
 

 

 

Títol del Treball: 

 

SETTING UP ANTIPRIONS: A screen for prion mutants 

interfering with endogenous prion aggregation 

 

 

Estudiant: Raquel Puerta Fuentes  

Correu electrònic: raquelpf97@gmail.com 

Grau en Biotecnologia 

 

Tutor: Carles Borrego  

Cotutor (si escau): Martí Aldea 

Empresa/Institució: Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) 

 

 

 

Vistiplau del tutor (i cotutor, si escau): 

 

 

 

      

 

Carles Borrego More                Martí Aldea Malo 

carles.borrego@udg.cat       mambmc@ibmb.csic.es  

 

Data de dipòsit de la memòria a secretaria de coordinació: 

mailto:carles.borrego@udg.cat
mailto:mambmc@ibmb.csic.es


SETTING UP ANTIPRIONS. A screen for prion mutants interfering with endogenous prion aggregation |  
 

 

 
  



SETTING UP ANTIPRIONS. A screen for prion mutants interfering with endogenous prion aggregation |  
 

 

Índex 
Abstract ............................................................................................................................ 1 

Resumen ........................................................................................................................... 2 

Resum ............................................................................................................................... 3 

1. INTRODUCCIÓ ....................................................................................................... 4 

1.1. Prions, amiloides i amiloïdosi ......................................................................... 4 

1.2. L’Alzheimer (AD) ............................................................................................. 4 

1.3. La proteïna β-amiloide (AB) ........................................................................... 5 

1.4. Proteòlisi de la APP ........................................................................................ 6 

1.5. Mecanisme d’agregació ................................................................................. 8 

1.6. Models en llevats ........................................................................................... 9 

1.6.1. Avantatges ................................................................................................ 9 

1.6.2. Limitacions .............................................................................................. 10 

1.6.3. Tipus de models humanitzats en Saccharomyces cerevisiae.................. 10 

2. OBJECTIVES ......................................................................................................... 12 

3. METODOLOGIA ................................................................................................... 13 

3.1. Plàsmids ........................................................................................................ 13 

3.2. Soques .......................................................................................................... 13 

3.3. Medis i condicions de cultiu ......................................................................... 14 

3.4. Digestió amb enzims de restricció ............................................................... 14 

3.5. Transformació en Escherichia coli ................................................................ 15 

3.6. Purificació de plàsmid DNA des de E. Coli .................................................... 15 

3.7. Jetprep .......................................................................................................... 16 

3.8. Obtenció de plàsmid a partir de llevat ......................................................... 16 

3.9. Transformació en llevat Saccharomyces cerevisiae ..................................... 16 

3.10. Comprovacions de plaques .......................................................................... 17 

3.11. Disseny dels primers i construcció del plàsmid............................................ 17 

3.12. PCR (Polymerase chain reaction) ................................................................. 18 

3.13. Preparació de les mostres per seqüenciació................................................ 19 

3.14. Microscòpia de fluorescència ...................................................................... 20 

3.15. Preparació de cultius i determinació del creixement cel·lular..................... 20 

4. REFLEXIONS ÈTIQUES I SOSTENIBILITAT ............................................................. 20 

5. RESULTATS I DISCUSSIÓ ...................................................................................... 21 

6. CONCLUSIONS ..................................................................................................... 29 

7. AGRAÏMENTS ...................................................................................................... 29 

8. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 30 



SETTING UP ANTIPRIONS. A screen for prion mutants interfering with endogenous prion aggregation |  
 

 
1 

Abstract 

Neurodegeneration and dementia are the principal pathological hallmarks in 

Alzheimer’s disease (AD). Nowadays, it is known that the main cause of the illness is 

aggregation and misfolded protein deposition which has the ability to transmit the 

wrong conformation to native proteins. These proteins are amyloid-β (Aβ) and 

phosphorylated tau protein that form senile plaques and neurofibrillary tangles (NTF), 

respectively. That kind of structures are closely related with cellular damage like 

synaptic and calcium homeostasis dysfunctions, and with oxidative stress that 

consequently leads to neuronal degeneration.  

The Aβ protein is a proteolysis cleavage product of the amyloid precursor protein (APP) 

by the β- and 𝛾-secretases enzymes in the amyloidogenic pathway that leads to AB 

peptide formation. Furthermore, this mechanism can generate other APP truncated 

proteins with different length and toxicity. The Aβ42 form has the greatest ability to 

form aggregates and, as a result, is more related with the fibril formation, intracellular 

structures aggregation and causes higher toxicity than the other forms.   

Taking into account the difficulty of working and growing mammalian cells in culture, 

the yeast Saccharomyces cerevisiae has been used to develop different models for 

studying Alzheimer’s disease. These eukaryotic cells are simple and can easily be used 

in cloning and mutagenesis procedures while, at the same time, they share many 

molecular and cellular traits with more complex organisms. Thus, yeasts are really useful 

for the study of the molecular basis of human diseases. Here we use a yeast W303-1A 

strain expressing the Aβ42 protein tagged in N-Terminal with the green fluorescence 

protein (GFP) to recapitulate and analyse the intracellular aggregation of Aβ42. Also, it 

allows us to study the effects of overexpression and protein deposition in the cellular 

functions and mechanisms. More important for our objectives, yeast cells allow the 

screening of enormous numbers of substances and peptides that prevent or hinder the 

formation of Aβ42 aggregates.
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Resumen 

 La neurodegeneración y la demencia son las principales características patológicas del 

Alzheimer (AD). Actualmente se conoce que la principal causa de la enfermedad es la 

agregación y depósito de proteínas mal plegadas que tienen la capacidad de trasmitir la 

conformación errónea patogénica a las formas nativas. Estas proteínas son la β-amiloide 

(Aβ) y la proteína tau hiperfosforilada que forman respectivamente las placas seniles y 

los ovillos neurofibrilares (NFT) estrechamente relacionados con los daños celulares, 

disfunciones sinápticas, así como en la regulación del calcio y el estrés oxidativo que 

normalmente acaba en la degeneración de les neuronas. 

La proteína Aβ es resultado de la proteólisis de la proteína precursora amiloide (APP) 

por la vía amiloidogénica que involucra las enzimas β- y γ-secretasas que desencadenan 

la liberación de este péptido. También se pueden generar otras formas truncadas de la 

APP con diferente longitud y distintas implicaciones en la toxicidad. La forma Aβ42 es la 

que tiene más facilidad para formar agregados y, en consecuencia, está relacionada con 

la formación de fibrillas y estructuras intracelulares ofreciendo una mayor toxicidad.  

Debido a la dificultad de cultivo y trabajo con los modelos de mamíferos, se 

desarrollaron los modelos para el estudio del Alzheimer en la levadura Saccharomyces 

cerevisiae. Al ser células eucariotas sencillas permiten fácilmente los procedimientos de 

clonación y mutagénesis, pero comparten muchas similitudes a nivel celular y molecular 

con los organismos superiores. Por ello son de gran utilidad para estudiar las bases 

moleculares de enfermedades humanas. En este trabajo se ha utilizado como modelo la 

cepa W303-1A con capacidad de expresión de la proteína Aβ42 marcada en N-terminal 

con la green fluorescence protein (GFP) con el objetivo de monitorizar y visualizar la 

formación de agregados intracelulares. También nos permite el estudio de los efectos 

de la expresión y acumulación proteica en los mecanismos y funciones celulares. De 

mayor importancia para nuestros objetivos, esta levadura de gemación permite el 

screening de un número enorme de substancias o polipéptidos que interfieran o 

dificulten la formación de agregados de Aβ42. 
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Resum 

La neurodegeneració i la demència són les principals característiques patològiques de 

l’Alzheimer (AD). Actualment es coneix la principal causa de la malaltia és l’agregació i 

dipòsit de proteïnes erròniament plegades que tenen la capacitat de transmetre la 

conformació patogènica a les formes natives. Aquestes són la proteïna  β-amiloide (Aβ) 

i la proteïna tau hiperfosforilada que formen respectivament les plaques senils i els 

cabdells neurofibril·lars (NFT) estretament relacionats amb els danys cel·lulars, 

disfuncions sinàptiques, així com en la regulació del calci i estrès oxidatiu que 

normalment acaba en la degeneració de les neurones. 

