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Introducció
Els sistemes Toxina-Antitoxina (TA) es defineixen com a petits mòduls genètics que es
composen de dos elements bàsics: una toxina, que a tots els sistemes TA que es coneixen
fins al moment és una proteïna, i una antitoxina, que pot ser tant una proteïna com un RNA
de petit tamany (sRNA).1 Generalment, les toxines són més estables que les antitoxines,
però aquestes darreres s’expressen amb major proporció per tal de dur a terme la seva
funció primària: inhibir l’acció de la toxina, ja sigui de forma directa com a inhibidor per si
mateix, o bé controlant la producció de la toxina.2 En diferents condicions d’estrès cel·lular,
la antitoxina pot ser degrada per proteòlisi o veure alterada la seva transcripció, el que
implícitament disminueix els seus nivells. Això permet que la toxina pugui actuar de forma
lliure damunt la seva diana.3
El primer sistema TA que es va descriure va ser el sistema CcdA/CcdB localitzat al plasmidi
F d’E. coli, implicat en mantenir el creixement de les poblacions bacterianes assegurant-se
d’eliminar aquelles cèl·lules que, després de la divisió cel·lular, no han incorporat el plasmidi.
Posteriorment, es va comprovar que el sistemes TA també es troben als cromosomes de
bacteris i arqueobacteris de forma abundant.1,3 Aquest fet canvia el marc de funcionalitat
d’aquests sistemes TA, que no sols es limitaran a l’addició plasmídica3.
Entre les diferents funcions associades als sistemes TA localitzats a cromosomes en podem
destacar aquelles relacionades amb l’adaptació cel·lular, tals com resistència o virulència, o
la protecció davant invasions plasmídiques. De fet, s’ha observat una relació directa entre el
nombre de regions TA presents al genoma i la virulència d’aquella bacteri. Ara bé, també es
creu que els sistemes TA podrien estar implicats en fenòmens de mort programada en
resposta a diferents tipus d’estrès, com per exemple el tractament amb antibiòtics.
L’evidència més acceptada però, es basa en que els sistemes TA actuen com un
mecanisme de control que afavoreix i millora la supervivència en condicions d’estrès
nutricional regulant el creixement i la formació de biofilms2,4.
Aquests sistemes TA poden classificar-se en cinc tipus (I-V), en funció de la seva estructura
genètica i el seu mecanisme d’acció. Mentre que totes les toxines són proteïnes, només els
tipus II, IV i V estan formats per antitoxines proteiques; als tipus I i III l’antitoxina és un
sRNA1,5. A cada un d’aquests cinc tipus, les interaccions toxina-antitoxina que s’estableixen
són diferents i deriven, per tant, en un diferent mecanisme d’acció5. En el cas dels sistemes
TA de tipus I, l’antitoxina és un sRNA antisentit que s’uneix a l’RNA missatger (mRNA) de la
toxina, evitant així la seva traducció i propiciant la seva degradació. Per la seva banda, als
de tipus II, on ambdós components són proteïnes, l’antitoxina aconsegueix neutralitzar
l’efecte de la toxina formant un complex proteïna-proteïna estable. Les antitoxines dels
sistemes tipus III són sRNA amb múltiples repeticions que són reconegudes per la toxina i
en suposen un lloc d’unió. A aquests tres primeres sistemes, l’objectiu final és la degradació
del complex toxina-antitoxina que es forma. Finalment, els tipus IV i V són els més
desconeguts fins al moment, ja que només se’n coneix un exemple de cada un d’ells.
L’antitoxina del tipus IV, CbeA, funciona com un competidor de la seva toxina, promovent la
polimerització de les dianes de la toxina. L’antitoxina GhoS, del sistema de tipus V, és una
endoribonucleasa que s’encarrega de degradar l’RNAm que codifica per a la seva toxina1,4.
El coneixement i estudi d’aquests sistemes TA, així com de les seves funcions, dels
diferents sistemes existents i de la distribució dins la població microbiana han ofert un ventall
de possibles aplicacions biotecnològiques, clíniques i ambientals. Entre elles, cal destacar
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l’estabilització de plasmidis, la producció de vectors per a selecció positiva o la seva
utilització per dur a terme contenció biològica activa. Tal vegada però, una de les aplicacions
més prometedores és el seu ús farmacològic3.

Objectius
El present treball pretén assolir dos objectius concrets. En primer lloc, l’estudi i revisió dels
diferents sistemes TA que es troben a la població microbiana, fent especial èmfasi en la
classificació d’aquests sistemes, el mecanisme d’acció de cada un d’ells i la seva distribució
dins la població.
Per altra banda, i com a segon objectiu, l’anàlisi i investigació de les possibles aplicacions
que el coneixement d’aquests sistemes TA pot proporcionar, analitzant en profunditat les
implicacions clíniques, ambientals i biotecnològiques que comencen a sorgir.

Metodologia
L’actualització bibliogràfica i l’obtenció del material bibliogràfic s’ha obtingut mitjançant els
motors de recerca PubMed i Google Scholar, amb la introducció de paraules claus i termes
específics relacionats amb el tema. Una altra de les fonts consultades per dur a terme el
treball són diferents bases de dades on-line, en concret BtoxDB, TAfinder i RASTA-bacteria.

Classificació dels sistemes Toxina-Antitoxina
Els sistemes TA, formats per una toxina i la seva antitoxina, es classifiquen de forma general
en cinc categories en funció de la naturalesa i el mecanisme d’acció de l’antitoxina. Cal
destacar que els sistemes I, II i III són els més àmpliament estudiats i on se’n troben més
exemples, mentre que els sistemes IV i V només se’n coneix un exemple de cada i per tant
són encara més desconeguts5.
Sistemes TA tipus I
En línies generals, als sistemes TA tipus I l’antitoxina és un sRNA antisentit i inestable que,
mitjançant la unió al mRNA de la toxina per aparellament de bases, inhibeix la seva
traducció i per tant altera els nivells d’expressió de la toxina i condueix a la seva degradació.
A aquests sistemes tipus I, la toxina és una proteïna petita de menys de 60 aminoàcids i
hidrofòbica6.
El primer sistema tipus I descobert, i que ha esdevingut un model d’estudi per a aquest tipus
d’antitoxines, és el sistema hok/Sok del plasmidi RI d’E. coli (Figura 1 A). Al locus hok/sok
s’hi troben codificats tres gens: hok, mok i sok. El gen hok codifica per a la toxina, una
proteïna transmembrana que provoca danys a nivell de membrana cel·lular. Per la seva
banda, el gen mok és necessari per a la expressió i traducció del gen hok, modulant la seva
expressió a través de les regions d’ambdós marcs de lectura que es superposen. Finalment,
el gen sok codifica per a l’antitoxina, un sRNA antisentit que evita la traducció del gen mok i
això condueix a la inhibició del mRNA del gen hok. Aleshores, es forma el complex hok
(mRNA)/Sok (sRNA) que pot ser degradat per una RNasa III. Ara bé, com que l’antitoxina
Sok és molt més inestable, quan la cèl·lula perd el plasmidi, Sok és degradat de forma
ràpida i la toxina hok, que és molt més estable, es segueix traduint. D’aquesta forma, les
cèl·lules duen a terme l’eliminació d’aquelles cèl·lules que han perdut el plasmidi i
s’asseguren la supervivència7,8.
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Figura 1. Exemples de sistemes TA tipus I. A) Regulació del sistema hok/Sok del
plasmidi RI d’E. coli. B) Regulació del sistema TxpA/RatA localitzat a B. subtilis.
Figura adaptada de Unterholzner, et al., 2013.
.
Altres sistemes
tipus I trobats a E. coli també han estat estudiats en profunditat, entre ells el
sistema ldr/Rdl que presenta moltes similituds a nivell d’organització i regulació amb el
sistema hok/Sok, i el sistema symE/SymR, on en destaquen algunes variacions respecte al
funcionament més general dels sistemes TA tipus I9. En el cas concret del sistema
symE/SymR una de les grans diferències amb la resta de sistemes d’aquesta classificació
és el fet que la antitoxina SymR és més estable que la resta d’antitoxines i que la toxina
symE és degradada per una proteasa, en lloc de per una ribonucleasa com passa a la resta
d’aquests sistemes. Un altre dels fets a destacar és que la repressió de la síntesis de la
toxina symE, que es troba a un gen induït per la resposta SOS, no es redueix a un únic punt
sinó que és possible a tres nivells. Aquesta inhibició pot donar-se a nivell de transcripció per
part del repressor LexA, a nivell de traducció per la pròpia toxina SymR o ja a nivell
d’estabilitat proteica per part de la proteasa Lon, qui a més a més se’n carrega de la seva
degradació. La possibilitat d’aquest control a diferents punts permet a la cèl·lula mantenir
uns nivells suficientment baixos de toxina que no danyen a la pròpia cèl·lula, fins que no
sigui necessària la seva activitat8,9.

