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Excel.lentíssimSenyor President,
Molt ll.lustres Senyoresi SenyorsAcadérnics,
Senyoresi senyors,
Estimatsamicsi familiars.

Es per a mi un gran honor trobar-meentre tots vostés aquestvespre per particípar,en
aquestcas com un dels prolagoruifes,en el solemne acteen quéseré acollit coma académic corresponentd'aquestail'lushe corporació.En aquesttipus d'actes és preceptlu
iniciar el parlamentamb un agraimenta totes aquellespersonesque n'han fet possiblela
rea\tzactó. comengarédoncs el meu discurs pels agraiments;perd no tant per tradició,
sinó per conviccióque aixó és el mínim que l'ética em deman¿.
Evidentment,el meu primer sentimentd'agraimentés per a tots els membresd'aquesta
corporació que avui m'acr¡ll al seu si i d'r¡na maneraespecialper al Dr. Tomas Adzet
Porredon,que ha tingut la deferénciade fer el discurs de la meva acollida académica.
Dr. Adzet, polser vosté es recordaráque fa aproximadament22anys em va fer una pregunta a l'antiga aula del llavors Departiamentde Farmacognósiai Farmacodinámia
de la
Facultatde Farmdciade Barcelona:"si entres a fer la tesina de llicenciaturaal Departament,en qué t'agradariatreballar,en Farmacogndsiao en Farmacodindmia?"Jo varg
contestar,textualmen! que m'agradavenmolt les pla¡tes, peró que et que jo volia era
treballar amb rates, fer experimentació amb farmacs i estudiar com actt¡aven. El Dr.
Adzet em va contestiarque no em preocupés,que si era escollit treballariaen FarmacoIogia. Bé, fa precisament22 anys que treballo amb rates i estudiocom actuenels fármacs; i vull aprofitar aquestasolemneocasió per reconéixerpúblicamentque, en part,
aixd ha estatpossiblegráciesal seu recolzamentcap a Ia mevapersona,el meu treball i
el meu eqrúp d'investigació.una a.ltramostra d'aquestaconsideracióés que fos el Dr.
Adzet un dels que proposaren la meva candidahra com a académic corresponent
d'aquestaReial Académiade FarmAciade Catalunya.

I

Igualment,voldria agrair a dos il'lustres académicsmés, els Drs. Joseplglesias i Jordi
Camarasa,el fet que tambéproposessinla meva candidatura.A més a més de compartir
tots aquestsanys de treballar conjuntamenta la Facultatde Farmácia,el Dr. Camarasa
de maneraespecialva ser codirector,juntamentamb el D¡. Adzet, de la mevatesi doctoral, í em va ensenyara obrír algunesportesimportantsdel món universitari.

Per entrarja directamenten matéria,he de dir que, realment,no m'ha estatdificil trobar
el tema sobre el qual conskuir el meu discursd'ingés en aquestaReial Académia.Aixó
ha estat aiú per dues raons:en primer lloc, el tema sobre el qual us parlaréa continu¿lció, relacionatamb un tipus específicde receptorsfarmacoldgics,els receptorsnuclears,
és el tema central a qué s'ha abocat ei meu treball de recerca durant els últims dotze
anys. Evidentment,aquestaés una raó pr¿cticaque facilita la meva feina de documenta-

També vull expressarel meu agraimenta tots aquellscompanysde la Unitat de Farma-

ció i redacciói em permetparlar sobre un temaque m'agrada,en qué em trobo cómode

cologia, tesinands,doctorands,professors,que m'han donat suportdurantaquestsanys i

i, si més no, que conec amb una certiaprofunditat.La segonaraó no és tan egoista,si

que m'han brindat el preuatregal de la sevaamistat.Aquest agrai'mentés extensiutant a
aquells que ja no treballena la Universitat,com poden ser els Drs. Miquel Puigmacidi

se'm permet l'expressió,com la primera,i rau en el fet de la importánciaactual i futura
que aqu€ststipus de receptorspresentenen el món de la farmacologia.

Rosa Coll, com a aquellsque alui en dia em fan costat al laboratori.Especialment,wll
reconéixerel privilegi que represent¿treballaramb els Drs. Marta Alegret, Manel Mer-

Hem acabatel seglepassatamb la seqüenciaciódel genomahumAi amb el desenvolu-

los, Rosa Maria Sánchezi Manel Yiu,qrcz, senseI'ajut constantdels quals,tant profes-

pament vertiginós de tots els vessantsde Ies ciéncies de la vida relacionatsd'alguna

sional com personal,jo no hawia estatcapagde realitzar la tascad'investigaciódesen-

maneraamb la biologia molecular-Avui en dia es parla insistentment,fins i tot en els

volupadafins ara.

mitjans de comunicaciógeneralistes,de novesbranquesde la ciéncia com poden ser la
Terdpia Génica o la GenómicaFuncional.Doncs bé, paral'lelamentaJdesenvolupament