La proteïna Aβ és resultat de la proteòlisi de la proteïna precursora amiloide (APP) per 

la via amiloidogènica que involucra els enzims β- i γ-secretases que desencadenen 

l’alliberament d’aquest pèptid. També es poden generar altres formes truncades de la 

APP amb diferent llargada i implicacions en la toxicitat. La forma Aβ42 és la que té més 

facilitat per formar agregats i, per tant, està relacionada amb la formació de fibril·les i 

estructures intracel·lulars oferint una major toxicitat.  

Degut a la dificultat de cultiu i treball amb els models de mamífers, es van desenvolupar 

models per estudiar l’Alzheimer en el llevat Saccharomyces cerevisiae. En ser cèl·lules 

eucariotes senzilles permeten fàcilment els procediments de clonació i mutagènesi, a la 

vegada que comparteixen moltes similituds a nivell cel·lular i molecular amb els 

organismes superiors. En aquest treball ha estat emprada la soca W303-1A amb 

capacitat d’expressió de la proteïna Aβ42 marcada en N-terminal amb la green 

fluorescence protein (GFP) per tal de monitoritzar i visualitzar la formació d’agregats 

intracel·lulars. També permet l’estudi dels efectes de l’expressió i l’acumulació proteica 

en els mecanismes i funcions cel·lulars. De major importància per als nostres objectius, 

aquest llevat de gemmació permet el screening d’un nombre enorme de substàncies o 

polipèptids que interfereixen o dificultin la formació d’agregats de Aβ42. 



SETTING UP ANTIPRIONS. A screen for prion mutants interfering with endogenous prion aggregation |  
 

 
4 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Prions, amiloides i amiloïdosi 

Els prions són proteïnes amb tendència a induir conformacions errònies, agregar i 

capacitat de transmissió. El plegament erroni de proteïnes i l’agregació són un tret comú 

en algunes malalties degeneratives específicament anomenades malalties 

conformacionals o proteopaties, és a dir, malalties relacionades amb el plegament 

proteic erroni (Dickson, 2011). Actualment es creu que l’acumulació progressiva de 

proteïnes malplegades normalment anomenades amiloides és la base de gran varietat 

de malalties neurodegeneratives tant genètiques com esporàdiques com l’Alzheimer, 

Parkinson, Huntington, entre d’altres (Soto i Pritzkow, 2018). Com a resultat de 

l’acumulació d’aquestes proteïnes es produeixen danys cel·lulars i en ocasions la mort 

cel·lular ja que són resistents a la degradació proteolítica (Duyckaerts i Dickson, 2011) 

No totes les proteïnes amiloides són tòxiques, algunes es consideren funcionals ja que 

no causen toxicitat i el creixement de les fibril·les és controlat. En general, les formacions 

amiloides estan relacionades amb l’edat i amb l’amiloïdosi. En relació als amiloides, és 

el terme general que descriu les malalties relacionades amb l’acumulació de proteïnes 

amiloides fibril·lars insolubles caracteritzat pels dipòsits proteics de baix pes molecular 

que en condicions normals són solubles (Dickson, 2011). 

Tots els tipus de proteïnes en estat amiloide comparteixen algunes característiques 

físiques i estructurals. Presenten birefringència verda sota la llum polaritzada en ser 

marcades pel pigment Red Congo i tenen una estructura elongada no ramificada 

formada predominantment per fulles β amb aparença fibril·lar sota microscòpia 

electrònica (Soto i Pritzkow, 2018).  

 

1.2. L’Alzheimer (AD) 

És la causa més comuna de demència, es produeix principalment per dipòsits de 

proteïnes β-amiloide i tau erròniament plegades tant extracel·lularment com 

intracel·lular en diferents orgànuls com cossos multivessiculars i lisosomes relacionats 

amb la via excretora (D’Angelo et al., 2013). 
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Les espècies solubles a nivells elevats de Aβ i els dipòsits estan correlacionades amb la 

declivi cognitiu i la demència. Per tant, l’acumulació i l’agregació dels productes de 

proteòlisi de la APP juguen un paper central en la patogènesi del Alzheimer (Bharadwaj 

et al., 2010). Indueixen toxicitat sinaptica i disfuncions cel·lulars relacionades amb 

lesions amiloides en el sistema nerviós central com plaques amiloides en el parènquima, 

agregats vasculars i cabdells neurofibrilars (NFT) formats per la proteïna tau (Sadigh-

Eteghad et al., 2015). Tau està implicat en la estabilització dels microtúbuls i relacionada 

amb aspectes patogènics del Alzheimer (Selkoe, 2001). Les plaques de Aβ estan 

relacionades amb la distròfia neurítica, gliosis i disrupció de l’activitat neural. També 

funciona com a punt de conversió de noves proteïnes amiloides solubles (Eisenberg i 

Jucker, 2012).  

Els principals factors de risc de l’Alzheimer són la edat avançada i mutacions puntuals en 

els gens relacionats amb la proteòlisi de la Aβ ja que es sobreexpressa la proteïna 

amiloidogènica afavorint l’agregació (Dickson, 2011; Ghiso i Frangione, 2002). 

L’acumulació de Aβ42 és la principal causa de FAD (familial Alzheimer’s disease) 

(Eisenberg i Jucker, 2012). 

 

1.3. La proteïna β-amiloide (AB) 

És un pèptid d’entre 39 i 42 aminoàcids present en l’entrem C-Terminal (COOH) de la 

proteïna precursora amiloide (APP) concretament en el domini transmembrana 

hidrofòbic. Es considera dins del grup de proteïnes amiloides ja que es capaç de formar 

agregats insolubles (Hardy i Higgins, 1992).  

Té una estructura secundària formada predominant per de làmines en conformació 

cross-β que es situen perpendiculars a l’eix de la fibril·la (Ahmed et al., 2010; Eisenberg 

i Jucker, 2012; Strodel et al, 2010).  

Les diferents variants de la Aβ i estats d’agregació influencien l’aparença histopatològica 

dels amiloides, la composició bioquímica i la toxicitat. La ratio Aβ40/Aβ42 està 

relacionada amb la toxicitat i el quadre clínic del AD, i les formes oligomeriques generen 

més toxicitat que les formes monomèriques o les fibril·les (Eisenberg i Jucker, 2012). 
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La toxicitat està únicament relacionada amb les característiques estructurals i el mal 

funcionament de la maquinària proteosòmica, i s’adquireix per la pèrdua de la funció i 

retenció d’altres proteïnes en agregar (Seynnaeve et al., 2018). En quantitats 

significatives, els oligòmers generen disrupció de la memòria, inhibició del Long term 

potentiation (LTP) i contribueixen a la disfunció sinàptica a causa de la desregulació de 

la homeòstasi del calci.  Poden produir esdeveniments de senyalització dowstream per 

unió a estructures post-sinàptiques com són els receptors extracel·lulars que produeixen 

el funcionament anormal de la cèl·lula induint disfuncions mitocondrials, incrementant 

la heat shock response i l’estrès oxidatiu generant en conjunt la resposta inflamatòria i 

immune que acaba en la mort cel·lular (Kikuchi et al 2017; Seynnaeve et al., 2018; 

Strodel et al., 2010). La posterior formació de les plaques amiloides causa finalment la 

neurodegeneració i demència característiques de la malaltia (Murphy i Levine III, 2010). 