Pel que fa a bacteris Gram positives, el primer sistema TA tipus I es va trobar al plasmidi
pAD1 d’Enterococcus faecalis, el sistema fst/RNAII. Pel que s’ha pogut observar tindria un
mecanisme d’acció similar al sistema hok/Sok on l’antitoxina RNAII inhibeix la traducció de
fst per complementarietat de bases. En aquest cas però, el complex resultant no és substrat
de la RNasa III, pel que en el cas de cèl·lules que han perdut el plasmidi, la inestabilitat
pròpia de l’antitoxina permet l’acumulació de la toxina fst i, per tant, la seva mort8.
Tots aquests sistemes descrits seguirien
neutralització de la toxina: la inhibició del
complex format, tot i que no a tots els
alternativa pareix que seria la utilitzada als
degradació directa d’aquest missatger8,10.

una mateixa estratègia per a aconseguir la
seu mRNA, amb una posterior eliminació del
casos imprescindible. Ara bé, una estratègia
sistemes TA tipus I de B. subtilis, mitjançant la

De tots els sistemes TA tipus I localitzats a B. subtilis els més àmpliament estudiats són els
sistemes TxpA/RatA (Figura 1 B) i BsrG/SR4. A ambdós sistemes, el mecanisme d’acció és
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similar als descrits anteriorment, on l’antitoxina inhibeix el missatger de la toxina per
complementarietat de bases. Ara bé, hi ha certes divergències respecte als sistemes
descrits anteriorment que confereixen a aquests sistemes un mecanisme diferencial. En
contraposició als aparellaments dels casos anteriors, que tenen lloc als extrems 5’, als
sistemes de B. subtilis els aparellaments es donen als extrems 3’. Una de les teories que
podrien explicar aquesta diferència en l’aparellament seria que a la maquinària de
degradació de B. subtilis hi trobem activitat exoribonucleasa 5’-3’ d’una importància vital en
la degradació de mRNA. En aquest cas, un aparellament a l’extrem 5’ obstaculitzaria
aquesta via i això podria arribar a ser perjudicial per a la pròpia cèl·lula. Tot i això, el
mecanisme pel qual es duu a terme la degradació mitjançant activitat exoribonucleasa 3’-5’
no es coneix encara amb exactitud. El que sí s’ha pogut comprovar és la obligació de
degradar el mRNA de la toxina. Ha pogut comprovar-se com, per a la viabilitat de B. subtilis
és necessària la degradació d’aquest missatger per part d’una RNasa III. Aquest fet no és
d’aquesta obligatorietat a tots els sistemes anteriorment descrits, on amb la formació del
complex toxina-antitoxina moltes vegades és suficient per complir l’objectiu del sistema TA.
No obstant això, no pot descartar-se del tot que l’antitoxina tingui un efecte en la modulació
de la traducció, de forma similar que als sistemes descrits anteriorment10.
Tot i que aquestes dues estratègies són les més freqüents a aquests tipus de sistemes, es
poden trobar altres mecanismes que asseguren l’estricta regulació de l’expressió de la
toxina, així com promoure la seva degradació9,10.

Sistemes TA tipus II
D’entre tots els sistemes TA, els de tipus II són els més estudiats i dels que se’n té un millor
coneixement. En aquests tipus de sistemes tant la toxina com l’antitoxina són proteïnes,
d’aproximadament uns 100 aminoàcids. El mecanisme general d’acció suposa que
l’antitoxina, més inestable, s’uneix a la toxina, qui té una major estabilitat, i inhibeix la seva
activitat. Les interaccions que s’estableixen són del tipus proteïna-proteïna, però trobem
múltiples diferències a nivell estructural i funcional entre els diferents sistemes d’aquesta
classificació11,12.
Les antitoxines d’aquests tipus de sistemes estan formades per dos dominis, un d’unió a
proteïna mitjançant interaccions proteïna-proteïna i un altre d’unió al DNA. De forma general,
quan aquestes antitoxines no es troben unides a una proteïna, són inestables ja que la seva
estructura es troba més desordenada i tenen més probabilitats de ser degradades per
proteòlisi. Ara bé, quan interaccionen amb la seva toxina mitjançant el seu domini d’unió a
proteïna, es veuen estabilitzades. Aquesta unió inhibeix l’activitat de la toxina, i a més a més
en regula la seva expressió ja que el complex proteïna-proteïna format s’uneix a l’operador
del corresponent operó mitjançant el domini d’unió al DNA de l’antitoxina. D’aquesta forma,
l’antitoxina no és només capaç d’inhibir de forma directa l’activitat de la toxina, sinó que
també té la capacitat de reprimir la seva expressió11.
Fins al moment, els sistemes TA tipus II s’han classificat en 14 famílies en funció del seu
mecanisme d’acció i de les seves característiques estructurals. Dins elles se’n distingeixen
dos tipus de famílies: aquelles formades per dos components (toxina i antitoxina) i aquelles
que estan formades per tres components, on a més a més de la toxina i l’antitoxina hi
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trobem un regulador12. La classificació de les 14 famílies, així com el detall de quines són les
seves dianes poden veure’s a la Taula 1.
Un dels sistemes millor caracteritzats fins al moment, i que fou un dels primers en descobrirse és el sistema CcdB/CcdA del plasmidi F d’E. coli. La toxina CcdB s’uneix i inhibeix de
forma específica a una DNA girasa, concretament una topoisomerasa de tipus II essencial
per a E. coli. Tot i que a l’antitoxina CcdA s’hi troba l’element d’unió al DNA, i poder així
reprimir l’expressió de la toxina, diferent estudis demostren que in vivo és necessària la
presència de les dues proteïnes per a que es dugui a terme aquesta regulació. Així, la toxina
CcdB podria regular la capacitat d’unió al DNA de l’antitoxina en funció de la proporció en la
que CcdB es trobi formant part del complex. D’aquesta forma, la repressió té lloc quan els
nivells d’antitoxina són iguals o superiors a la toxina; quan la toxina es troba present en
excés no hi ha repressió13. Un altre dels sistemes que també tenen com a diana una DNA
girasa és el sistema ParE/ParD, però en aquest cas la sola presència de l’antitoxina ParD es
necessària per dur a terme la regulació de l’operó, i per tant, la seva repressió 14.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
#
12
13
14