Aquest rápid recorregutprofessionali académicno pot finalitzar senseuna expressióde

d'aquestesdisciplines,dinne el que podríem considerarcom a Farmacologiacliissica,

reconeixementi agraimenta aquells professorsi investigadorsd'altres departamentsi

els avengosbiotecnoldgicsde les últimes décadeshan permésaproñrndird'una forma

institucionsque, durant aquesb anys, m'han acollit i m'han brindat els seus conexe-

abans inimaginableen el coneixementd'un tipus de receptors,els receptorsnuclears,

mentsi la sevaamistat.Em refereixo,entre d'altres, al Dr. CarlesCiutat de la Universi-

que es troben directamentimplicatsen el control i la regulacióde I'expressiógénicaen

t¿t de Barcelona; als Drs. Emili Ros i Daniel Zanú:óry de la Clínica de Lípids de

els nostresorganismes.M'atreviria a augurarque, en un futur prdxim, un dels camps

I'Hospital Clínic de Barcelona,i al Dr. Dominick L. Cinti, del University of Connecti

més fructífers de la farmacologi4 i en qué apareixerannombrosesmoléculesamb apll-

cut Health Center.

cacions terapéutiques,será el del disseny i sintesi de compostosque actuin com a lligands especificsdels diversos receptorsnuclears.Doncs bé, a continuacióus parlaré

La forga de tota personaes nodreix de I'amor que ininterrompudament
li dispensenels

amb r¡n cert detall d'un úpus especificd'aquestsr€ceptorsnuclears,els receptorsacti-

seus ésse¡sestimats,amics i fámiliars. És materialmentimpossibleque avui pugui fer

vats per proliferadorsperoxisdmicso PPAR.

honor a tots aquellsque m'han donat el seu amor, perd no acabaréaquestsagraiments
sensefer menció dels meus estimatspares, que per desgrdciaawi no poden ser entre
tots nosaltres;i de les dues dones del meu cor, la meva esposaAngela i la meva filla
Júlia. Com deia SteveWonder. elles són el sol de la mevavida.

Nombrosos estudisepidemiologicsi d'intervenció han permésconfirmar que les dislipidémiessón un dels principalsfactorsde risc modificablesque condicionenI'aparició i
progressióde I'arteriosclerosii les malaltiescardiovascularsassociades.Avui en dia, no
hi ha cap dubte sobre el paper determinantde la hipercolesterolémia,
básicamenten
forma de colesterolLDL, com a factor de risc cardiovascular;i són cada vegadamés
sólides les dadesque ¡elacionenI'aparició d'una malaltia cardiovascularamb la hiperassociada(concentrigliceridémiamoderadai, sobretot,amb la hipoalfalipoproteihémia
tració anormalmentbaixa de colesterolHDL).

El grup farmacoldgicdels derivats de l'dcid fibric o fibrats s'ha utilitzat en terapéutica
durant les últimes tres décades per al tractamentde les dislipidémies.Els ñrm¿cs
d'aquest grup, bezafibrat,fenofibrat i gemfrbrozil,principalment,posseeixenun efecte

Receptors activats per proliferadors peroxisdmics
El Big Bang dels receptors nuclears en tr'armacologia

hipotrigliceridémicmarca! incrementenacusadamentel colesterolHDL i manifestenun
efecte variable sobre les concentracionsde colesterol LDL, encaraque, en qualsevol
cas, sempremodifiquenel patró d'LDL circulant cap a formes de baixa densitati gran
volunq que presentenuna aterogenicitatmenor.

Alguns estudis d'intervenció com ara el Helsinki Heart Study o HHS i el Veterans
A,f'airs Cooperative Sfudies Program-High Density Lipoprotein Colesterol Inten)ention
Triol oYA-HIT, frnalitzatrecentment,han demostratque la utilització terapéuticadels
fibrats, almenysen el cas del gemfibrozil,és capagde reduir la mortalitatcardiovascular
tant en prevenció primaria con secundd,ria.Igualment alt¡es estudis, com ara el Bezafbrate Coronary AtherosclerosisPreventionStudy o BECAIT, indiquenque els fibrats,
en aquestcas el bezafibrat,són capaqosde reduir la progressióde Ia placa d'ateroma.
Tots aquestsefectesbeneficiososdels fibrats es manifestenassocialsa un perfil de seguretat més que acceptable,almenyspel que fa als tres fibrats citats anteriorment,que són
els que s'utilitzen majoritariamenten la prácticaclínicaactual.

