
!!!!!!!!!!!

 

 
 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-AIRE, 
INEFC i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 

BP 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós 
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Multifunctional Ligands for Application in Alzheimer’s Disease: Molecular Modelling and Biological Evaluation 

Dades de l'investigador o beneficiari 
Nom 
Cristina 

Cognoms 
Rodriguez Rodriguez 

Correu electrònic 
cristina.rodriguez@uab.cat 

Dades del centre d’origen  
University of British Columbia 
Dept. Of Chemistry, 2036 Main Mall,  
Vancouver BC, V6T 1Z1, Canada 

Número d’expedient  
2009 BP-A 00056 
 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Agents Multifuncionals, Malaltia d’Alzheimer, Teràpia, Modelatge molecular, ions metàl.lics 
 
Data de presentació de la justificació 
25/09/2012 
 



!!!!!!!!!!!

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CRISTINA RODRIGUEZ I RODRIGUEZ 
Nom i cognoms i signatura    
del/de la investigador/a   
i responsable de la sol·licitud 



!!!!!!!!!!!

 
 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La malaltia d'Alzheimer (MA) representa avui la forma més comuna de demència en la població envellida. Malgrat fa 100 anys 
que va ser descoberta, encara avui no existeix cap tractament preventiu i/o curatiu ni cap agent de diagnòstic que permeti 
valorar quantitativament l'evolució d'aquesta malaltia.  

L'objectiu en el que s'emmarca aquest treball és contribuir a aportar solucions al problema de la manca d'agents terapèutics i 
de diagnosi, unívocs i rigorosos, per a la MA.  

Des del camp de la química bioinorgànica és fàcil fixar-se en l'excessiva concentració d'ions Zn(II) i Cu(II) en els cervells de 
malalts de MA, plantejar-se la seva utilització com a dianes terapèutica i, en conseqüència, cercar agents quelants que evitin la 
formació de plaques senils o contribueixin a la seva dissolució. Si bé aquest va ser el punt de partida d’aquest projecte, els 
múltiples factors implicats en la patogènesi de la MA fan que el clàssic paradigma d’ ¨una molècula, una diana¨ limiti la capacitat 
de la molècula de combatre aquesta malaltia tan complexa. Per tant, un esforç considerable s’ha dedicat al disseny d’agents 
multifuncionals que combatin els múltiples factors que caracteritzen el desenvolupament de la MA.  

En el present treball s’han dissenyat agents multifuncionals inspirats en dos esquelets moleculars ben establers i coneguts en el 
camp de la química medicinal: la tioflavina-T (ThT) i la deferiprona (DFP). La utilització de tècniques in silico que inclouen càlculs 
farmacocinètics i modelatge molecular ha estat un procés cabdal per a l’avaluació dels millors candidats en base als següents 
requeriments: (a) compliment de determinades propietats farmacocinètiques que estableixin el seu possible ús com a fàrmac (b) 
hidrofobicitat adequada per travessar la BBB i (c) interacció amb el pèptid Aβ en solució.  

 



!!!!!!!!!!!

 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
Nowadays, Alzheimer's disease (AD) is one of the most common neurodegenerative diseases causing progressive dementia 
amongst an aging population. At the beginning of 2012, over a century after its discovery, the lack of an effective treatment and 
early diagnosis makes AD an urgent research and public health priority. Currently available drug therapies alleviate symptoms; 
they do not alter the progression of the disorder.  

The principal goal of our research is the development of small molecules with dual function as diagnostic and therapeutic 
agents for Alzheimer's disease (AD). 

The apparently critical role played by metal imbalance makes chelation therapy an attractive and challenging strategy to 
alleviate the development and progression of neurological disorders. Due to the multiple factors closely involved in the 
pathogenesis of these diseases, the classic drug discovery paradigm of “one molecule, one target” is limited in its ability to 
combat such complex diseases. Therefore, significant effort has been devoted to designing multifunctional metal-chelators 
aiming at multiple targets that must be addressed in these neurodegenerative diseases.  