Família TA amb dos components
Família TA
Toxina
Antitoxina
ccd
CcdB
CcdA
hicBA
HicA
HicB
hipBA
HipA
HipB
mazEF (chpA)
MazF (ChpAK) MazE (ChpAI)
parD (PemKI)
Kid (PemK)
Kis (PemI)
parDE
ParE
ParD
phd-doc
Doc
Phd
relBE
RelE
RelB
vapBC (vag)
VapC
VapB
mosAT
mosT
mosA
yeeUV
yeeV
yeeU
Família TA amb tres components
Família TA
Toxina
Antitoxina
ω-ε-ζ
ζ zeta
ε epsilon
pasABC
PasB
PasA
paaR-paaA-parE
ParE
PaaA

Diana
DNA girasa
Ruptura RNA
Fosforilació EF-Tu
Ruptura mRNA
Ruptura mRNA
DNA girasa
Ribosoma
Ribosoma
RNAs
Regulador
ω omega
PasC
paaE

Taula 1. Classificació per famílies dels sistemes TA tipus II. Es distingeix entre
les famílies formades per dos components (1-11) i les formades per tres
components (12-14). La informació correspon a la base de dades TAfinder.

Una altra de les dianes que podem trobar als sistemes tipus II és la ruptura de mRNA, com
és el cas dels sistemes MazF/MazE, Kid/Kis i la família HicBA. En el cas de l’operó mazEF,
aquest codifica per a la toxina MazF qui té com a objectiu tallar mRNAs a llocs específics
inhibint així el creixement cel·lular. La toxina veu neutralitzada la seva acció per l’antitoxina
MazE, qui pot ser degrada per una serin proteasa depenent d’ATP. En aquest cas, el
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complex MazF-MazE es forma amb un dímer d’antitoxina amb dos dímers de toxina, que
resulta en una forma molt efectiva de regular i disminuir la presencia i efecte de la toxina15.
Per la seva banda, l’operó parD codifica per a la toxina Kid, una RNasa que talla llocs
específics de mRNA, i l’antitoxina Kis, que a més a més d’inhibir a la toxina actua com a
repressor de la seva expressió. Aquesta activitat repressiva es veu afavorida per la formació
del complex, ja que augmenta la seva eficàcia d’unió. Aquest sistema es troba molt estudiat
al plasmidi R1 d’ E. coli, on tot apunta a que la seva funció seria vital per al bon manteniment
de la replicació del plasmidi. La toxina Kid inhibiria la divisió cel·lular, i això permetria a la
maquinària de replicació dur a terme la seva funció a temps, i això incrementaria l’efectivitat
de la mateixa. Per tant, el sistema Kid/Kis tindria un paper molt important en el bon
funcionament d’aquesta replicació16.
En el cas de la família HicBA la toxina, HicA, actua a nivell de traducció, mitjançant la
disrupció de mRNA i mRNAs de transferència (tmRNA), causant així la seva degradació.
Pareix però que la ruptura dels tmRNAs és independent de la traducció, pel que la activitat
de la toxina seria independent de ribosomes. Cal destacar que, a diferència de la tendència
habitual als altres sistemes TA, nivells molt elevats de la toxina no tenen efecte bactericida,
però si bacteriostàtic impedint així la seva reproducció però no sent causa de mort15.
Un altre dels sistemes que es troben molt ben caracteritzats i estudiats és el sistema
RelE/RelB, que juntament amb el sistema Doc/Phd tenen els ribosomes com a diana. Al
sistema RelE/RelB (Figura 2 A), la toxina s’uneix al lloc A del ribosoma, en concret entre el
segon i el tercer nucleòtid del codó d’stop, inhibint d’aquesta forma la síntesi proteica. Pel
que s’ha pogut observar, la toxina RelE per si mateixa no té activitat endoribonucleasa, pel
que es creu que seria depenent de ribosomes, on hi seria un factor associat que estimularia
l’activitat del propi ribosoma. L’antitoxina, RelB, actua englobant a la toxina i evitant així la
seva unió al lloc A del ribosoma. A continuació tindrien lloc una sèrie de canvis estructurals
que inhabilitarien el centre catalític de la toxina15,17.

Figura 2. Exemples de sistemes TA tipus II. A) Regulació del sistema RelE/RelB
d’E. coli. B) Regulació del sistema ω-ε-ζ localitzat al plasmidi pSM19035 de S.
Pyogenes. Figura adaptada de Unterholzner, et al., 2013.
.
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A la família HipBA, la toxina HipA presenta activitat quinasa, essent la seva diana la
fosforilació del factor d’elongació termoinestable (EF-Tu) per tal d’evitar-hi la unió de
l’aminoacil tRNA. Aquesta activitat es veu inhibida per l’antitoxina HipB, qui a més a més
s’encarrega de regular l’expressió a l’operó. Així doncs, un dímer de HipB s’uniria de forma
especifica al DNA, i a aquest complex HipB-DNA s’hi unirien dues molècules de toxina pels
seus extrems. Aquest tipus d’interacció que s’estableix contrasta de forma significativa amb
la resta d’interaccions que trobem als sistemes TA18.
Les tres darreres famílies (9-11, Taula 1) són les més desconegudes per al moment, on no
se’n coneix exactament la seva diana ni el seu mecanisme exacte, tot i que es sospita que el
sistema VapC/VapB estaria implicat en controls de qualitat a nivell d’expressió gènica, ja que
conté un domini PIN, que a eucariotes la seva funció és la degradació de mRNAs mitjançant
mutacions terminadores12.
Tots els sistemes desenvolupats anteriorment es troben formats per dos components, toxina
i antitoxina. Com pot veure’s a la Taula 1, a la classificació dels TA tipus II hi trobem tres
famílies formades per tres components. Una de les més sorprenents a nivell d’organització
és el sistema ω-ε-ζ, localitzat al plasmidi pSM19035 de Streptococcu pyogenes (Figura 2 B).
La toxina ζ es veu neutralitzada per l’antitoxina en forma de dímer ε2 donant lloc a la
formació del complex ζ2ε2. Ara bé, la diferència amb la resta de sistemes de tipus II la
trobem al fet que ni la toxina, ni l’antitoxina ni el complex format són els encarregats de
regular la seva expressió, sinó que entra en joc ω, que en forma de dímer regula l’activitat
del promotor. A la família paaR-paaA-parE, parR és necessària per a la regulació del
sistema però a diferència de l’anterior família, el complex ParE-PaaA si que es troben també
implicats en aquesta regulació. Finalment, la darrera família formada per tres components és
pasABC. En aquests cas, el tercer component PasC no s’encarrega de la regulació de
l’expressió sinó que la seva funció recau en millorar la formació del complex toxinaantitoxina, que és el responsable de regular la seva pròpia expressió5,12.
Els sistemes TA tipus II són dels més comuns a la població microbiana, i per tant dels que
se’n coneixen més exemples i se’n té una major comprensió. Això ha possibilitat la seva
classificació en les diverses famílies així com la major investigació de les seves implicacions
a nivell biològic12.