Tanmateix,fins fa relativamentmolt poc temps, desconeixíemquin era el mecanisme
molecular responsablede I'aparició dels efectesfarmacoldgicsdels fibrats. Sí que es
coneixia que els fibrats, administratsa rosegadors,majoritáriamentrata i ratolí, induien

de forma intensala proliferació de diversosorgdnulscel.lularsals hepatdcits,així com
n'incrementavenles activitats enzimdüquesassociades.Atés que els peroxisomessón,
amb diferéncia,els orgánulsmés afectatspel fenomenproliferatiu, tant els fibrats com
altres compostosamb propietatssimilarsvan rebre el nom genéricde proliferadors peroxisdmics. Aquest panoramava canviar radicalmentel 1990, any en qué Issemanr
Green identificaren el primer receptor nuclear activat per proliferadorsperoxisdrnics.
Aquell receptorés el que avui coneixemcom a receptor activat per proliferadors peroxisómics alfa o PPARa, de I'anglés peroxisome proltferator-activaf ed recepfor, classi-

avui en dia s'han establertsis grups de receptorsnuclears.Els receptorsPPAR pertanyen al grup 1, conjuntamentamb els receptors RAR, VDR (o receptors de la vitamina
D) i TR (o receptorsde les hormonestiroidals),entre d'altres. Tota la informaciórecopilada indica, com a hipdtesimés versemblant,que el receptornuclearanceshal,primigeni, era un auténticrecep¡oro.l" i qu", a partir de les duplicacionsgéniquesi de manera independentd'aquestes,du¡ant els últims 600 milions d'anys els diversosreceptors
nuclears han anat adquirint la capacitat de reconéixer lligands amb menys o més especificitat mitjanqant mutacions successivesi acumulatives.

ficat com a NRlCl, i que és el responsablede I'aparició de la majoria dels efectesfarmacológicsatribuiblesals fibrats. En els anys subseqüents,s'han identificatdos recep
to¡s més que pertanyena la mateixasubfamília:els receptorsPPARPi6,classificatcom

Característiques generalsdels PPAR

a NR1C2, i PPAR1,classificatcom a NRIC3. Es pot afirmar sensecap menade dubte
que el coneixementdels receptorsnuclearsen general i dels PPAR en particular,aixi

Els PPAR són típics receptorsnuclearsque actuencom a factorsde transcripció,modu-

com de les sevesimplicacionsfisiopatoldgiques,ha estat un dels campsde la Farmaco-

lant I'expressiógénica únicamentquan són activatsper unió a lligands específics.Les

logia de desenvolupament
més vertiginós,inesperati sorprenentdels últimsanys.

hes isoformes de PPAR comparteixen una estrucíra i organització fi¡ncional similars a
les d'altres receptorsnuclears,i presentenquatredominis principals:1. un domini A/B o

Els PPAR i tots els membresde la superfamiliadels receptorsnuclearsconeguts,una

aminoterminal, que conté una zona amb activitat de transactivació independent de la

cilquantena en aquestmoment,es troben relacionatsfilogenéticament.L'alineamentj la

unió al lligand, denominadazona AF-l;2.

comparacióde les seqüénciesd'unió al DNA i al lligand de tots els receptorsnuclears

DNA o zona DBD (de l'anglés DNA binding domain);3. un domini D, que facilita la

coneguts,ja siguin amb lligandsidentificatso sense(aquestsdaners es coneixenamb el

wrió a cofactors implicats en el control de I'activitat transcripcionaldel receptor;i, fi-

nom de receptors orfes), han perméselaborarl'arbre filogenéticd'aquestasuperfamília

nalment, 4. un domini E/F carboxiterminal que presenta dues zones d'extrema impor-

de proteihesi establir les interrelacionsevolutivesentre els seusmembres.Semblaque

tancia:una zona d'unió al lligand o LBD (de I'anglésligand binding domain) i una zona

aquesttipus de receptorsapareixende forma molt primerencaen el procésevolutiu,ja

AF-2 amb acfvitat de tra¡sactivació dependentde la unió al lligand i que també partici-

que es troben presentsen tots els filums dels metazous.Probablemen!l'elevat nombre

pa de manera determinanten el reclutamentde cofactors de transcripció.

un domini C que conte r¡na zona d'unió al

de receptorsnuclearsexistentses deu a dues onadesmassivesde duplicaciógénica.La
primera va ocórrer abansde la divergénciaentre artrdpodesi vertebrats,i va generarels

Igualment,les tres isoformesde PPAR sempres'uneixen al DNA formantheterodímers

a¡cestresdels principals membresde la familia dels receptorsnuclears:com el mateix

amb un alfie receptornuclear,el receptor activat per I'dcid 9-cls-reünoico RXR, sem-