Our plan has afforded a rational design and subsequent synthesis of molecules able to cross the blood-brain barrier (BBB) and 
bind to amyloid plaques with high affinity. The molecular structures of these multifunctional agents are inspired by thioflavin-T 
(ThT) or deferiprone (DFP). It is anticipated that the application of the proposed multifunctional ligands will assess amyloid Aβ 
content in vivo and assist in mediating the development of therapeutic strategies to halt or reverse AD. The use of in silico 
techniques including chemoinformatics and molecular modeling has been critical to assess the best candidates based on the 
following requirements: (a) adequate hydrophobicity to cross the Blood-Brain Barrier (BBB), (b) compliance with certain 
pharmacokinetic properties to establish its possible use as a drug, and (c) interaction with the Aβ peptide in solution. 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
 
Durant el període de dos anys en què s'ha desenvolupat aquest projecte d'investigació post-doctoral hem 
seguit dues línies simultànies i complementàries en les quals s’han estudiat dos esquelets moleculars 
diferents per al desenvolupament d’agents multifuncionals per a la MA. D’una banda el grup al que jo 
m’incorporava dissenya els seus lligands multifuncionals basant-se en l’hidroxipiridinona, concretament en 
la molècula deferiprona (DFP); i d’altra, jo he aportat les molècules derivades de la ThT amb propietats 
coordinatives de les que feia palès en el meu projecte inicial. Així, els meus objectius al llarg de la meva 
estada post-doctoral no coincideixen exactament amb el que es va presentar a la sol·licitud inicial del 
projecte. Tanmateix la recerca s’ha mantingut dins el marc general de l’estudi teòric-experimental que es 
proposava amb la idea de poder predir les propietats d’una molècula abans de la seva avaluació in vitro i/o 

in vivo. Creiem que l'encert de l'estratègia seguida queda corroborat pels resultats presentats en les 
ponències i publicacions que han resultat d'aquests dos anys de recerca. 

A continuació es detalla la tasca realitzada i els resultats obtinguts en cadascuna de les estratègies i 
propostes seguides. 
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1. Introducció 
 
1.1. Aspectes generals 
 

El terme demència (del llatí de mentis) ja s’utilitzava en el segle I a.C. per tal d’expressar que algú tenia les 
pertorbades les facultats mentals. Si bé al llarg dels segles, el concepte demència s’ha confós amb el 
terme bogeria i amb d’altres trastorns mentals psiquiàtrics, aquest ha anat adquirint un significat més 
homogeni i precís. Actualment, segons la American Psychiatry Association (APA), el terme demència es pot 
definir com una disminució de la capacitat intel·lectual acompanyada de canvis psicològics i de 

comportament que provoquen una alteració a la qualitat de vida de la persona.1 Com bé es pot comprovar 

amb la mateixa definició, no es refereix a cap malaltia en concret, sinó a un conjunt de símptomes 

relacionats amb una disminució de les capacitats mentals que van afectant de manera gradual a la 

memòria, al llenguatge i a la capacitat d’actuar.1 Avui existeixen més de 20 malalties que presenten 

aquests símptomes, les més conegudes són la malaltia de Parkinson, la malaltia d’Alzheimer, la demència 
vascular i la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (la variant humana de l’encefalopatia espongiforme bovina, 

popularment coneguda com la malaltia de les vaques boges).1 

 
El descobriment de la malaltia d’Alzheimer (MA) es remunta a finals del segle XIX, quan la demència era 
considerada per a la majoria de psiquiatres com un trastorn mental únicament relacionat amb l’edat. Emil 
Kraepelin (1856-1926) i Alois Alzheimer (1864-1915), patòlegs i psiquiatres de la Universitat de Munich, van 
ser els pioners en estudiar la histologia de cervells que patien alteracions mentals amb la finalitat de 

comprendre millor l’origen dels trastorns.2  

El 4 de Novembre de 1906, A. Alzheimer presentà per primera vegada a la 37th Conference of South-West 

German Psychiatrists a Tübingen, una observació anatomo-clínica amb la descripció de plaques senils, 

cabdells neurofibril·lars i canvis arterioscleròtics.2 Aquestes lesions, les quals no havien estat mai 

descrites, provenien d’una pacient, Augusta D., la qual va morir als 51 anys d’edat després d’haver estat 
més de 4 anys ingressada. Durant aquest temps va presentar un quadre clínic constituït per un progressiu 

deteriorament cognitiu, disminució de la memòria, al·lucinacions auditives i trastorns de conducta. Es 
tractava, doncs, del primer cas descrit de MA, la malaltia neurodegenerativa més estudiada des del punt 

de vista bioquímic i genètic durant la darrera dècada.2 
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1.2. Impacte socioeconòmic 
 