Sistemes TA tipus III
Els sistemes TA tipus III, on el coneixement encara és limitat, es basen de forma general en
la interacció directa entre un RNA (antitoxina) i una proteïna (toxina). Els exemples que fins
al moment es coneixen d’aquest tipus de sistemes, en un primer moment varen ser
classificats com a sistemes encarregats de la protecció davant bacteriòfags, que es
coneixen com a sistemes Abi. Aquests sistemes Abi són extremadament tòxics quan es
troben activats i poden actuar a nivell d’inhibició de la síntesi proteica del DNA dels fags
quan hi ha una infecció. Posteriorment, es va veure com alguns sistemes Abi podien
funcionar com un sistema TA, tot i que no encaixaven en la classificació ja existent (tipus I o
II). Aleshores es va establir el tercer tipus de sistemes TA, on al seu locus hi trobem que
entre el gen que codifica per la toxina i el que codifica per a la antitoxina hi apareix una
petita seqüència de repeticions palindròmica. Aquesta petita seqüència actuaria com a
regulador dels nivells tant de toxina com d’antitoxina19,20.
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El primer sistema TA identificat i classificat com a tipus III va ser el sistema ToxN/ToxI
(Figura 3). L’antitoxina ToxI és un RNA que s’encarrega de contrarestar l’activitat
endoribonucleasa de la toxina. Aquesta forma de funcionar no és tan diferent de la resta de
sistemes descrits, ara bé, el sistema ToxN/ToxI no podia classificar-se com un TA on els dos
components són proteics (tipus II) ni com un RNA antisentit (tipus I). Per aquest motiu
sorgeix la nova classificació19. Als estudis realitzats del complex toxina-antitoxina es pot
veure com es dóna una associació triangular entre tres molècules de proteïna ToxN i tres
RNA, amb estructura secundària de pseudoknot, d’antitoxina ToxI20.

Figura 3. Exemple d’un sistema TA tipus III. A) Regulació del sistema ToxN/ToxI.
Figura adaptada de Unterholzner, et al., 2013.
.

Un altre dels sistemes Abi que recentment s’ha proposat classificar-lo com a sistema TA
tipus III és el sistema AbiQ, identificat al plasmidi pSRQ900 de Lactococcus lactis. A aquest
sistema hi trobem la mateixa organització descrita per al sistema ToxN/ToxI, on la toxina
ABIQ és neutralitzada per la seva antitoxina antiQ i on al seu locus hi trobem una seqüència
amb repeticions encarregada de regular el seus nivells21.
Com que la seva aparició és relativament recent, encara se’n coneixen poques famílies i
pocs exemples dins elles, sobretot en comparació amb el coneixement i els exemples que
es troben als tipus I i II. A més a més, els mecanismes exactes pels quals duen a terme la
seva funció no es troben encara del tot elucidats20.
Sistemes TA tipus IV i V
Fins al moment, dels sistemes tipus IV i V només se’n coneix un exemple de cada i la
informació que se’n disposa de cada un d’ells és molt limitada, ja que són els sistemes més
recentment descoberts i classificats. Al sistema de tipus IV la toxina CbtA s’encarrega
d’inhibir la polimerització de les proteïnes estructurals necessàries per a la divisió cel·lular
MreB i FtsZ. L’antitoxina CbeA actua en aquest cas unint-se de forma directa amb les dianes
de la toxina i evitant així la seva acció, pel que en aquest sistema no es forma el
característic complex toxina-antitoxina. Per la seva banda, al sistema tipus V descrit fins al
moment GhoT/GhoS, l’antitoxina posseeix activitat endoribonucleasa que s’encarrega de
provocar ruptures de forma específica al mRNA de la toxina1,2.
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Figura 4. Exemples de sistemes TA tipus IV i V. A) Regulació del sistema de tipus
IV YeeU/YeeV d’E. coli. B) Regulació del sistema de tipus V GhoT/GhoS. Figura
adaptada de Unterholzner, et al., 2013.
.
Pel que fa al sistema CbtA/CbeA, classificat
com a tipus IV i també conegut com a
YeeU/YeeV (Figura 4 A), la major diferència respecte a la resta de sistemes descrits i que
justifica la nova classificació, és l’absència de complex toxina-antitoxina. A més a més, la
toxina CbtA és la primera que s’ha descrit que afecta a la morfologia i a la divisió cel·lular de
forma tan directa. S’ha descrit com CbtA s’uneix i inhibeix a les proteïnes MreB i FtsZ,
proteïnes citoesquelètiques homòlogues a la actina i la tubulina d’eucariotes respectivament.
Aquestes proteïnes, per la seva gran implicació en processos fisiològics cel·lulars, veuen
extremadament regulada la seva presència ja que són essencials per a la viabilitat de la
bacteri. Ara bé, l’antitoxina CbeA duu a terme la seva funció inhibitòria interaccionant amb
les pròpies dianes de la toxina, i no de forma directa amb ella. Aquesta es sobretot una
diferència notable respecte als sistemes de tipus II, on s’estableixen els contactes proteïnaproteïna entre la toxina i l’antitoxina. El mecanisme exacte que possibilita aquest
funcionament no es coneix del tot22.