PPAR i els receptorsRAR (o receptorsdels dcids retinoics); i I'RXR (o receptor de

pre de maneraque el PPAR es troba unit a I'extrem S'-terminali I'RXR, a l'extrem 3'-

l'ácid 9-cls-retinoico, de forma genérica,dels rexinoides).La segonaonadade duplica-

terminal. El receptorPPARI pot unir-se també com a homodfmer,segonsla proporció

ció génica es va produir exclusivamenten els vertebmtsi va condür a la dive¡sificació

eistent en nna determinadacél'lula entre aquestreceptori el receptorRXR. La zona del

de les diferentsfamilies de receptorsnuclears,amb I'aparició de les isoformesque avui

gen diana a qué s'uneixenels receptorsPPAR es denominaPPRE (de I'anglésperoxi-

coneixem, com ara els receptorsPPARo, B i y. En funció de les relacionsevolutives,

someproliferalor responseelement)o elementde respostaa proliferadorsperoxisdmics,

i presentauna seqüénciaconsens5'-AGGTCA-3', en forma de repeticiódirecta separa-

produeixen els seus efectesmitjangantI'activació de la isoforma PPARo. La majoria

da per un nr¡cleótjd(DRl) o, en rares ocasions,dos nucleótids(DR2). L'existéncia de

d'aquestscompostossón moléculesamfipátiquesque contenenun nucli hidrofobic unit

petites desviacionsrespectea la seqüénciade consenspot comportaruna afinitat més

a una finció acídica.Aquesta funció acídica és essencialper a I'activitat del lligand i

gran'del PPREper al PPARa o per al PPARI (figura l).

normalmentconsisteix€n un gn¡p carboxif o en un grup metabóücament
transformable
en carboxil. La recerca d'activadors naturals del PPARo va demostrar per primera ve-

S'han descrit nombrososgens implicats en el metabolismelipídic que presentenun o

gada que els dcids grassospoden activar els receptorsPPAR i, per t¿nt, poden actuar

diversosPPRE en els seuspromotors.Hi ha gensdiana dels PPAR presentstant en rutes

com a reguladorsmetabdlics,de maneraque modulen I'activitat transcripcionalde di-

de catabolismed'ácids grassoscom en els mecanismesdel seu transporti emmagatze-

ve¡sos factors de fanscripció i l'expressió de diferentsgens. Els ácids grassosinsatu-

matge.El primer PPRE que es va caracteritzarva ser el que es va hobar a la regió pro-

rats, monoinsaturats i poliinsaturats, s'uneixen als tres tipus de PPAR, perd presenten

motora del gen que codifica l'acil-CoA-oxidasao ACO, enzim limitant en el procésde

una major afinitat pel PPARcq almenys a concent¡acionsfisioldgiques.El PPARa té

oxidació B peroxisdmicad'ácids grassos.A més de I'ACO, són gens dianadels PPAR:

preferénciapels ácids grassosinsaturafsde 18 átoms de carboni (C18), especialment

I'acil-CoA-sintetasa,que activa els dcids grassosa la seva forma de derivats CoA; la

pels ácidsoleic (C18:1),linoleic(Cl8:2) i linolénic(C18:3).Per contra,els dcidsgras-

deshidrogenasa
d'ácids grassosde cadenamitjanao MCAD, implicadaen la oxidació B

sos saturats,els insatuats de cadenamolt llarga i els ácids grassosde cadenacurt¡a

mitocondrial d'ácids grassos; la carnitina-palmitoilfansferasao CPT-I, implicada en

(menys de l0 carbonis)són lligandsamb poca afirútatpelreceptor PPARo. L'excepció

l'entrada d'dcids gtassosdins el mitocondri,les proteinesdesacobladores
o UCP; I'acil-

és l'ácid fitanic, un derivat isoprenoideramificat i saturat,que prové de la dieta i que

CoA-tioesterasa"que promou la hidrólisi dels derivats CoA a la seva forma lliure; la

presentauna elevada afinitat pel PPARo. L'actívit¿,td'aquest receptor també es veu

hidroximetilglutaril-CoA-sintas4enzim limitant del procésde cetogénesi;la translocasa
d'dcids grassos(denominadaFAT o, més comunamentCD36), proteina que facilita la
captació,entre altres molécules,d'ácids grassosper a les cél.lules;la proteinaadipocíti-

)
)

estimuladaper eicosanoides,com ara l'ácid 8(S)-hidroxieicosatet¡aenoic
i el leucotrié
84, per l'ácid eicosatetraenoico ETYA, un andlegeshucturalde l'ácid araquidónic,i
per la carbaprostaciclinai determinatsfarmacsantiinflamatorisno esteroidals,com són

ca d'unió a ácids grassoso ap2, que facilita la vehiculaciód'aquestsácids cap als pero-

I'ibuprofrn o la indometacina.Tot i que el PPARp pot ser activat per lügandscomuns

xisomes i els mitocondris,i, per finalitzar aquestrecull, la fosfoenolpiruvat-cinasa,
en-

de PPAR, encara falta per trobar el seu lligand endogenque s'hi uneixi amb afrnitat

zim implicat en el procés de gliceroneogénesi.El gran nombre de gens que contenen un

elevada.L'ácid erucic (C22:l), un ácid gras de cadenamolt llarga,presentamés afinitat