 

1.4. Proteòlisi de la APP  

La proteòlisi és l’inici de la hipòtesi de la cascada amiloide, és a dir, la seqüència de fets 

implicats en la patogenicitat de la agregació de la Aβ42 (Figura 1) (Citron, 2010; Selkoe, 

2001). Consta de diferents etapes que 

involucra l’agregació dels oligòmers, la 

formació de fibril·les i plaques 

amiloides. La desregulació dels 

processos d’homeòstasi de la Aβ com 

serien les vies proteolítiques, el 

transport actiu per la barrera 

hematoencefàlica i la formació de 

dipòsits insolubles causen neuropaties 

(Seynnaeve et al., 2018). A més, es 

donen en diferents tipus cel·lulars com 

cèl·lules neurovasculars o astròcits. 

La APP és una proteïna integral de 

membrana que s’expressa en molta Figura 1. Etapes de la hipòtesi de la cascada amiloide. 
Imatge adaptada de  Citron, 2010. 
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quantitat en el teixit nerviós. Té diferents isoformes per splicing alternatiu, entre les que 

predominen les proteïnes truncades en N-terminal (Eisenberg i Jucker, 2012; Tabaton, 

et al, 2010). La APP està implicada en el desenvolupament nerviós, la regulació de la 

senyalització, transport i adhesió cel·lular (Hardy i Higgins, 1992; Seynnaeve et al., 2018). 

Es sintetitza en el reticle endoplasmàtic i posteriorment es transportada a l’aparell de 

Golgi i finalment a membrana on es produeix el trencament proteolític de la APP 

(Seynnaeve et al., 2018).  

El trencament proteolític es 

dóna per 2 vies diferents 

(Mattson, 2004). En una 

d’elles, la via amiloidogènica 

(Figura 2), el processament 

de l’APP dóna lloc a alguna de 

les isoformes de la Aβ amb 

capacitat de formar agregats. 

L’enzim β-secretasa (BACE) 

talla l’APP per l’inici de la 

seqüència de la Aβ. S’allibera 

l’extrem N-Terminal soluble de la APP (sAPPβ) i el fragment C99 queda ancorat a 

membrana. Seguidament, la γ-secretasa formada per 4 proteïnes la presenilina (PSEN) 

1 o 2, la nicastrina, la presenilin enhancer 2 (PEN-2) i la anterior pharynx defective 1 

(APH-1), realitza talls imprecisos en la regió intermembrana de la APP, i talla C99 

produint fragments de diferent mida (Citron, 2010; Kikuchi et al., 2017; Olsson et al., 

2014). Aquests productes de trencament de la proteïna β-amiloide formen oligòmers i 

posteriorment fibril·les que agreguen formant les plaques amiloides (Mattson, 2004; 

Murphy i Levine III, 2010). Aquest pas és considerat el limitant de la producció de la Aβ 

(Seynnaeve et al., 2018). 

 

Figura 2. Representació esquemàtica de la proteòlisi de la APP i 
els fragments involucrats. Imatge adaptada de  Citron, 2010. 
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1.5. Mecanisme d’agregació 

L’assemblatge de noves fibres amiloides pot ser induït tant in vivo com in vitro en 

inocular organismes sans susceptibles per l’addició de nous nuclis o llavors de proteïna 

β-amiloide amb plegament inadequat provocant la β-amiloïdosi, és a dir, que afavoreix 

el procés d’agregació i el desenvolupament de la malaltia. Per tant, es poden considerar 

transmissibles ja que es pot induir la propagació priònica de la proteïna però a diferència 

de les proteïnes priòniques no són purament infeccioses ja que es limita als teixits al 

voltat de la llavor, i no es transmeten entre organismes de manera natural per infecció 

(Eisenberg i Jucker, 2012).  

El mecanisme de plegament erroni i la formació de fibril·les és comú per a la majoria de 

proteïnes amiloides però pot seguir diferents mecanismes d’agregació ja que els 

monòmers de Aβ formen estructures variables i immunològicament diferents (Figura 3). 

Aquest comportament priònic explica els aspectes patogènics de la proteïna. El 

plegament específic de certs oligòmers en l’agregació primerenca es pot transmetre a 

als monòmers afavorint la formació de proteïnes amb una certa estructura similar. La 

quantitat d’espècies peptídiques de la Aβ està relacionada amb la bioreactivitat de les 

mostres proteiques.  

Figura 3. Mecanismes d'agregació. Imatge adaptada d’Aguzzi i Kana, 2011. 
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Inicialment, s’exposen les cadenes amb estructura secundària formada per làmines β, 

seguidament s’agrupen en fulles β que exposen els residus hidrofòbics on es poden unir 

les formes monomèriques de la Aβ estat amiloide (Ahmed et al., 2010). El procés de 

nucleació és complex, inusual i estocàstic, que es dóna de manera aleatòria al llarg del 

temps. Sempre és necessari que tinguin els residus hidrofòbics exposats i que hi hagi 

una concentració proteica local elevada amb els segments exposats per poder superar 

la entropia en l’agregació de les fibril·les (Eisenberg i Jucker, 2012). També el volum de 

dissolució està relacionat amb la probabilitat de formar els nuclis d’agregació. A partir 

d’aquí, es poden unir monòmers que allarguin la cadena pels extrems exposats (Dickson, 

2011). El procés de creixement està caracteritzat per gran velocitat d’elongació de les 

fibril·les normalment pels extrems i punts de trencament (Eisenberg i Jucker, 2012; 

Jarrett i Lansbury, 1993). 

 

1.6. Models en llevats  

El llevat Saccharomyces cereviae és utilitzat com a model d’organisme humanitzat per 

estudiar mecanismes cel·lulars i funcions proteiques implicades en processos de 

plegament erroni, agregació, secreció i toxicitat (Bharadwaj et al., 2010; Braun et al.,  

2010; Olsson et al., 2013). Permeten així estudiar les bases moleculars de malalties 

neurodegeneratives i realitzar tècniques de high throughtput screening per identificar i 

estudiar noves molècules en el tractament i prevenció de l’AD. 

 
1.6.1. Avantatges  

Són organismes eucariotes unicel·lulars que representen una manera senzilla d’estudiar 

els organismes eucariotes superior ja que comparteixen moltes característiques. Es 

reprodueixen per mitosis tant en cèl·lules diploides com haploides que només poden 

reproduir-se amb cèl·lules del tipus oposat a/α formant cèl·lules diploides, i en 

condicions d’estrès poden realitzar la meiosi produint espores. El temps de generació és 

curt, 90 minuts en medis rics, i es cultiven amb facilitat (Seynnaeve et al., 2018). Les 

cèl·lules haploides permeten  generar amb gran facilitat mutants knock out en que 

s’elimina un gen, i així crear llibreries de sobreexpressió i delecions de gens (Seynnaeve 

et al., 2018). També permeten aplicar tècniques de localització in vivo i purificació. 
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El llevat de gemmació es troba ben caracteritzat a nivell cel·lular i molecular en 

comparació amb els models de mamífers, i el seu genoma conté aproximadament un 

31% de gens ortòlegs amb humans que facilita l’estudi genètic i proteòmic. Alguns 

processos i proteïnes implicats en les malalties neurodegeneratives tenen els seus 

homòlegs en llevat funcionalment conservats, tot i que en el cas de la Aβ i Tau aquests 

són introduïts artificialment en llevat sota el control de senyals adients per a l’expressió 

(Seynnaeve et al., 2018).   