Finalment, el darrer sistema classificat ha estat el sistema GhoT/GhoS com a TA tipus V
(Figura 4 B). En aquest cas, la toxina GhoT inhibeix el creixement, i a més a més quan es
troba en altes concentracions provoca la lisi cel·lular. Per la seva banda, l’antitoxina GhoS
evita l’acció de la toxina mitjançant la ruptura del seu mRNA. Aquest és el principal fet
diferenciador amb la resta de sistemes TA descrits, ja que prèviament no s’havien descrit
sistemes TA on l’antitoxina de forma directa provoqués la ruptura del missatger de la toxina.
A banda d’això, aquest sistema presenta també dues característiques pròpies que el
diferencies de la resta: en situació d’estrès l’antitoxina no es degradada de forma proteolítica
i pareix que no s’uneix a la regió promotora, tot i que no s’ha identificat fins al moment cap
regulador. Tot apunta a que aquest sistema estaria implicat en la formació i manteniment de
cèl·lules persistents, que són aquelles que adquireixen resistència a antibiòtics sense canvis
a nivell genètic. Així, es proposa que la toxina incrementaria la persistència induint les
cèl·lules a un estat latent, tot i que el mecanisme exacte de com això s’aconsegueix no s’ha
pogut descobrir23.
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Distribució
Tot i que el primer sistema TA va ser identificat a un plasmidi, actualment es coneix de
l’existència de sistemes TA tant a plasmidis com a cromosomes de bacteris, arqueobacteris i
molt possiblement de fongs, essent especialment abundants a bacteris3. Tot i que s’ha
arribat a un consens sobre la funcionalitat dels sistemes TA als plasmidis, la seva presència
als cromosomes planteja noves possibilitats en quant a funció. Els estudis que s’han realitzat
relacionats amb l’abundància de sistemes TA a cromosomes ha permès establir nous marcs
i relacionar la seva presència amb mecanismes de resposta a estrès nutricional24.
Una de les evidències més clares d’aquests estudis és la gran diversitat que trobem en la
distribució d’aquests sistemes. Fins al moment no ha pogut demostrar-se una relació directa
entre el nombre de sistemes TA presents i factors tals com el nivell de creixement, pertànyer
a un determinat fílum o les condicions de vida24. Per exemple, a Escherichia coli K12 s’han
identificat més de 33 sistemes TA, a organismes com Nitrosomonas europeae o
Sinorhizobium meliloti se’n troben més de 50 i a d’altres com Campylobacter jejuni o Bacillus
subtilis menys de 3. Ara bé, un cas interesant el trobem a l’organisme Mycobacterium
tuberculosis on s’hi poden trobar més de 60 sistemes TA mentre que Mycobacterium
smegmatis, que no és patogènic, només presenta 2 sistemes TA24,25. En aquest cas si pareix
haver-hi una relació entre el nombre de sistemes TA i la patogenicitat de l’organisme, i en el
cas concret de M. tuberculosis serien determinants a l’estat latent tan prolongat dins els
macròfags, característica vital per a la seva virulència25. A més a més, es troben diferències
en la distribució d’aquests sistemes dins individus aïllats de la mateixa espècie. Per
exemple, mentre que homòlegs d’algunes toxines com Ccdb, MazF o HipA són molt
abundants, altres es troben absents o en molt poca proporció. La seva explicació recau en el
fet que l’herència és horitzontal, i per això el nombre de còpies varia entre diferents
individus24.
Un altre dels punts relacionats amb la distribució dels sistemes TA més discutit ha estat la
presència o no d’aquests sistemes a microorganismes simbiòtics. En un primer estudi, que
es va realitzar amb un total de 126 genomes procariotes, dels quals 110 corresponien a
bacteris i 16 a arqueobacteris, es va arribar a la conclusió que els sistemes TA no es
trobaven presents als procariotes simbiòtics mentre que si se’n trobaven en abundància als
de vida lliure. En aquell moment, això va permetre donar suport a la hipòtesis que els
sistemes TA desenvolupen una funció relacionada amb la resposta a l’estrès, ja que els
organismes simbiòtics estarien molt menys exposats a l’estrès metabòlic26. Ara bé, així com
el coneixement dels sistemes TA s’ha ampliat i es té un millor accés a les seqüències
genòmiques de molts més microorganismes, aquestes conclusions s’han vist rebutjades.
Les darreres evidències demostren la presència de sistemes TA a bacteris simbiòtics. A més
a més, fins fa relativament poc es desestimava la idea que aquests sistemes TA poguessin
trobar-se a eucariotes, però a genomes de fongs s’han identificat més de 10 seqüències que
codificarien per un homòleg de la toxina Doc d’E. coli. Tot i que es desconeix l’existència de
la seva antitoxina, i per tant no es podria parlar encara d’un sistema TA, aquests resultats
obrin les possibilitats d’acció i localització d’aquests tipus de sistemes25.
Un dels aspectes interesants a tenir en compte per tal de comprendre millor la distribució
dels sistemes TA, és la seva comparativa en relació a altres sistemes de defensa que
podem trobar a bacteris i arqueobacteris. De forma general, a procariotes podem establir
dos grups diferents de sistemes de defensa. Per una banda, aquells que el seu mecanisme
d’acció es basa en diferenciar el DNA propi del DNA que no ho és, i que poden considerar-
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se com un sistema immunitari de procariotes. Dins aquest primer grup hi trobem el sistema
R-M que és capaç de diferenciar el DNA propi mitjançant metilacions o el sistema CRISPR
qui reconeix de forma específica agents infecciosos. Dins el segon grup de sistemes de
defensa, hi podem trobar aquells que actuen a través de mort cel·lular programada o induint
estats latents. Dins aquesta categoria, no sols hi trobem els sistemes TA sinó que també s’hi
inclouen els sistemes ABI que, tot i que no es troben tan ben caracteritzats com els sistemes
TA, pareixen intervenir a nivell de traducció27.
En general, al genomes de bacteris i arqueobacteris hi hauria fins a un màxim d’un 10%
destinat a sistemes de defensa i s’establiria una relació directa entre el número de gens
dedicats a sistemes de defensa i el tamany del genoma. Els anàlisis realitzats en relació als
sistemes de defensa posen de manifest que bàsicament hi hauria quatre estratègies que
seguirien els diferents organismes: predomini de sistemes R-M i ABI, abundància de
sistemes TA i CRISPR, presència dels tots els sistemes per igual, o absència d’ells. Pel que
s’ha pogut veure a una gran majoria de bacteris termòfils i arqueobacteris hi predominen els
sistemes TA i CRISPR, mentre que a bacteris hi podem trobar representats tots els sistemes
de defensa27.
Finalment, i en relació als diferents sistemes de classificació, no trobem una distribució
similar entre els cinc tipus de sistemes establerts. Pel que ha pogut comprovar-se, els
sistemes TA tipus I segueixen una herència vertical, i els permet la transmissió a la seva
progènie. Aquest fet podria explicar la distribució més restrictiva d’aquests tipus de sistemes,
on a determinades bacteris hi predominen famílies concretes de tipus I, mentre que a altres
la seva presència és inexistent. Per la seva banda, els sistemes tipus II i III pareixen seguir
un patró d’herència horitzontal, però mentre que els de tipus III solen presentar-se a
Firmicutes i Fusobacteris, els sistemes TA de tipus II són molt abundants i es troben
àmpliament distribuïts als microorganismes procariotes. Pel que fa als sistemes IV i V, com
que només se’n coneix un exemple de cada, la seva distribució no pot ser avaluada1. En
relació als sistemes tipus II, que són els més estudiats per la seva gran presència, cal
destacar que el nombre de sistemes TA que podem trobar varia entre espècies diferents, i
inclús entre individus aïllats de la mateixa espècie. A més a més, ha pogut demostrar-se que
no existeix una relació directa entre el tamany del genoma i el nombre de sistemes TA tipus
II presents28.

Aplicacions dels sistemes TA
L’estudi i el coneixement dels sistemes TA, que ha experimentat un creixement exponencial
sobretot en els darrers anys, i ha permès el desenvolupament de nombroses tècniques i
estratègies en l’àmbit de la biotecnologia, la medicina o el medi ambient.
Una de les principals aplicacions és la utilització d’aquests sistemes TA per a l’estabilització
de plasmidis dins un cultiu bacterià, aspecte de vital importància a la indústria que
s’encarrega de produir DNA o proteïnes a partir de microorganismes. Generalment, aquesta
producció fa necessària la incorporació d’un plasmidi que funciona com a vector, portant el
gen que ha d’expressar-se. El principal problema a resoldre es que les cèl·lules portadores
del plasmidi tenen una menor taxa de creixement, ja que aquest plasmidi suposa una
important càrrega per al seu metabolisme. De forma comú s’utilitzen gens que els
confereixen resistència a antibiòtics per tal d’assegurar el creixement i supervivència de les
cèl·lules portadores del plasmidi, mitjançant l’addició d’antibiòtics. Ara bé, tant per a la
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indústria alimentària com per al sector mèdic i farmacèutic l’addició d’antibiòtics no és la
millor estratègia, pels seus elevats costs i pels nivells de contaminació que poden suposar
per al propi cultiu, per al producte final o per al medi ambient quan són utilitzats a gran
escala. Per aquest motiu, una de les alternatives que més força ha guanyat és la utilització
de sistemes TA enlloc de gens de resistència a antibiòtics, que promou l’eliminació
d’aquelles cèl·lules que no contenguin el plasmidi29.
A aquests tipus de vectors on s’utilitzen sistemes TA, el procediment habitual (Figura 5) és
clonar l’operó del sistema TA complet dins un plasmidi, i aleshores a totes aquelles cèl·lules
que es perd el plasmidi ja no es produeix síntesi del sistema TA. Com a conseqüència
d’això, l’antitoxina comença a degradar-se, per la seva menor estabilitat respecte a la toxina,
qui pot dur a terme la seva funció i arribar a produir la mort cel·lular 29,30. Amb el mateix
propòsit, s’ha plantejat un nou sistema d’obtenció de plasmidis amb sistemes TA que pareix
millorar l’estabilitat i augmentar el rendiment del procés. Aquesta nova estratègia es coneix
com a SCS (separated component stabilization) i es basa en la introducció dels dos
elements per separat: la toxina al cromosoma bacterià i l’antitoxina al plasmidi (Figura 5).
Aquesta estratègia SCS segueix garantint l’estabilitat del plasmidi sense la necessitat
d’utilitzar antibiòtics, però a més a més augmenta de forma considerable els nivells de
producte i és funcional en qualsevol medi de cultiu. En conclusió, pareix que l’estratègia
SCS on es realitza una separació entre el gen de la toxina i l’antitoxina és molt més efectiva
que la utilització de l’operó complet30.