PPRE en el seu promotor indica el paper crucial que tenen els PPAR com a mediadors

per aquestaisoformade PPAR que per les alfes dues.La mateúa situaciósucceeixamb

del metabolismelipidic intracel'lula¡.A més a més,també es troben implicatsen el me-

un derivat no metabolitzablede l'ácid palrnític,I'dcid bromopalmític.S'han trobat dife-

tabolisme extracel'lular,ja que s'han identificat com a gens diana d'aquestsreceptors
els gens que codifiquen per a les apolipoprotcinesA-I, A-II, CJII i per a l'enzim lipoproteiha-lipasa,responsablede la hidrdlisi delstriglicéridscirculants.

rents lligands sintéúcs del PPARp que tenen una afinitat moderada o alta, peró que no
són selectiusper a aquestaisoform4 com és el cas del mateix farmac bezafibrat (el
compostGW 2433) i, més recentment,una sérienova de derivatsdels fibrats amb activitat especificaen humanssobreel PPARB,com és el compostL-165041. En el cas del

Els receptorsPPAR presentenuns requerimentsmolt laxos respectea les caracteristiques estructuralsdels seusllígandsespecífics,probablementa causadel gran volum de
la seva caviat d'unió al lligand (uns 1.300A). Els proliferadorsperoxisdmics(comels
fibrats hipolipemiants)i d'altres xenobiótics(com ara pesticidesi agentsplastificants)

PPARy, els seuslligands naturalssón ácíds grassos,com aÍa l'ácid araquiddnic,i derio 9-HODE i13vats metabólicsd'aquestsicids, com els ácids 9-hidroxidecanoic
hidroxidecanoico l3-HODE, que són productesd'oxidació presentsa les LDL modificades, i la l5-desoxi-At2f,a-prostaglandina
J2. Enhe els Jligandsde síntesi ln ha la
família de les tiazolidindiones hipoglucemiants i altres compostos derivats de

lia de les tiazolidindioneshipoglucemiantsi altrescompostosderivatsde I'estructurade
la tirosina. La unió det PPAI\ als seus ltigands especíñcs indueix la ubiquitinació del
mateix receptor i la seva degradacióper proteosomes.S'ha d'indicar que la capacitat
transcrípcionaldels receptorsPPAR es pot veure moduladatambéper processosde fos-

D'altra banda, tant el PPARa com el PPARI s'expressen en cél'lules endotelials,
cél.lulesmuscularsllises i rnacrofagslocalitzas a les parets vasculars.Igualment,s'ha
detectatla presénciad'ambduesisoformesen, aproximadament,el 60 oAde les plaques
presentsa les artériescorondriesi carotideshumanes.
aterosclerdtiques

foril'lació. Així, en el cas del PPAIbf, la fosforil'lació del receptora la zona AF-l mitjangant proteiha-cinases
activadesper mitógenso MAPK condueixa una reduccióde la
sevaactivitattranscripcional(figura I )

El PPARc¡s'expressamajoritariamental fetge i, en menorproporció,al cor, al ronyó, al
múscul esquelétici a I'intesti; en el cas particular de'larata també es troba abundantment en el teixit adipósbru. En tots aqueststeixits, el PPARa es troba directamentimplicat en el control de l'expressió de gens que codifrquenprot€ihesi enzims clau del
metabolismeenergétic,especialmenten aquellsque estanrelacionatsamb el catabolisme dels ácids grassos.El PPARy s'expressabásicamental teixit adipós,tant al bru com
al blanc, aixl com a les cél'lulesprogenitoresdel moll de l'os; en menorproporció,també es localitza a la musculaturaestriada.EI PPARI controla I'expressióde gens implicats en la diferenciaciócel'lular d'adipócits i cél'lules sangufries,i també en el control
de la utilització metabdlicade la glucosa.En l'ésser humá,la utilitzaciódiferencialde la
zoña promotora del gen PPAR7 origina tres espécies dr'ferentsd'mRNA, denominades
PPARyl, PPARy2 i PPAR13.La isoformaPPARII presentauna expressióreduida,pero

La selectivitatd'acció d'una determinadaisoforma de PPAR en un teixit en particular
de I'organisme no ve determinadaúnicamentpel major o menor grau d'expressió
d'aquestaisoforma,sinó per un factor que és igual d'important: el grau d'expressiódels
coactivadorsi corepressorsde la transcripció que col'laboren en la manifestacióde
I'acüvitat PPAR. La repressióde.i'acúvitat transcripcionalnormalmentes produeix en
absénciade lligand o bé per la presénciad'un antagonista;en aquestasituacióel receptor adoptauna conformacióque afavoreixla sevaunió als corepressorsi, d'aquestamaner4 se'n impedeix la interacció amb la maqündnia transcripcionalbásica. Alguns
corepressorstipics que interaccionenamb els PPAR són I'N-CoR o nuclear receptor
corepressori l'SMRT o silencing mediatorfor retinol and thyroid hormonereceptor.
Al contrari, la unió del lligand al receptornuclea¡afavoreix una conformacióque permet que interaccioniamb proteihescoactivadores.Desprésde la unió dels coactivadors,
l'activitat int¡insecahistona-acetílt¡ansferasa
d'aquestesproteinesprodueix una modificació de I'estructurade la c¡omatinaque fa que el DNA sigui més accessiblea I'RNApolimerasai s'inicii la transcripciógénica.Entre els coactivadorsque interaccionenamb
els PPAR destaquenl'SRC-l o steroid recepÍor coactivator-l i el CBP/p300. Així