 

1.6.2. Limitacions 

Com són organismes unicel·lulars, no tenen interaccions cèl·lula-cèl·lula ni relacions 

funcionals amb altres tipus cel·lulars com passaria en la sinapsi. En comparació amb les 

neurones, que es troben molt més especialitzades estructuralment i funcionalment, són 

relativament primitius i no permeten estudiar aspectes cognitius ni relacionats amb la 

resposta inflamatòria o immune (Bharadwaj et al., 2010; Sadigh-Eteghad et al., 2015; 

Seynnaeve et al., 2018). 

 

1.6.3. Tipus de models humanitzats en Saccharomyces cerevisiae 

Processament de la APP per 𝛾-secretases, β- secretases i C99. S’utilitza en estudis del 

processament i les modificacions de la APP per les diferents secretases en llevats 

transformats. També la maduració i el transport al llarg de la via secretòria. S’utilitza per 

realitzar el screening de substàncies inhibidores dels enzims encarregats del 

processament. Es realitzen fusions de APP amb GAL4 per estudiar la funció proteolítica 

de les 𝛾-secretases exògenes que el llevat no expressa naturalment i els defectes en el 

trencament de C99 genera la disfunció del proteosoma generant altres productes 

hidrofòbics amb tendència a agregar.  

Toxicitat intracel·lular. La naturalesa de la proteïna Aβ42 és variable en condicions 

fisiològiques. La toxicitat cel·lular funciona per diferents mecanismes en funció de la 

forma estudiada. Davant la complexitat dels models en mamífers, es desenvolupen 

models en llevats que simplifiquen el cultiu i permeten observar la dependència entre 

la concentració de proteïna i la toxicitat, i realitzar screenings de supressors de toxicitat.  
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Fosforilacions de Tau. Els llevats poden expressar diferents isoformes que permeten 

observar que les fosforilacions i la estabilitat en la unió a microtúbuls són inversament 

proporcionals. Es conserven les propietats patològiques i l’agregació nativa però no 

s’observen defectes en el creixement del llevat (Bharadwaj et al., 2010). 

Oligomerització in vivo de la Aβ. Permet estudiar processos d’agregació i dinàmiques 

moleculars de la proteïna estudiada mitjançant mètodes com el 2 híbrids, sistemes 

induïbles de coure i fusions amb proteïnes fluorescents com la green fluorescence 

protein (GFP) (Figura 4). Facilita la observació en microscòpia fluorescent o per 

immunodetecció i permet realitzar el screening de composts que afecten a l’expressió 

de la Aβ en llevats (Bharadwaj et al., 2010; Braun et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema resum dels models de llevats per estudiar la oligomerització in vivo de la Aβ l'Alzheimer. 
A) llevat que expressa GFP-Aβ42 que forma agregats. B) llevat que expressa GFP-Aβ42 (19:34) que és un 
mutant que no agrega. C) llevat que expressa només la GFP. Imatge adaptada de Bharadwaj, 2011. 
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2. OBJECTIVES 

This work is part of a large project aiming at the discovery of new mutant Aβ42 peptides 

that prevent the intracellular aggregation of the endogenous Aβ42 peptide. 

As key preliminary steps in the project, this work has the following specific objectives: 

• To tag the Aβ42 protein in the N-Terminal with GFP as intracellular reporter. 

 

• To study the effects of expression of the GFP-Aβ42 fusion protein in yeast cell 

fitness. 

 

• To optimize the mutagenesis reaction on the coding sequence of Aβ42 protein. 

 

• To perform initial screens using mutagenized GFP-Aβ42 pools. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Plàsmids 

Ycplac33-GFP. És un plàsmid Yeast centromeric plàsmid (YCp) que es replica i segrega 

actuant com un mini cromosoma capaç de persistir en la cèl·lula. Té dues seqüencies 

característiques i necessàries pel manteniment estable del plàsmid; la autonomously 

replicating sequence 1 (ARS1), on s’inicia la replicació del vector durant la fase S del cicle 

cel·lular, i la seqüència centromèrica (CEN) on s’uneix el complex del cinetocor implicat 

en la segregació cromosòmica durant la mitosi. Es manté un baix número de còpies 

copies del plàsmid encara que poden haver cèl·lules sense i d’altres amb més quantitat. 

Tots dos es produeixen per errors en la replicació i segregació del vector que condueix 

a la heterogeneïtat en el número de plàsmids. El gen AmpR codificant per la resistència 

a l’ampicil·lina i el gen URA3 codificant per proteïnes relacionades amb la síntesi del 

nucleòtid uracil són els marcadors de selecció que permeten reconèixer els 

transformants en E. coli i en Saccharomyces cerevisiae respectivament (Daniel Cietz i 

Sugino, 1988; Gnügge i Rudolf, 2017). Concretament, aquest plàsmid conté el promotor 

constitutiu fort TEF1 i la seqüència codificant de la green fluorescence protein (GFP), un 

proteïna produïda de la medusa Aequorea victoria que emet bioluminescència verda en 

ser excitada amb llum blava a un màxim de 395 nm. El múltiple cloning site (MCS) deriva 

del vector pUC19 i té una llargada final de 6960 pb. 

pUC57-hAβ42. És un plàsmid derivat del pUC19 que conté el promotor lac, el gen 

reporter lacZ, té el gen codificant per la resistència a la kanamicina que permet 

seleccionar les soques transformants en E. coli. L’origen de replicació deriva del plàsmid 

bacterià pBR322 i la llargada final del vector  és de 2757 pb. Té l’insert codificant per la 

forma de 42 aminoàcids de la proteïna β-amiloide (Aβ). 

 

3.2. Soques 

Per la producció de plàsmid s’utilitza E. coli DH5α, i per la expressió en llevat 

Saccharomyces cerevisiae la soca W303-1a (MATa, ura3-52, leu2-3112, ade2-1, his3- 11, 

trp1-1) considerada wild type. Per l’anàlisi de les proteïnes mutants s’utilitzen la soca 

W303-1A Gal-Aβ wild type que conté la Aβ42 en genòmic unida al factor de transcripció 

Gal4 i la soca W303-1A Gal4-Aβ42TNTT que també te la Aβ mutada en els residus I32T, 
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M35T, V39A i I41N, que són essencials per l’agregació proteica i unida a Gal4 en 

genòmic.  

 

3.3. Medis i condicions de cultiu 

Com a medi complet s’utilitza YPD que té com a font de carboni la glucosa, conté tots 

els aminoàcids i els requeriments necessaris pel creixement dels llevats. Com a medi 

selectiu s’utilitza un medi mínim SDC amb glucosa com a font de carboni, no conté 

aminoàcids i s’ha d’afegir la barreja amb els que es desitgi. En funció de l’auxotròfia a 

seleccionar no s’afegeix un determinat aminoàcid; s’utilitza SDC-URA que no conté 

uracil, i SCGal-URA que té galactosa com a font de carboni i sense uracil. Aquests 

permeten seleccionar els transformants que incorporen l’insert.  

Pel cultiu de les E. Coli DH5α s’utilitza el medi LB amb antibiòtic ampicil·lina o kanamicina 

segons el vector utilitzat. 