Figura 5. Diferents estratègies per a la estabilització plasmídica mitjançant sistemes
TA. A la part superior s’esquematitza la inserció de l’operó TA al complet al plasmidi i el
resultat un cop la cèl·lula per aquest plasmidi. A la part inferior pot veure’s l’estratègia
SCS, on la toxina s’introdueix al cromosoma bacterià mentre que l’antitoxina la trobem al
plasmidi. Figura adaptada de Vandermeulen, et al., 2011.
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A nivell clínic, aquestes estratègies d’estabilització plasmídica pareixen ser útils en
tractaments amb teràpia gènica, tot i que fins al moment només s’han utilitzat a models
clínics. Als darrers anys, la teràpia gènica ha experimentat un creixement exponencial, tant
en el tractament de malalties com en la prevenció de patir-les, però en la majoria de casos
sols a nivell experimental i es manté com una estratègia de futur que encara cal polir. Un
dels principals inconvenients de la teràpia gènica és la inseguretat que aquesta tècnica
ofereix, per la incapacitat de predir alguns dels efectes que es poden desencadenar com per
exemple el fet d’utilitzar gens resistents a antibiòtics com a marcadors. Entre les diferents
opcions que es proposen per solucionar això, hi trobem els sistemes TA que aparentment
complirien la majoria de requisits per a donar bons resultats amb aquesta tècnica, tot i que
en aquest cas encara ens trobem parlant de perspectives de futur i no d’una aplicació
immediata31.
Una altra de les aplicacions dels sistemes TA més notables al camp de la biotecnologia és la
seva utilitat com a vectors de selecció positiva en tècniques com la clonació de DNA. El
major problema al que ha de fer front la clonació de DNA és la baixa freqüència d’inserció
dels inserts de DNA dins el plasmidi. De forma general, només un 10% dels vectors
incorporen l’insert de DNA, el que suposa un número molt poc satisfactori. Un cop s’ha
produït la inserció del vector, es poden seguir dues tàctiques: o bé eliminar aquelles cèl·lules
que no han incorporat el vector amb l’insert de DNA o seleccionar de forma positiva aquelles
cèl·lules que contenen l’insert de DNA. Els sistemes TA suposen una eina molt interesant
per dur a terme aquesta selecció positiva ja que només permetrien la supervivència i
creixement d’aquelles cèl·lules que han incorporat l’insert de DNA32.
Un dels sistemes TA que primer es va utilitzar amb aquest propòsit va ser el sistema
CcdB/CcdA del plasmidi F d’E. coli (Figura 6). En aquest cas, s’aconsegueix aquesta
selecció positiva mitjançant la inactivació de la toxina CcdB, ja que quan aquesta es troba al
plasmidi incorporat per les cèl·lules, s’inhibeix el seu creixement. Ara bé, si el gen de la
toxina CcdB es veu interromput per un insert de DNA, ja no pot interferir en el creixement de
les cèl·lules i la selecció positiva dels clons recombinants és molt més senzilla: només
aquelles cèl·lules que han incorporat el plasmidi amb l’insert seran viables i mostraran un
creixement a una placa amb medi de cultiu33.

Figura 6. Esquema de la tècnica de selecció positiva mitjançant sistemes
TA. Utilització del sistema CcdB/CcdA com a vector de selecció positiva durant
la clonació de DNA. La incorporació d’un insert permet la inactivació de la
toxina i com a conseqüència s’afavoreix el creixement de la cèl·lula. Figura
adaptada de Unterholzner, et al., 2013.
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De forma molt més recent, una nova forma de selecció positiva mitjançant sistemes TA ha
estat desenvolupada, i rep el nom de sistema StabyCloning (Figura 7). En aquest cas,
s’utilitza tant la toxina CcdB, que es troba dins el cromosoma del bacteri, com l’antitoxina
CcdA, que no es troba de forma completa a l’insert, amb 14 parells de bases a l’extrem 5’
del vector. Un cop es produeix la inserció del fragment dins el vector, si hi ha un
emparellament a la regió 5’ s’obté el gen de l’antitoxina complet i funcional. Només aquelles
cèl·lules que incorporin el vector amb el gen de l’antitoxina complet seran viables, ja que
tindran la capacitat de neutralitzar l’efecte de la toxina codificada al cromosoma bacterià. A
totes aquelles on l’emparellament no s’hagi produït o l’insert no s’ha incorporat, com no
poden neutralitzar la toxina no seran viables i no experimentaran un creixement. Un dels
gran avantatges d’aquest sistema StabyCloning és la velocitat del procés, que es redueix a
una hora fins al moment de plaquejar32.

Figura 7. Esquema del sistema StabyCloning. Utilització del sistema
CcdB/CcdA com a vector de selecció positiva durant la clonació de DNA
mitjançant el sistema StabyCloning. La incorporació de la antitoxina de forma
truncada permet seleccionar positivament aquelles cèl·lules que incorporen el
vector amb el gen de l’antitoxina complet. Figura adaptada de Unterholzner, et
al., 2013.