de distribució ampla en diferentstipus cel'lulars de I'organisme,com cél'lulesendoteli-

doncs, el fet que en un determinatteiit es manifestiI'activitat PPAR dependráde la

als, monocítiques,muscularsllises, epitelials,etc. Per contra, les isoformesPPAR72 i

interaccióde nombrososfactors,entre els quals destacarem:el tipus de lligand, les pro-

PPARy3 s'expressende forma intensaquasi cxclusivamenten el teixit adipós. Curio-

porcions relativesde les diversesisoformesde PPAR i RXR, la presénciade determi-

sament,les isoformesPPAR11i PPAR13es tradueixenen una proteihaidéntica,menhe

nats corepressorso coactivadors,la presénciade gens amb PPRE en els seuspromotors

que Ia isoforma PPAR72 origina wa proteinaque conté 28 aminoácidsaddicionalsa

i la quantitatrelativa en el teixit d'altres receptorsnuclearsque puguin interferir en la

I'extrem N-terminal. No sembla que existeixin diferéncies funcionals entre ambdues

unió del PPAR al seu elementde resposta.Aquesta mera enumeracióés suficient per

proteines.El PPARp és la isoformade PPAR sobre la qual tenim ménysinformació.Es

posar de manifestI'exffema complexitatdels sistemesmediats per receptorsnuclears.i

troba ámpliamentdisfribuida en tot I'organisme,especialmenten el múscul esquelétic,

els reptesque suposenel seuestudii comprensíó.

la placenta,I'intestí i el cervell, on és la isoformapredominantde PPAR. El seu paper
fisiológic és molt poc conegut(figura 2).

Funcionsconegudesdels PPAR a I'organisme

ihes A-I i A-lI, constituentsde les HDL. El conjunt d'aquestespropietats explica
I'activitat hipolipemiant i antiaterosclerdticade fdrmacs com ara els fibrats, que es

PPARl:D'entre les fimcions conegudesd'aquestaisoforma de PPAR es pot destacarel

comportencom a agonistesde baixa afinitatdel PPARc¿.

fet que és un facto¡ determinanten el procés d'adipogénesi,i que la seva activitat és
imprescindibleper a la transformacióde preadipocitsen adipócitsmadurs,metabdlica-

Estretamentrelacionadaamb la utilització terapéuticadels agonistesdel PPARa, es

ment actius. Igualment,el PPARI participa en la maduracióde cél'lules mieloidespre-

troba la controvérsiasobre la seva possibleactivitat carcinogénica.El fenomende pro-

cursores en mac¡dfagsresidents, i en la captacióde lipoproteihes que fan aquestsmacró-

liferació peroxisdmicaen rosegadorsva associata l'aparició d'hipertrdfia i hiperplásia

fags. Aquest fenomenqueda compensatper l'increment de I'efluxió de colesteroldels

De fet, els proliferadorsperoxisómics
hepáticai, a llarg termini, d'hepatocarcinogénesi.

macrdfags,produida mitjangantl'incrementde I'expressióde la proteinatransportadora

en rosegadors.L'activació del PPARcT
es comportencom a carcinógensno gen<rtoxics

de colesterolABCAI. Iinalrnent, en nomb¡ososclons de cél.lulescancerosesno dife-

per aquestscompostosincrementaI'oxidació peroxisómicad'ácids grassos,cosa que fa

renciades,I'activació del PPARI és capagd'interrompre el cicle cel.lular i de permetre

augmentar la producció de H2O2i les lesions oxidatives al DNA, incrementa Ia prolife-

la diferenciaciócel'lular. L'activació metabólicadel teixit adipós mitjangantl'activació

ració hepatocíticai inhibelx I'apoptosi, fenómenstots ells que afavoreixenI'aparició de

del PPAR7 és la raó básicaper la qual s'utilitzen els agonisfesde PPART(les tiazolidin-

clons cancerigens.Les dadesexistentsfins ara indiquenque l'ésser humá és resistental

dioneso glitazones)com a antidiabéticsorals.

fenomen de proliferació peroxisdmica.Dels cinc treballs publicats en qué s'estudia la
proliferació en pacients tractats amb fibrats, únicament en dos d'ells es detecta un lleu-