Actualment, la MA és la forma més comú de demència en la tercera edat, la qual no només té una forta 

repercussió social sinó també es preveu un increment de la seva prevalença degut a l’augment de 

l’esperança de vida (Figura 1).1 S’estima que cada vint anys es doblarà el nombre de casos en els països 

desenvolupats, amb 40 milions de persones afectades al 2020 i 81 milions al 2040.1 Pel que fa a la 

incidència, es considera que augmenta exponencialment a partir dels 65 anys. Com es pot comprovar a la 
Figura 1, la MA afecta entre un 5 i un 10% de la població que supera els 75 anys i fins a un 40% de la de 

més de 95 anys.1 L’increment de la incidència es posa de manifest si es comparen les xifres actuals amb 

els dos casos que va trobar A. Alzheimer a principis de segle XX. Aquesta intensificació de casos és 
conseqüència de l’augment d’esperança de vida que s’ha reflectit en un increment del nombre de malalties 
neurodegeneratives, entre les quals destaca la malaltia d’Alzheimer que representa un 60-70% dels casos 
de demència. Respecte la distribució geogràfica, a Catalunya s’estima que actualment hi ha més de 40.000 
persones afectades per aquesta malaltia; a Espanya, com a mínim, 200.000 persones i, segons 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la xifra arriba als 20 milions de casos només als Estats Units.1 

Com a mitjana, la durada de la MA és de 8 a 12 anys, al començament dels quals sol haver-hi un període 

de 2 a 3 anys en el qual la simptomatologia pot passar inadvertida.1 

 

 
Figura 1. Prevalença i incidència de la MA: respecte les malalties que causen demència i,  
respecte el gènere de les persones 
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1.3. Histopatologia: els cabdells neurofibril·lars i les plaques senils 
 
La MA clínicament es caracteritza per l’alteració progressiva i irreversible de les funcions cognitives 

deguda a la mort neuronal, localitzada sobretot en el còrtex cerebral i en l’hipocamp.3  Pel que fa a les 

lesions  macroscòpiques, el cervell afectat en comparació amb un cervell sa presenta, a nivell 
anatomopatològic, una atròfia del còrtex cerebral molt important, acompanyada per una disminució en el 
pes de la massa cerebral, un retall en els solcs i plegaments del cervell i un augment del volum ventricular 

(Figura 2).4,5  

 

Figura 2. Esquema de la secció vertical del 
cervell d’un individu sa (esquerra) i d’un afectat 
per la malaltia d’Alzheimer (dreta). 

 

 

 

 

 
D’altra banda, un anàlisi histopatològic del teixit cerebral permet obtenir una confirmació definitiva del 
 diagnòstic neurològic. Aquesta comprovació s’obté si s’observen cabdells neurofibril·lars (NFTs acrònim 

de neurofibrillary tangles), formats per la proteïna Tau, i les plaques senils, formades pel pèptid β-amiloide 

(Aβ) (Figura 3). Altres característiques microscòpiques remarcables són la degeneració neuronal i la pèrdua 

sinàptica. Si bé aquestes lesions es localitzen inicialment en el còrtex cerebral i a l’hipocamp, en estadis 

més avançats de la malaltia es troben en gran part del teixit cerebral. Aquestes alteracions també es 
produeixen el procés d’envelliment normal, però amb menys intensitat i amb una distribució diferent en el 

cervell.3 

Els cabdells neurofibril·lars (NFT) són dipòsits intracel·lulars compostos principalment per la proteïna Tau, 
que està associada als microtúbuls neuronals als quals estabilitza perquè puguin establir la polaritat 
cel·lular i intervenir en el transport intracel·lular. En el desenvolupament de la MA, la proteïna Tau, 
habitualment soluble, és hiperfosforilada anormalment per diferents quinases, el que causa la seva 
dissociació i la formació d’estructures filamentoses. Aquests filaments són insolubles, contribueixen a la 
formació dels cabdells dins el citoplasma de la neurona i, en darrer terme, provoquen canvis en el  
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citoesquelet de les neurones afectades. El nombre de neurones amb cabdells neurofibril·lars s’incrementa 

amb la progressió de la malaltia i es correlaciona força amb el grau de severitat de la mateixa.3-5 

Les plaques senils són les lesions més abundants observades en cervells post-mortem de pacients 

afectats per la MA. Es caracteritzen per ser estructures esfèriques, relativament grans (10-200 μm) que es 
dipositen a l’espai extracel·lular. Aquests dipòsits estan formats principalment pel pèptid β-amiloide (Aβ). 

L’esmentat pèptid Aβ, d’uns 4 kD, es produeix a partir d’una proteïna precursora transmembranal que es 

coneix amb les sigles APP, de l’anglès Amyloid Precursor Protein, d’acord amb el procés que es descriu 

en el següent epígraf.3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Micrografies de les estructures patològiques de la MA. 