Per una altra banda, els coneixements adquirits en relació al sistema TA MazF/MazE d’ E.
coli y en relació a la seva activitat endoribonucleasa especifica de seqüència han permès
desenvolupar un sistema de producció de proteïnes recombinants mitjançant el sistema SPP
(single protein production). La toxina MazF és una endoribonucleasa que té com a diana
mRNAs de seqüències ACA, causant un estat de latència quasi total, on les cèl·lules
segueixen metabòlicament actives però no experimenten creixement cel·lular. Aleshores,
l’eliminació d’aquestes seqüències ACA mitjançant mutagènesis dirigida al gen d’interès i
una inducció de l’expressió de la toxina MazF, fan que es trobi inhibida a síntesi de totes les
proteïnes excepte la que té la seqüència ACA modificada. Com que les seqüències ACA són
marcs oberts de lectura poden substituir-se per alguna altra seqüència que no sigui diana de
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MazF. D’aquesta forma es pot realitzar la producció de proteïnes mitjançant aquest sistema
SPP, que resulta molt útil per exemple en casos d’estudis relacionats amb proteïnes de
membrana, on aquesta tècnica permet el marcatge de les proteïnes d’interès amb isòtops
C13 i N15 o per a la producció de proteïnes a major escala on es veurien reduïts els costs34.
Tal vegada però, l’aplicació dels sistemes TA més estudiada i que més perspectives de futur
presenta és el seu interès a nivell farmacològic i el seu ús com a fàrmacs antibacterians. De
forma recurrent existeix l’interès de trobar nous fàrmacs i medicaments que resultin efectius
davant agents microbians, ja que la resistència i la tolerància als ja existents augmenta cada
vegada més. En els darrers anys, els sistemes TA s´han proposat com una bona estratègia
alternativa, ja que les seves dianes comprenen processos cel·lulars diferents com la
replicació del DNA o la síntesi proteica i de mRNAs, i resulten interessants per la seva
implicació en la mort cel·lular programada. A més a més, la seva àmplia distribució tant a
plasmidis com a cromosomes de bacteris i arqueobacteris, lligat a la seva quasi absència a
organismes eucariotes, fan d’aquests sistemes TA uns candidats idonis per al
desenvolupament de medicaments antibacterians35.
Els estudis relacionats amb l’ús farmacològic dels sistemes TA s’han centrat en el seu
desenvolupament mitjançant l’activació artificial de les toxines, tot i que es tracta encara de
les primeres aproximacions i el que fan es plantejar un futur prometedor en aquesta àrea36,37.
Per les seves característiques estructurals i funcionals, els sistemes TA tipus II pareixen ser
els principals candidats per dur a terme aquesta activació artificial, que pot tenir lloc de
forma directa o indirecta (Figura 8). En primer lloc, la situació ideal seria l’obtenció d’un
compost capaç d’inhibir l’acció de l’antitoxina de forma directa, ja sigui provocant la
separació del complex TA ja format (Figura 8 A) o evitant la seva formació (Figura 8 B), ja
que això conduiria de forma immediata a l’activació de la toxina i la mort de la cèl·lula. Ara
bé, no tots els casos requereixen una separació completa del complex format, com és el cas
de l’activació de la toxina MazF, on pareix que seria suficient l’eliminació de l’antitoxina del
centre actiu o inclús una activació al·lostèrica de la toxina quan es troba formant part del
complex TA. A altres sistemes però, si pareix imprescindible dur a terme aquesta disrupció
del sistema pre-format, com és el cas de la toxina RelE, on el complex que forma amb
l’antitoxina és massa gran com per poder accedir al centre actiu36.
També s’ha plantejat la possibilitat de dur a terme l’activació d’aquesta toxina de forma
indirecta mitjançant la degradació proteolítica de l’antitoxina el que també conduiria, com en
el cas de l’activació directa, a que la toxina pugui dur a terme la seva funció i per tant conduir
a la cèl·lula a la seva mort. Aquesta activació indirecta pot plantejar-se de dues formes
diferents: o bé mitjançant la inhibició de la transcripció al locus del sistema unint-se al
promotor i evitant així la producció d’antitoxina (Figura 8 C) o bé degradant l’antitoxina a
través de l’activació de proteases tals com Lon o Clp (Figura 8 D), el que permetria la
degradació constant d’antitoxina, evitant així l’autorepressió transcripcional per part del
complex TA, i la producció constant de toxina per a que dugui a terme la seva funció36.
Ara bé, fins al moment no s’ha trobat cap molècula capaç de dur a terme aquesta funció de
forma convincent, tot i que s’han fet alguns avanços esperançadors36. Un exemple és la
recerca d’un compost amb la capacitat de separar el sistema ζε del plasmidi d’ S. pyogenes.
En aquest cas, es va demostrar que la separació d’aquest complex era possible, però
només si s’utilitzava una mescla de pèptids, i no un sol component37. Es per això que
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aquestes estratègies encara es troben en fases d’estudi molt primerenques, però plantejen
un futur molt prometedor36,37.

Figura 8. Esquema de les diferents estratègies per a l’activació artificial de
toxines, de forma directa (esquerra) o indirecta (dreta): A) Mitjançant la
separació del complex TA ja format. B) Evitant la formació del complex TA. C)
Mitjançant la repressió de la transcripció per unió al promotor del locus dels
sistema TA. D) A través de l’activació de proteases encarregades de degradar
l’antitoxina. Als casos A, B i D la diana de l’activador (color taronja) és
l’antitoxina, mentre que al cas C és el promotor. Figura adaptada de Williams y
Hergenrother, 2012.

Un altre dels potencials usos dels sistemes TA és en l’àmbit de les infeccions virals, tals com
el virus de la immunodeficiència humana (VIH) o el virus de l’hepatitis C, com a estratègia
per desenvolupar nous fàrmacs antivirals35. Pel que fa al virus del VIH, estudis molt recents
han aportat evidències dels beneficis d’utilitzar la toxina MazF del sistema TA mazEF com a
antiviral davant aquest virus (Figura 9 A)38. A les primeres etapes de la infecció pel virus
VIH-1, es necessària la presència tant de la proteïna Tat com de la seqüència TAR, qui
actua com a transactivador, i que és on s’unirà la proteïna Tat per tal de d’induir la
transcripció de la resta del genoma de VIH-1. En aquest estudi es proposa la construcció
d’un vector on a la seqüència TAR hi dugui clonat el gen de la toxina MazF, per a que
d’aquesta forma quan la proteïna Tat s’uneixi a la seqüència TAR la toxina es veurà
expressada. Així, quan limfòcits T CD4+ portadors d’aquest vector són infectats amb el virus,
es produeix la producció de toxina i una conseqüent degradació dels mRNAs del virus, per la
qual cosa la replicació del virus es veu inhibida. A més a més, es va observar que els nivells
de toxina que es produïen no causaven danys cel·lulars importants ni impedien el
creixement cel·lular. Aquesta teràpia només s’ha provat a macacos rhesus amb resultats
similars als obtinguts a l’estudi anterior. Tot i que es tracta d’un estudi molt recent, aporta
noves vies i estratègies per tal de combatir el virus del VIH mitjançant la utilització de
sistemes TA35,38.
El sistema TA mazEF també s’utilitza per investigar possibles eines antivirals davant el virus
de l’hepatitis C (Figura 9 B). En aquest cas, els experiments anaven orientats a aprofitar la
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particularitat de les proteases virals, que actuen amb molta especificitat, com és el cas de la
proteasa NS3 imprescindible per a la replicació del virus de l’hepatitis C. El protocol es va
basar en fusionar l’extrem N-terminal de la toxina MazF amb l’extrem C-terminal de
l’antitoxina MazE mitjançant una seqüència de connexió que es reconeguda específicament
per la proteasa NS3. Així, l’exposició de d’aquesta seqüència fusionada amb la proteasa
deriva en un tall que allibera la toxina, qui d’aquesta forma és capaç de dur a terme la seva
funció ja que es troba activa. Partint de la mateixa idea, un altre estudi va mostrar com, quan
es realitza una fusió entre la toxina completa i una part de l’antitoxina amb una seqüència
connectora que NS3 reconeix específicament, aquesta proteïna fusionada no afectava a
cèl·lules sanes, és a dir, no infectades pel virus, però que si produïa la mort de totes
aquelles cèl·lules infectades pel virus o que expressaven la proteïna NS3. En aquests casos,
els possibles efectes adversos que es podrien derivar de l’alliberació de la toxina, com el fet
que pogués afectar a mRNAs eucariotes, es controlaria amb les dosis administrades de
toxina, de manera que pogués únicament afectar al virus però no perjudicar la cèl·lula35.

Figura 9. Esquema de les possibles aplicacions dels sistemes TA com a
agents antivirals. A) Utilització de la toxina MazF del sistema TA mazEF com a
agent antiviral al virus de la immunodeficiència humana (VIH). B) Utilització de
la toxina MazF del sistema TA mazEF com a agent antiviral al virus de la
hepatitis C. Figura adaptada de Unterholzner, et al., 2013.