PPARp: Es coneix molt poc sobre les fi.rncionsfisioldgiquesd'aquestaisoforma.Al-

ger incrementen el nombre o el volum peroxisdmicen les biópsies estudiades.Igual-

guns estudisrecentsindiquen que pot eslar implicadaen el control de la proliferació de

ment, la immensa majoria dels estudis de proliferació realiEats en cultius primaris

queratindcitsi la regeneracióde ferides, la implantacióembrionária,els processosde

d'hepatdcits humans han proporcionat resultats negatius.Paradoxalment,s'ha pogut

mielinitzacióneuronali la diferenciacióadipocítica,conjuntamentamb el PPARy.

identificar la presénciade PPARa,i RXR funcionalsen els hepatdcis humans,i PPRE a
les zones promotoresdels gens humanshomolegsa aquells que responenal fenomen

PPARc,: El PPARcTcontrola directamentels processosde catabolismed'dcids grassos.
La seva activació incremental'expressió de proteinesi enzims involucratsen el transport sanguinid'ácids grassosincorporatsa trigticérids,com ara l'apolipoproteinaC-III i

proliferatiu en els rosegadors.Afortunadament, els darrers anys han aparegut una série
de dades experimentalsque indiquen, de manerapr¿cticamentconcloent,que l'ésser
humd és refractzri a la carcinogénesiper agonistesde PPARa. Els nivells d'expressió

la lipoproteiha-lipasa,en la captaciócel'lular dels dcids grassosi la sevaoxidació meta-

de PPARoTen el fetge humd oscil'len entre un 1 % i un l0 % dels que s'han trobat en el

bdlica en microsomes,peroxisomesi mitocondris.D'altra banda,conjuntamentamb el

fetge de rata o ratoli i w 40 Yode la proteihapresentconespona una forma polimorfica

PPARy, pres€ntaactivitat antiinflamatória,ja que interfereix amb I'activitat transcripci-

senseactivitat transcripcional.El nostre grup d'investigacióha pogut demostrarque la

onal de factors com I'NF*B (nzclearfactor kappa B), I'STAT (sigtal transducerand

capacitatd'unió per un mateix PPRE de les formes actives de PPARcTés entre tres i

(activating protein-I), involucratsdirectamenten

quatrevegadesmés petita en humansque en rates.lgualrnent,en un estudiclínic publi-

l'aparicíó i manteniment dels processos inflamatoris. Finalment, I'activació de

cat recenÍrient hem evidenciatque I'administracióde fibrats en dosis terapéutiquesdu-

PPARctpromou el transport invers de colesterol i, per tant, incrementa,igual que el

rant vuit setmanesno incrementaI'expressió hepdtica d'acil-CoA-oxidasa,marcador

activator of tanscription) i fAP-l

PPAI{y, I'efluxió de colesteroldels macrdfagsmitjangantl'augmentde l'expressióde la
proteinatansportiadorade colesterolABCAl i l'expressió hepáticade les apolipoprote-

reconegutde proliferació peroxisdmica.Com que les dosis de lligands de PPARo necessáriesper produir la proliferació dels peroxisomesals rosegadorssón molt supenors

a les que originen I'efecte hipolipemiant,els resultats esmentatsabansno es contradiuen amb la reconegudaefectivitat terapéuticad'aquests compostoscom a hipolipemi-

Ja per finalitzar, vull indicar que uns resultatspreliminars que encara no hem publicat

antsen I'home.

indiquenque moltes de les alteracionsdel metabolismelipidic que van apareixentprogtessivamentamb I'envelliment són degudes a una mancangad'activitat PPARa

Per acabar,no voldria finalitzar aquestdiscurssensecomentardos aspectesde I'estudi

hepática.Tenim resultatsexperimentalsque demostrenque els fibrats són ineficagos

dels PPAR que avui en dia són el focus d'una intensatascainvestigadoraen qué el nos-

com a hipolipemiantsen rates envellidesi que aquestfenomende resisGnciaadquirida

tre gup d'investigació participa activament.Em refereixo concretamentals fenómens

és degut a una drástica disminució de I'expressió i activitat hepátiquesdel PPARcT

d'intercomunicacióentre els PPAR i altresreceptors,i a la palicipació dels PPAR en el

associadaal procésd'envelliment.Si aquestasituació es produeixen l'ésser humá,pot

deterioramentmetabdlicassociata I'envelliment.

tenir una important repercussióen la presa de determinadesdecisionsterapéutiques.

Aixd és tot, molt€sgrdcies.