 

3.4. Digestió amb enzims de restricció 

Es talla el DNA plasmídic amb un enzim de restricció específicament per una seqüència 

o diana de restricció concreta. Es realitza mitjançant una mix que conté la quantitat de 

plàsmid a tallar, el buffer de restricció més adient i l’enzim de restricció. Si la digestió és 

doble, és a dir, amb 2 enzims diferents només es pot utilitzar el buffer recomanat per 

tots dos segons les recomanacions de la casa comercial Thermo. Si no són gaire 

compatibles és necessari afegir major proporció d’un dels dos enzims. Finalment 

s’afegeix aigua miliQ estèril fins obtenir el volum de digestió desitjat. 

S’ha utilitzat l’enzim EcorI per linealitzar el vector Ycplac33-GFP per poder recombinar 

amb la Aβ produïda per PCR. En canvi, s’utilitza EcoRV per comprovar el vector YCplac33-

GFP i els enzims HindIII i NdeI per comprovar el vector pUC57-hAβ42 . L’enzim XbaI 

s’utilitza per comprovar la incorporació  del fragment corresponent a la Aβ en la 

transformació en llevat. Els talls es comproven en un gel d’agarosa, es purifiquen amb 

un clean up i quantifiquen, en aquests passos es per una mica de fragment cosa que s’ha 

de tenir en compte en la quantitat de DNA a afegir. 
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3.5. Transformació en Escherichia coli  

Cal descongelar de - 80ºC les alíquotes de E. coli DH5α competents en gel. S’afegeix 

entre 0,5-10 µL del DNA a transformar en cadascuna de les alíquotes, s’agita suaument 

i s’incuba a 4ºC en gel durant 30 minuts. Posteriorment es realitza el xoc tèrmic en el 

escalfat a 42ºC durant 45 segons per forçar l’entrada de DNA a la cèl·lula (Moreno, 

2017). Per finalitzar el xoc tèrmic. S’incuben 5 minuts a 4ºC en gel i posteriorment 

s’afegeix 1 mL de medi LB sense antibiòtic per deixar que les cèl·lules expressin el 

cassette de resistència incubant-les 1 hora a 37ºC. Finalment es centrifuga 2 minuts a 

3000 rpm, es decanta el medi i resuspèn el pellet en el volum restant. Es plaquegen 100 

µL en una placa de medi LB amb antibiòtic per seleccionar les colònies que incorpores el 

vector amb la resistència a l’ampicil·lina i s’incuba a 37ºC o/n per observar les colònies 

individuals amb el plàsmid (Moreno, 2017). 

 

3.6. Purificació de plàsmid DNA des de E. Coli 

En el Plàsmid Miniprep kit, a partir de placa o cultiu de LB amb antibiòtic de 2-3 mL 

incubada a 37ºC. Col·loquen les cèl·lules en un eppendorf i es realitza una lisi alcalina en 

presència de SDS de les cèl·lules. Seguidament es neutralitza, es centrifuga 10 minuts a 

11000 rpm i el sobrenedant es passa per una columna on s’uneix el DNA. Es renten les 

impureses amb buffers que contenen etanol i finalment espot eluir en el buffer d’elució, 

TE 1X o aigua miliQ. Alguns plasmidis fan mal als bacteris quan aquests creixen molt de 

pressa, i en aquest cas els fem créixer a 30ºC o a temperatura ambient (Moreno, 2017).  

En la Endo-Free Plasmid DNA Maxi kit, s’afegeix un buffer amb RNAsaA, es realitza 

també una lisi alcalina de les ODs recomanades per la casa comercial i el llisat 

neutralitzat és filtrat amb l’ajuda d’una xeringa. S’uneix el sobrenedant a una columna i 

es centrifuga. Es realitzen una sèrie de rentats de la membrana amb diferents buffers i 

isopropanol. Es centrifuga a 4000 rpm 10 minuts per assecar la matriu de la columna, 

s’elueix el DNA amb el buffer d’elució i es quantifica. Tots els plàsmid obtinguts es 

guarden a -20ºC. 
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3.7. Jetprep 

Es cultiven en 0,5 mL de LB amb antibiòtic les colònies transformants de E. coli i 

s’incuben o/n o 6-7h per realitzar el protocol el mateix dia a 37ºC. Es centrifuguen les 

cèl·lules a 12 rpm 30 segons, es resuspenen en 50 μL de BT i s’afegeix 50 μL de fenol-

cloroform. S’agiten manualment i es centrifuguen per separar la fase aquosa superior 

que conté els àcids nucleics i la fase orgànica que conté les proteïnes i els lípids dissolts 

en el fenol-cloroform (Moreno, 2017). Es carrega la fase aquosa de les mostres en un gel 

d’agarosa per comprovar la presencia i mida del plàsmid, addicionalment es pot fer per 

restricció. A més, també permet purificar el DNA a petita escala (Red Nacional de 

Biobancos i Instituto de Salud Carlos III, 2011). 

 

3.8. Obtenció de plàsmid a partir de llevat  

A partir de les colònies tranformants, després de ser comprovades per microscòpia de 

fluorescència o colony PCR, s’extreu el plàsmid del llevat per transformar la totalitat en 

E. Coli i produir grans quantitats. Es s’incuben 2 mL de cultiu del transformant o/n en 

medi selectiu a 30ºC, es passen a un eppendorf i es centrifuguen. Mitjançant el kit de 

Zymopep, es resuspenen les cèl·lules en un buffer amb zimoliasa, és un conjunt d’enzims 

proteolítics que trenquen la paret cel·lular del llevat, i s’incuben 1 hora a 37ºC. 

Seguidament  es realitza la lisi alcalina amb SDS, es neutralitza i s’uneix a la columna per 

ser rentat i eluït en aigua (Moreno, 2017). 

 

3.9. Transformació en llevat Saccharomyces cerevisiae 

Es tracta de introduir un plàsmid o fragments de DNA per recombinar homòlogament 

formant un nou plàsmid en el llevat. Es prepara la quantitat adient de DNA segons el 

tipus, aproximadament 200-300 ng de fragments lineals a recombinar per cada tub de 

transformació, amb ssDNA derivat d’esperma de salmó que actua com a carrier en 

l’entrada dels fragments a la cèl·lula. També s’afegeix acetat de liti i buffer de TE 1x que 

ajuden a la estabilitat del DNA (Moreno, 2017). Si es vol obtenir alta eficiència es 

recomana preparar els buffers TE/LiAc i PEG 40% en el moment de transformar.  

Calen 6 unitats de densitat òptica a 600 nm (OD600) de cèl·lules per cada alíquota que es 

vulgui transformar d’un cultiu en fase exponencial entre 0,4-1 OD/mL. Aquestes es 
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renten amb aigua miliQ estèril i es permeabilitzar la membrana buffer de TE i acetat de 

liti (TE/LiAc), es centrifuga 2 minuts a 2500 rpm per no danyar les cèl·lules i separa en 

els diferents tubs de transformació. Es torna a centrifugar, es resuspèn amb el DNA i 

s’afegeix el buffer de polietilenglicol (PEG) al 40%. Es cultiven 30 minuts a 30ºC amb 

agitació i es realitza un xoc tèrmic a 42ºC per incrementar la permeabilitat cel·lular. 

Finalment es centrifuga, descarta el sobrenedant i resuspèn el pellet en aigua miliQ, es 

plaqueja immediatament si la selecció és per auxotròfia o es cultiven en medi complet 

o/n a 30ºC durant 3-4 dies (Gietz, St. Jean, Woods, i Schiestl, 1992; Moreno, 2017). 