Per altra banda, s’ha avaluat la utilitat dels sistemes TA en relació a la contenció
d’organismes modificats genèticament. Aquests organismes solen ser habituals en l’àmbit
biotecnològic, però en els darrers anys ha anat augmentat l’interès en la possibilitat
d’alliberar alguns d’aquests organismes al medi ambient, ja que podrien resultar d’utilitat a
l’agricultura per netejar camps contaminants o com una forma de controlar l’acció de
fungicides i pesticides. Ara bé, aquesta alliberació ha de ser totalment segura i controlada, i
és per aquest motiu que cada vegada més s’intenten trobar estratègies per millorar aquestes
condicions. Una de les principals formes de contenció, i que podria arribar a ser de les més
efectives, és l’autodestrucció d’aquests organismes mitjançant gens que eliminin les bacteris
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un cop han realitzat la seva funció39. Un dels principals entrebancs d’aquesta solució és la
possibilitat de que sorgeixin mutacions que dotin a aquests organismes de resistència a
aquests gens supressors i per tant les facin sobreviure. Per aquest motiu, els sistemes TA
sonen com a possibles candidats per dur a terme aquesta contenció biològica40.
Un dels primers estudis realitzats sobre aquest tema, estudiava si el sistema relEB d’E. coli
podia utilitzar-se per controlar la proliferació de cèl·lules eucariotes, en concret cèl·lules de
Saccharomyces cerevisiae. Es va comprovar que l’expressió de la toxina RelE inhibeix el
creixement d’aquests llevats i que a aquestes cèl·lules el sistema TA també funciona, ja que
aquelles cèl·lules que expressen l’antitoxina experimenten uns nivells de creixement molt
superiors a aquelles cèl·lules que no ho fan. Això obre la porta a poder aplicar aquests tipus
de sistemes a cèl·lules eucariotes. Aleshores, aquest sistema relEB podria aplicar-se de la
següent forma: l’expressió de la toxina vendrà regulada per un promotor per glucosa, mentre
que l’expressió de l’antitoxina serà constant. D’aquesta forma, les cèl·lules només seran
viables en medis que contenguin glucosa. Per exemple, si estam parlant d’un procés
industrial de fermentació, on un vessament d’organismes modificats és un gran risc, aquest
sistemes de repressió per glucosa poden significar un gran avanç. En condicions de
fermentació, la toxina es troba reprimida per la gran presència de glucosa i si alguna cèl·lula
escapa d’aquestes condicions serà autodestruïda, ja que la baixa presència de glucosa del
medi deixarà de reprimir el gen de la toxina, qui podrà dur a terme la seva funció destruint la
cèl·lula39.
A més a més del sistema relEB, el sistema TA Kid/Kis del plasmidi R1 d’E. coli també pareix
ser funcional a cèl·lules eucariotes. De forma general, ha pogut veure’s com la toxina Kid és
capaç d’induir l’apoptosi a algunes cèl·lules eucariotes tals com llevats, Xenopus laevis i
cèl·lules humanes, i que com a tots els sistemes TA aquest efecte es veu contrarestat per
l’antitoxina Kis. Els efectes tant de la toxina com de l’antitoxina podrien ser regulats in vivo a
través del control dels seus nivells, mitjançant una regulació transcripcional per a aquests
gens. Així, l’expressió d’ambdós gens, el de la toxina i el de l’antitoxina, podrien utilitzar-se
per modular la proliferació i la mort cel·lular a cèl·lules eucariotes, promovent una mort
cel·lular selectiva. Aquesta aplicació seria molt important en termes de càncer, sobretot si
s’aconseguís dirigir de forma selectiva l’efecte de la toxina a les cèl·lules canceroses, mentre
que les cèl·lules sanes no es veurien danyades per la protecció que els conferiria
l’antitoxina41.
Un exemple concret on s’ha aplicat aquesta mort cel·lular selectiva mitjançant el sistema TA
Kid/Kis és a l’experiment realitzat a peix zebra (Danio rerio) amb l’objectiu de determinar el
paper de les cèl·lules germinals durant la diferenciació sexual. Un dels mètodes utilitzats va
ser provocar la mort de les cèl·lules germinals mitjançant l’acció de la toxina i protegint les
cèl·lules somàtiques amb l’antitoxina. És un bon exemple de com aquest sistema pareix
funcionar a cèl·lules eucariotes, i planteja un futur prometedor en quant a les seves
aplicacions42.
La conclusió a la que podem arribar de totes aquestes aplicacions, on el paper dels sistemes
TA és vital, és que la gran majoria d’elles es troben en una fase encara d’estudi, on es
necessari seguir investigant i sobretot avaluant els riscs i les possibles implicacions
d’aquestes tècniques.
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Conclusions
Els sistemes Toxina-Antitoxina (TA) estan formats per dos elements essencials: la toxina,
element amb major estabilitat i de caràcter proteic, i l’antitoxina, que presenta una menor
estabilitat i pot ser una proteïna o un sRNA. Aquesta diferencia d’estabilitat entre ambdós
components és una característica important alhora d’utilitzar aquests sistemes com a eines
biotecnològiques o clíniques.
Tot i que les funcions d’aquests tipus de sistemes no es troben del tot clares, i no s’ha arribat
a establir un consens, les evidències més clares apunten a una implicació en control i millora
de la supervivència en condicions d’estrès nutricional, així com la seva participació a
esdeveniments de mort cel·lular programada.
Fins al moment, els sistemes TA s’han classificat en 5 tipus de sistemes (I-V) en funció de la
seva organització estructural i del seu mecanisme d’acció. Els tres primers tipus de sistemes
són els que es troben millor caracteritzats, d’on se’n coneixen més exemples i on la
investigació és més exhaustiva, essent especialment rellevants els sistemes de tipus II per la
gran quantitat d’exemples que se’n coneixen i la diversitat d’organismes on poden trobar-se.
El primer sistema TA va ser descobert a un plasmidi i posteriorment es va comprovar la seva
presència cromosomes de bacteris i arqueobacteris, i certs estudis apunten a una possibilitat
de trobar-los a fongs el que suposaria la seva presencia també a organismes eucariotes.
La distribució d’aquests sistemes és molt diversa, entre diferents espècies i entre
organismes aïllats de la mateixa espècie. Fins al moment no han pogut relacionar-se massa
factors amb el número de sistemes TA que presenta un organisme, si ha pogut establir-se
però que hi hauria una relació directa entre la patogenicitat que presenta un organisme i el
número de sistemes TA.
Per les seves característiques estructurals i funcionals, els sistemes TA suposen una eina
recurrent d’experimentació per a possibles aplicacions a diversos camps, especialment en
els darrers anys on la informació es cada vegada més àmplia i més accessible. Entre els
diferents usos que s’estan donant a aquests sistemes, cal destacar aquells orientats al camp
de la biotecnologia, la medicina o el medi ambient.
Una de les principals aplicacions dels sistemes TA és a l’estabilització de plasmidis durant
processos de producció de DNA o proteïnes. Aquests sistemes donen l’oportunitat d’eliminar
la utilització d’antibiòtics durant aquests processos, aspecte d’importància a nivell econòmic,
ambiental i de contaminació de cultius o productes. A més a més, pareix que podrien
resultar útils a nivell clínic en tractaments com la teràpia gènica. Altres aplicacions
interessants són el seu ús com a vectors de selecció positiva en processos de clonació de
DNA, on ja s’han desenvolupat diverses estratègies que milloren la rendibilitat del procés, o
com a eines per a la producció de proteïnes recombinants, de gran interès sobretot a gran
escala.
D’altra banda, la seva aplicació més important i que més esperances planteja en un futur és
a nivell mèdic i farmacològic, amb la intenció de desenvolupar nous fàrmacs antimicrobians i
antivirals més efectius.
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Finalment, una de les aplicacions a nivell ambiental més prometedora és la seva utilització
per a la contenció biològica d’organismes modificats genèticament, que permetria
l’alliberació d’aquests organismes de forma controlada i segura per múltiples propòsits.
Totes aquestes aplicacions encara es troben en fases molt primerenques d’estudi, i són
poques d’elles les que ja s’apliquen amb seguretat. Tot i així, els sistemes TA suposen una
bona alternativa ens molts casos i la seva utilitat al món científic és inqüestionable. El que si
queda molt clar, és que el coneixement dels sistemes TA en profunditat, les seves
característiques estructurals, les seves funcions i la seva distribució dins el món microbià
són de vital importància per poder desenvolupar tècniques i aplicacions a tots els nivells.
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