Els receptorsnuclearstambé poden modular l'expressió génica per mecanismesindependentsde la sevaunió als elementsde respostahormonals,a travésde la interferéncia
positiva o negativade l'activitat d'altres factorsde transcripció.Aquest és el cas, queja

BIDLIOGRAFIA

hem comentat préviament,de I'antagonismedels PPAR amb factors com ara NF*B,
A continuació,indico una série de referénciesbibliográfiquesrecentsreferentsa

STAT, etc. En els dos últims anys, el nostre grup d'investigació ha pogut demostrar
I'existéncia d'una comunicaciópositiva a nivell molecular enfie els receptorsdels dos

revisionssobre els ÍeceptorsPPAR, en qué es pot trobar de maneradetalladala infor-

grups de fármacshipolipemiantsmés utilitzats,els fibrats i les estatines.En modelsex-

macióproporcionadaen el presentdiscws.

perimentals en animals de laboratori, hem evidenciat que els fibrats produeixen un incrementen I'expressió i activitat hepátiquesdel factor de transcripcióSREBP-2(srerol
responseelementbinding protein-2). Aquest factor de transcripciós'activa normalment

.

Barbier O, Pineda-TorraI, Duguay Y, Blanquart C, Fruchart JC, Glineur C,

per la depleció intracel'lularde colesteroli, típicament,és el responsablede les alteract-

StaelsB (2002) Pleiobopic actionsofperoxisome proliferator-acüvatedreceptors

D'aquesta
ons en I'expressió génica produidesper les estatineshipocoleslerolemiants.

in lipid metabolismand atherosclerosis.ArÍerioscler. Thromb. Vasc. Biol. 22'.

lrtanera,els fibrats són capagosde produü algunsdels efectescaracte¡ísticsde les estati-

717-726.

nes. D'altra banda, i igualmenta partir de resultatsobtingutsal nostre laboratori s'ha

.

Med. 53:409-435.

posat de manifest que I'administraciósostingudad'estatinesprodueix un incrementen
I'expressiói activitathepátiquesdel PPARq,,cosaque ha donat lloc a efectestipicament

.

243-248.

responsablesd'aquests fenómens,la seva existénciapodria contribuir a explicar la ín.

FruchartJC, St¿elsB,Duriez P (2001) PPARs,metabolicdiseaseand atherosclerosis.Pharmacol. Res.44'.345-3 52.

o

Hi AK, Michalik L, Wahli W (2002) PPARs:tmascriptionaleffectors of fatty ac-

d'ambdóstipus de fármacs,potenciacióque afectano solamentels efectesbeneficiosos,
sinó també els efectestdxics, com tristamentens ha recordatla retiradadel mercatde la
cerivastatinaper problemesde miotoxicitat.

Cabre¡o A, Laguna JC,Yázquez M (2002) Peroxisomeproliferator-activatedreceptor and the control of inflammation- Cur. Drug Targets Inflam. Allergt, l:

atribui'bles als fibrats. Encara que no coneixem exactamentels mecanismesmoleculars

tensa potenciaciódels efectesque es produeix en clinica amb la utilització combinada

Berger J, Moller DE (2002) The mechanismsof action of PPARs. Annu. Rev.

ids and their derivatives.Cell. Mol. Life Sci' 59:790-798.

Laguna JC (2002) Mecanismode acción de la rosiglitazonacomo activadordel
receptorPPARy. Clin. Inves!.Arterioscl., 14: 10-16.
Moore KJ, Fitzgerald ML, Freeman MW (2001) Peroxisome proliferatoractivated receptor in macrophagebiology: friend or foe? Cur. Op. Lipidol. 12
519-527.

e EROre 5 Oil EeROLrFERA rOR_4C A VATEDRECEprOR
FibratsTiazolidinediones
(PPARcu)

Ac. 9-c¡¡ retinoic

(PPARI)

CITOPLASMA

Pineda-TorraI, Chinetti G, Duval C, Fruchart JC, StaelsB (2001) Peroxisome
proliferator-activatedreceptors:íiom transcriptionalconfol to clinical practice.
Cur. Op. Lipidol. 72:245-254.

Ac

f/E
tlt

NUCLI

Plutzky J (2001) Peroxisomeproliferator-activatedreceptorsin endothelialcell
biology.Cun Op.Lipidol. 12: 511-518.
Roglans \

Sánchez RM, Laguna JC (2002) Crosstalk between PPARo and

SREBP transcriptionfactors.Fibratesand Statinsmeet at the molecularlevel. En
Recent ResearchDevelopmentsin Molecular Pharmacologt, ed. S.G. Pandalai,
aceptado,pendientede publicación.
Yázqtez M, Laguna JC (2000) Receptoresactivadospor proliferadoresperoxi-

\, +
@

@SFt+

5'r-r *ffi
--{--_--¡'
-.,
ieardicnc,
3'¡ i -ry*T¡r
PPwon-l -x-=
//
Prolif erotonResponsftlement
leruxisáme

sómicos(PPAR), metabolismoenergéticoy aterosclerosis.Endocrinol. Nutr., 47.
301-310.

Figura I*