Inicialment, es realitzen proves per determinar quina concentració de fragment és més 

òptima i obtenir el vector recombinant. Seguidament es recombina amb fragments amb 

mutacions per produir proteïnes mutants en la soca Aβ-Gal wild type.  

 

3.10. Comprovacions de plaques  

Per assegurar el funcionament de les plaques SDC-URA, es suplementa amb 100-200 μL 

uracil i es sembra en la placa dividia en 2 la soca W303-1A wild type i la soca CML128-

OsTir que no té auxotròfia per l’uracil. En paral·lel, es sembren les mateixes soques en 

una placa sense complementar del mateix lot. Per les plaques SCGal-URA, es realitza el 

mateix procediment però amb una placa SDC-URA en paral·lel i es sembren les soques  

W303-1A wild type, W303-1A Gal-Aβ wild type i la  W303-1A Gal4-Aβ42TNTT. S’incuben 

30ºC durant 3-4 dies. 

 

3.11. Disseny dels primers i construcció del plàsmid 

Mitjançant una PCR amb uns primers amb cues s’amplifica el fragment del plàsmid 

codificant per la Aβ que incorpora les cues complementàries a la seqüència del vector 

YCplac33-GFP, recombina i la proteïna és marcada en la regió N-terminal.  

És necessari dissenyar 2 primers, el primer forward cal seleccionar aproximadament 20 

nucleòtids situats a l’inici de la seqüència a copiar en sentit 5’ → 3’. Pel primer reverse 

es selecciona de la seqüència de la regió terminal d’interès però de la cadena reversa i 

complementària. Calen programes informàtics com el pdraw32 o els Snapgene viewer 

per poder visualitzar i manipular les seqüències.  
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S’elimina el codó START de la regió codificant per Aβ42 per evitar la unió errònia de la 

maquinària de transcripció però sí es manté en la GFP. En canvi, el codó STOP s’elimina 

en la GFP i s’introdueix el codó STOP TGA després de la regió d’hibridació del primer que 

quedarà incorporada com a linker mitjançant la cua del primer reverse al final de la Aβ42. 

El producte de PCR també conté un linker en la regió C-terminal preexistent al final de 

la GFP, una sèrie de repeticions (GA)n. La inserció de la Aβ42 a d’entrar en fase, és a dir, 

que estigui en el mateix marc de lectura que la GFP per traduir la seqüència d’aminoàcids 

desitjada. És important seleccionar uns primers que tinguin una temperatura de melting 

(TM) similar i la diferència de temperatura de annealing (TA) que no sigui més gran de 

5ºC. 

 

3.12. PCR (Polymerase chain reaction) 

Es realitza un PCR convencional per amplificar la seqüència codificant per la Aβ42 i ser 

posteriorment integrada en el plàsmid YCplac33-GFP. També s’utilitza optimitzar i 

produir productes de PCR Aβ42 mutants i per amplificar els productes de la colony PCR 

per arribar a la concentració mínima per poder enviar les mostres a seqüenciar.  

Generalment es realitza un volum final de 50 μL i s’utilitza la polimerasa Dream Taq 

convencional que no té aquesta capacitat de reparar errors. La mix conté el buffer 

Dream taq Green 10X , 0,2 mM de deoxinucleòtids trifofat (dNTPs), 10 ng de DNA, 1 μM 

dels primers forward i reverse, dimetilsulfòxid (DMSO) 100% i aigua miliQ estèril fins al 

volum desitjat (Moreno, 2017). S’utilitza el programa de PCR amb una etapa 

desnaturalització inicial de 3 minuts a 95ºC; 30 cicles de 15 segons a 95ºC, 30 segons a 

de la TA a la que es dóna l’anellament dels primers amb la seqüència i 45 segons a 72ºC 

per elongar i sintetitzar la nova cadena; i una etapa final de 5 minuts a 72ºC per acabar 

d’allargar cadenes a mitges.  

Per comprovar la recombinació i que el vector incorpora l’insert es realitza una colony 

PCR on s’analitzen diferents colònies transformants per comprovar si incorporen l’insert. 

Es realitza a un volum final de 20 μL amb la mateixa mix que s’utilitzaria en una PCR 

convencional amb la polimerasa Dream taq. En canvi, en aquest cas el DNA es extret 

directament de les cèl·lules. Es pica una colònia amb una punta de micropipeta 1-10 μL, 

es realitza una petita estria anomenada patch en una placa que seleccioni els 
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tranformants i finalment es frega la punta amb restes de cèl·lules per les parets del tub 

de PCR. Per alliberar el DNA del la cèl·lula, s’escalfen al microones durant 1,5 minuts 

abans d’afegir la mix. Es realitza un programa de PCR amb 3 minuts a 95ºC de 

desnaturalització inicial, 30 cicles de 30 segons a 95ºC, 30 segons a 47,9ºC (TA) i 30 

segons a 72ºC, i finalment una elongació final de 5 minuts a 72ºC.  

Per obtenir proteïnes Aβ42 mutants es realitza una PCR mutagènica sobre la regió 

codificant per la proteïna del plàsmid pUC57-hAβ42. És necessari un volum de reacció 

de 50 µL amb una mix que conté Buffer Dream taq Green 10X, mix de dNTPs mutagènica 

10X (conté 2 mM de dATP i dGTP, i 10 mM de dTTP i dCTP); 5 mM de MgCl2, 5 mM MnCl2, 

5 unitats de DNA polimerasa Dream taq, 2 ng de DNA motlle, 50 pmol dels 2 primers, i 

aigua fins al volum final desitjat. S’afegeix més quantitat de sals com MgCl2 i MnCl2 per 

reduir la especificitat de la polimerasa en l’addició de nucleòtids (Cadwell i Joyce, 1994). 

A més, s’afegeix més quantitat polimerasa i de dTTP i dCTP ja que hi ha menys 

probabilitat d’introduir aquests dNTPs perquè les mutacions no són 100% al atzar. Es 

realitza un programa de PCR amb 5 minuts a 94ºC de desnaturalització inicial, 30 cicles 

de 15 segons a 94ºC, 30 segons a 47,9ºC i 2 minuts a 72ºC, i finalment una elongació 

final de 5 minuts a 72ºC. 

Per comprovar els productes de PCR es carrega 5 µL en un gel d’agarosa del percentatge 

d’agarosa adient amb el buffer TAE 1X i es connecta a 100-120 V. Per revelar el gel, 

s’utilitza bromur d’etidi 0.5 μg/mL en TAE 1X durant 20 minuts. El resultat s’observa 

capturant la fluorescència amb llum ultraviolada en el rang del 600 nm.  

Si el resultat és correcte es purifica el producte amb un kit de clean up per eliminar 

reactius que puguin interferir en altres processos. El DNA s’uneix a una columna, es 

realitzen rentats amb un buffer amb etanol i s’elueix en el buffer del fabricant, TE 1X o 

aigua miliQ. Al final es pot quantificar el DNA per espectrofotometria UV-VIS de 

microgota Bionova o amb un gel. 

 

3.13. Preparació de les mostres per seqüenciació 

Es seqüencien els productes de la colony PCR per conèixer quantes i quines són les 

mutacions produïdes en la seqüència codificant de la proteïna Aβ42. Per enviar les 
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mostres a seqüenciació, s’ha de obtenir 5 µL de producte de PCR a una concentració 

d’entre 20-80 ng/µL i s’afegeix 5 µL d’un dels primers utilitzats per la PCR. Es seqüència 

pel mètode clàssic de Sanger i finalment s’obté un arxiu amb la mitjana de les molècules 

de DNA seqüenciades.  

