M d’esquaramida, 
pràcticament no es va observar fluorescència.  
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Figura 29. Estudi de l’inhibició de l’agregació de l’ -Syn mitjançant l’esquaramida C4H4O2N2. La cinètica de la 

fibril·lació monitoritzada per l’ intensitat de fluorescència de la tioflavina T. Les mesures es van realitzar a 37C i a pH 

4 amb una concentració 10M de proteïna. Les concentracions d’ esquaramida són 0,5M (taronja), 1M (gris), 

10M (groc), 20 M (blau). La cinètica sense esquaramida apareix en verd. 

A més, es varen estudiar les fibres d’-Syn formades a pH 4 amb i sense esquaramida mitjançant 

microscopia de forces atòmiques (AFM). Els resultats fan evident la formació d’agregats d’-Syn sense 
esquaramida, en canvi en presència de l’ inhibidor pràcticament no s’observen agregats (Figura 30). 
 

 
Figura 30. Imatges de les fibres d’-Syn obteses amb microscòpia de forces atòmiques (AFM) de A) -Syn sense 

esquaramida incubada 13 hores a pH 4, 37C i agitació constant i B) -Syn amb esquaramida C4H4O2N2 (20M) 

incubada 13 hores a pH 4, 37C i agitació constant.
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5. CONCLUSIONS 

En aquest treball s’ha realitzat una recerca bibliogràfica del mecanisme d’agregació de l’-Syn i dels 
composts capaços d’inhibir-la estudiats fins avui dia, degut a la importància i implicació d’aquesta proteïna 
en la malaltia del Parkinson. Tot i que els inhibidors descrits han mostrat un gran potencial per inhibir 

l’agregació de l’-Syn in vitro, es necessiten molts més estudis per arribar a desenvolupar un tratament 
eficaç per la PD. L’ús terapèutic d’aquests composts està restringit per  diversos factors com l’estabilitat 
metabòlica d’aquests composts i principalment, per la dificultat del seu transport a través de la barrera 
hematoencefàlica. 
 
Per altra banda s’ha  proposat que les esquaramides podrien actuar com a possibles inhibidors de 

l’agregació de l’-Syn , ja que són estructures polars rígides, amb una alta capacitat per formar enllaços 
d’hidrògen forts i a que alhora, integren grups aromàtics. L’ estudi realitzat ha demostrat el  potencial de 

l’esquaramida 3,4-diamino-3-ciclobutè-1,2-diona (C4H4O2N2) per inhibir l’agregació de l’ l’-Syn obrint una  
porta a futurs estudis.
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