 

3.14. Microscòpia de fluorescència  

Per tal de comprovar que la Aβ forma agregats encara que estigui marcada amb la GFP 

i contingui els linkers, s’incuben diferents colònies transformants amb el vector 

Ycplac33-GFP-hAβ42, la soca amb el vector Ycplac33-GFP i la W303-1A wild type, i 

s’observen al microscopi de fluorescència Leica AF7000 amb l’objectiu HCX PL APO CS 

63x/1.32 OIL. Es van fer Z-stacks, és a dir, fotografies en diferents plans de la mostra, 

per determinar si els agregats proteics només estan en un sol pla. 

 

3.15. Preparació de cultius i determinació del creixement cel·lular 

Es piquen unes colònies amb una nansa i es resuspenen en medi líquid per formar el 

precultiu de les soques wild type i els clons transformants que sintetitzen la GFP-Aβ i 

s’incuben o/n a 30ºC. Seguidament es fa el cultiu afegint una petita quantitat de 

precultiu calculada perquè a l’hora de fer l’experiment es tinguin les OD600 desitjades. 

Per tots els experiments es realitzen de la mateixa manera. Per determinar el creixement 

cel·lular, es mesura per un mètode indirecte tenint en compte la terbolesa del medi per 

espectrofotometria. Es prepara un precultiu a 0,1 ODs inicials de totes les soques i 

rèpliques a estudiar. S’incuben a 30ºC i es mesuren les ODs cada 2 cicles cel·lulars. 

 

4. REFLEXIONS ÈTIQUES I SOSTENIBILITAT 

En relació a la sostenibilitat, s’intenta seguir la regla de les Rs (Reduir, Reciclar i 

Reutilitzar) en els aspectes més quotidians de l’activitat al laboratori. Sempre és 

important intentar reutilitzar d’alguna manera els objectes, generalment plàstics, que ja 

han tingut la seva utilitat i que provenen en general de material no perillós. El materials 

i reactius especials que no es poden reutilitzar són eliminats en els contenidors adequats 
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amb l’etiquetatge correcte per que alguna empresa especialitzada se’n faci càrrec i els 

elimini sense que puguin tenir efectes negatius per a les persones, animals o al medi 

ambient. Pel que fa als residus generals, es classifiquen de manera clàssica en funció del 

tipus de material com per exemple el groc per envasos i plàstics, el blau pel paper i 

cartró, etc. A més, hi ha un contenidor especial per reciclar materials de plàstic dur.  

Les qüestions d’ordre ètic estan més indicades als models de mamífers, tot i que sempre 

que es parla de recerca aplicada a malalties, com en aquest cas l’Alzheimer, sembla que 

la utilització d’animals d’experimentació, com ratolins, sigui quasi inevitable. Per tant, 

els models en llevats per estudiar malalties neurodegeneratives suposen una alternativa 

vàlida que redueix la utilització de models animals d’experimentació explorant altres 

vies per obtenir resultats. S’eviten problemes ètics i legislatius utilitzant aquest 

organismes més simples que comparteixen moltes característiques cel·lulars i 

moleculars amb els organismes pluricel·lulars complexos.  

 

5. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

El plàsmid Ycplac33-GFP-hAβ42 és el resultat obtingut per recombinació entre la 

proteïna β-amiloide obtinguda per PCR del vector pUC57-hAβ42 i el vector Ycplac33-

GFP. Té les mateixes característiques del vectors Ycplac33-GFP però incorpora uns 

linkers i és capaç de sintetitzar la proteïna de fusió GFP-Aβ42 marcada fluorescentment 

en N-Terminal amb GFP (Figures 5 i 6).  

S’observa que a major quantitat de fragment en la transformació millora la eficiència. Es 

seleccionen els transformants de la placa amb 

0.33 ng de vector perquè tenen millor morfologia 

i creixement que en altres.  

 

Figura 5. Gel d'agarosa al 0,8% amb el marcador de pes 
molecular GeneRuler 1kb. El número 1 correspon al plàsmid 
YCplac33-GFP circular, el 2 correspon al mateix plàsmid 
linealitzat per EcoRI i el 3 correspon al producte de PCR per 
obtenir Aβ42. 
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Una vegada transformat en llevat i expressat, la soca transformant es visualitza i 

rastregen els agregats en el microscopi de fluorescència (Caine et al., 2007; Olsson et 

al., 2013). S’observa el citoplasma de color verd per la emissió de fluorescència de la 

GFP excepte el vacúol perquè la proteïna normalment no és capaç d’entrar en aquest 

orgànul i es veu de coloració fosca (Figura 8)(Niedenthal et al., 1996).  

La soca W303-1A wild type ens serveix de control negatiu ja que no hauria d’expressar 

fluorescència en el mateix nivell que les altres soques (Figura 7). No s’observa cap tipus 

de fluorescència només si s’amplia 

molt el temps d’exposició es pot 

veure l’autofluorescència pròpia de 

les cèl·lules que pot servir 

d’indicador de l’estat cel·lular (dades 

no mostrades).  

Com a control positiu hi ha la soca 

que expressa només GFP i es permet 

determinar l’estat natural de la 

proteïna en l’interior cel·lular, es veu 
Figura 7. Imatge de microscòpia en bright-field de la soca 
W303-1A wild type. 

Figura 6. Esquema representatiu del mecanisme de recombinació per obtenir el plàsmid recombinant 
YCplac33-GFP-hAβ42.  
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que la GFP es troba difusa per tot el citoplasma excepte en el vacúol i sense formar 

agregats (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 
Els diferents clons que expressen GFP-Aβ42, tenen en comú la formació d’agregats 

observats com a patrons puntuals dins el citoplasma cel·lular per l’expressió de la 

proteïna de fusió (Bharadwaj et al., 2010; Olsson et al., 2014). Es veuen entre 1 i uns 

pocs punts de fluorescència verda més intensa (Figura 9). La expressió és variable en els 

diferents clons i per això cal ajustar el temps d’exposició de la llum blava per poder  

observar els punts en el citoplasma (Niedenthal et al., 1996; Olsson et al., 2013, Caine 

et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Imatge de microscòpia de fluorescència de les cèl·lules que expressen la proteïna de fusió  
GFP-Aβ42. 

Figura 8. Imatges de microscòpia de fluorescència de la soca W303-1A que només expressen la GFP, són 
utilitzades com a control positiu. 
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A més, els agregats proteics es troben en diferents plans cosa que impedeix la 

visualització general del cúmuls proteics ja que es troben dispersos en tot el citoplasma 

(Figura 10).  

Degut a la naturalesa tòxica dels agregats proteics, a major quantitat de punts de GFP-

Aβ42 l’estat cel·lular és pitjor (Figura 9). Tenen el vacúol de mida molt gran amb la 

morfologia cel·lular més arrodonida, presenten sensibilitat a la temperatura i estrès 

oxidatiu produït per les especies reactives d’oxigen (ROS) alliberades; i si la quantitat de 

fluorescència cel·lular és molt elevada pot ser indicatiu que el llevat està mort (Caine et 

al., 2007; Chen i Petranovic, 2015; Goleva et al. 2017; Olsson et al., 2013; Seynnaeve et 

al., 2018) 

Addicionalment, en la determinació de la velocitat de creixement es va observar que el 

creixement es veia ressentit i es va comprovar que les cèl·lules que expressen la proteïna 

GFP-Aβ42 creixen més lentament que les W303-1A wild type (Olsson et al., 2013). Com 

el creixement segueix teòricament un model exponencial, es calculen les equacions 

Figura 10. Imatges de microscòpia de fluorescència de la soca W303-1A expressant la proteina de fusió  
GFP-Aβ42 que forma agregats en diferents plans de la mostra. 
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exponencials i els coeficients de determinació (R2) que ens indica si les dades obtingudes 

s’ajusten al model seleccionat.  

𝑑𝑁

𝑑𝑡
=  𝜇 · 𝑁     →     𝑁 = 𝑁0 ·  𝑒𝜇·(𝑡−𝑡0) 

𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐è𝑙 · 𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠   𝑁0 = 𝑛. 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙 · 𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠     𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠    𝑡0 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

En aquets cas, hi ha un bon ajust al model exponencial ja que la R2 és molt propera al 

valor de 1 com es pot observar en la Figura 11. El valor de la velocitat específica de 

creixement (μ) és un 29,42% més baix en la soca que expressa la proteïna de fusió que 

en el wild type indicatiu de que el creixement és més lent. S’observen uns valors més 

baixos de densitat òptica que és proporcional a la quantitat de cèl·lules en suspensió 

indicant que el temps de generació és més gran i que es divideixen menys.  

Figura 11. Representació gràfica de la comparació del creixement cel·lular entre la soca W303-1A wild 

type i els transformants que expressen GFP-Aβ42, representa les OD600 del cultiu en funció del temps (h). 

Aquest paràmetre també es pot utilitzar per reconèixer les proteïnes mutants que en la 

interacció impedeixen la conversió a proteïna estat amiloidogènic i l’agregació 

conseqüent. Si es donés aquest cas la expressió d’aquestes proteïnes evitaria la formació 

de nous agregats que remetrien el fenotip causat per la toxicitat de la proteïna Aβ42 i 

les cèl·lules tindrien una capacitat de creixement similar a la soca W303-1A wild type.  
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Un cop obtingut i caracteritzat el model cel·lular en S. cerevisiae que ens permet 

reconèixer agregats de GFP-Aβ42, passem a posar a punt el mètode de screening per 

mutagènesi (Figura 12).  

 

Si les cèl·lules no creixen en medi amb galactosa ens indica que la proteïna Aβ42* 

mutant no evita l’agregació proteica de Gal4-Aβ42 produïda pel DNA genòmic de la soca  

W303-1A Gal4-Aβ42 wild type. L’agregació de Gal4-Aβ42 l’impedeix arribar al nucli i 

activar la transcripció dels gens necessaris per al catabolisme de la galactosa i, així, no 

permet a les cèl·lules crèixer en medis en que la única font de carboni és la galactosa. 

En canvi, si les cèl·lules transformants creixen en medi galactosa ens indica que la 

proteïna introduïda evita l’agregació de Gal4-Aβ42 i li permet d’entrar al nucli i 

transactivar els gens d’utilització de la galactosa.  

Pel que fa a la confirmació del funcionament de les plaques s’obté el creixement esperat. 

En les plaques SDC-URA, la soca W303-1A wild type només creix en les plaques 

complementades amb uracil ja que tenen una mancança del gen necessari per la síntesi 

de l’uracil. Per altra banda, la soca CML128-OsTir incorpora la seqüència OsTir amb el 

gen URA3 fent possible que pugui créixer en les plaques tant complementades amb 

uracil com sense complementar. En les plaques SCGal-URA, es troba que tant W303-1A 

com W303-1A Gal4-Aβ42TNTT (un mutant que ha perdut la capacitat d’agregació) creixen 

en totes les plaques perquè poden expressar els gens del metabolisme de la galactosa. 

En canvi, W303-1A Gal4-Aβ42 no pot créixer en presència de galactosa ja que Gal4 no 

pot arribar al nucli (Figura 13). 

Figura 12. Representació gràfica del procediment realitzat per aconseguir l'expressió de la proteina de 
fusió mutada.  
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Tot i així, la petita fracció de la transformació sembrada en medi SDC-URA, medi amb 

glucosa, ens indica la eficiència de la transformació i en conseqüència el nombre de clons 

analitzats per aquest screening (Figura 14). En la transformació 3, no es va poder 

determinar la eficiència de transformació perquè la placa SDC-URA no va funcionar 

correctament i es va estimar a partir de la mitjana dels clons analitzats en la resta de 

transformacions assumint que la eficiència no varia gaire entre les diferents 

transformacions (Taula 1).  

 

Figura 13. Comprovació de les plaques SCGal-URA amb les soques Aβ-Gal, Aβ*-Gal i W303-1A wild type. 

Figura 14. Placa de comprovació de la eficiència on es sembra una dilució 1/10 de la rèplica original. 
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Taula 1. Eficiències de les transformacions en W303-1A Aβ-Gal wild type realitzades en el screening de les 

proteïnes mutants. *No es va poder determinar l’eficiència i **número estimat de clons analitzats. 

Transformació  Eficiència (transformants / μg vector) Número de 

rèpliques 

Clons 

analitzats 

1 9·104 2 36000 

2 8,56·104 4 17120 

3 Indeterminat* 4 29507** 

4 1,77·105 3 35400 

Total clons analitzats 128027 

 

A partir de la colony PCR de la transformació amb la proteïna Aβ42 mutagenitzada i el 

vector YCplac33-GFP, s’analitzen 24 transformants diferents. En només 13 mostres 

s’observa amplificació en el gel de comprovació de la PCR i 11 incorporen l’insert. Això 

indica que el percentatge de incorporació de la proteïna AΒ42 és de 84,62%.   

Si es tenen en compte els resultats obtinguts de la seqüenciació de les 6 seqüències 

seleccionades a l’atzar per seqüenciar, es troba que la taxa d’error de la polimerasa i en 

conseqüència la freqüència de mutació és de 2·10-4. En comparació amb la taxa d’error 

de la Taq DNA polimerasa (2,2·10-5) és més elevada cosa que ens indica que incorpora 

més errors però és més baixa que la freqüència de mutació indicada en el protocol de 

PCR mutagènica utilitzada (ca. 7·10-3) (Cadwell i Joyce, 1994; Thermo Fisher Scientific, 

2019). Segons les especificacions de la casa comercial, el buffer de la polimerasa ha estat 

optimitzat i podria interferir en la mutagènesi, pel que el resultats obtinguts indiquen 

fer proves en un futur proper per a augmentar la freqüència de mutació. 

Figura 15. Gel d'agarosa al 2% amb el marcador de pes molecular GeneRuler 100pb. Resultat obtingut 
de la colony PCR per les 24 mostres, el control negatiu sense -DNA i el control positiu del YCplac33-GFP. 
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6. CONCLUSIONS 

1. The construction of a recombinant plasmid expressing the amyloid-β42 peptide 

fused to a fluorescence protein (GFP) was completely successful, and the 

efficiency of incorporation in the vector by recombination was highly efficient.  

 

2. The expression of the fusion protein GFP-Aβ42 does not seem to inhibit the 

natural aggregation of the native protein. However, overexpression of this 

protein leads to the formation of intracellular aggregates. 

 

3. The growth yield is affected by the overexpression of GFP-Aβ and the specific 

growth rate decreases significantly in comparison with the wild type.  

 

4. Although the mutagenesis procedure used was able to increase the 

misincorporation rate by Taq DNA polymerase, the mutation frequency was 

lower than expected. The obtained results suggest to modify the reaction buffer 

and/or to increase the number of amplification cycles in order to achieve higher 

mutation frequencies in the final PCR product.  

 

5. Transformation efficiencies using the Aβ42 mutant recombination-driven 

cloning procedures were very high, which will allow screens of more than 107 

independent Aβ42 mutated clones in a reasonable period of time of 6-12 

months.  
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