 

 
La presència de les dues estructures patològiques diferents, NFTs i les plaques senils, va suscitar una 
controvèrsia al voltant de la importància de cadascuna d’elles a l’inici de la malaltia: certs investigadors 
van reivindicar el rol de la proteïna Tau com a desencadenant de tots els esdeveniments patogènics de la 

MA, mentre que d’altres, el varen atribuir principalment al pèptid Aβ formulant la hipòtesi amiloide.6 

Aquesta hipòtesi és una de les principals teories sobre els processos patològics que succeeixen a la MA. 
Postula que la producció, agregació i deposició de l’Aβ en les plaques amiloides és causant d’una cascada 

de processos que desemboquen en la mort neuronal.6 La resposta inflamatòria, el dany vascular i el 

deteriorament de les capacitats cognitives pròpies d’aquesta alteració serien conseqüència de la formació 

d’aquestes plaques.6 
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1.4. Origen de les plaques senils: formació del pèptid Aβ 
 
El component principal de les plaques senils és el pèptid Aβ, el nom del qual fa referència a una família de 

pèptids relativament petits, de 39-43 aminoàcids. Aquest pèptid en condicions normals és segregat a 
l’espai extracel·lular de la neurona degut al processament de la proteïna transmembrana APP de 695 

aminoàcids, present en totes les cèl·lules neuronals.7 El seu extrem C-terminal es troba en el citoplasma de 

la cèl·lula, mentre que l’extrem N-terminal es localitza cap a l’exterior cel·lular. La seva funció biològica és 
encara desconeguda, tot i que es creu que pot estar relacionada amb l’adhesió cel·lular, la inhibició de 

serin-proteases o bé el creixement i protecció neuronal.7 L’APP és processada proteolíticament per uns 

enzims específics anomenats secretases. Se sap que l’acció conjunta d’almenys tres tipus de secretases 
(α, β, i γ) pot alliberar diferents pèptids, que varien en la seva longitud. Així doncs, el processament de 

l’APP pot tenir lloc mitjançant dues vies7: 

 

 
Figura 4. Evolució de la proteïna APP quan actua com a substrat de diferents enzims. 
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Tal com s’indica a la Figura 4, la APP actua com a substrat de tres enzims anomenats α, β i γ-secretasa. La 

naturalesa del primer enzim, α o β, que hidrolitza la proteïna APP determina la seva posterior evolució.  A la 

via més freqüent, l’α-secretasa talla l’APP alliberant un fragment extracel·lular soluble, mentre que la part 

que queda integrada a la membrana és posteriorment processada per la γ-secretasa, alliberant la part C-

terminal del pèptid per a la seva posterior degradació. Aquesta és la via no amiloidogènica, ja que l’acció 
de l’α-secretasa evita la formació del pèptid Aβ i la seva conseqüent acumulació en forma de fibres 

amiloides. Una altra via possible és l’acció de la β-secretasa, que un cop processa la proteïna APP dóna 

lloc a un fragment C-terminal més llarg sobre el qual actua la γ-secretasa donant lloc al pèptid Aβ, de baixa 

solubilitat que forma els agregats. Aquesta és la via amiloidogènica que pot produir diferents tipus de 

pèptids, majoritàriament de 40 aminoàcids, i en menor proporció de 42 aminoàcids.8 Si bé, les formes més 

abundants del pèptid Aβ són Aβ1-40 i Aβ1-42, encara avui existeix controvèrsia sobre quin dels dos és la 

forma desencadenant del procés d’agregació in vivo, si bé molts autors mantenen que és la variant de 42 
aminoàcids, la que presenta major capacitat amiloïdogènica in vitro i, addicionalment, forma part del nucli 

central de plaques senils trobades in vivo.9 Estudis in vitro apunten que el pèptid Aβ és neurotòxic, no 

obstant no es coneix encara en quina etapa comença la toxicitat: si aquesta es pot atribuir a les espècies 

solubles o a les formes agregades d’estructura fibril·lar; per tant, l’estudi del procés de fibril·logènesi i dels 
seus factors formen part de la comprensió de la malaltia. 
 
1.5. El paper dels ions metàl·lics a la MA 
 
Actualment encara es desconeixen els factors que indueixen el procés d’agregació del pèptid Aβ i la 

conseqüent formació de les plaques senils dins el cervell dels malalts d’Alzheimer. Inicialment s’havia 

proposat que aquests dipòsits provenien de l’autoagregació espontània del pèptid Aβ.6 No obstant, 

aquesta hipòtesi de l’autoagregació com a possible desencadenant de les plaques senils deixa moltes 
incògnites per resoldre. Es coneix que cervells sans contenen Aβ soluble en el fluid cerebroespinal i que 

aquesta concentració no s’incrementa al llarg dels anys. Una qüestió a la qual no pot donar resposta 
aquesta hipòtesi és perquè els dipòsits amiloides estan clarament focalitzats en determinades zones del 
cervell i no es troben a totes les regions del mateix. Un altre estudi, in vitro, que també ens allunya de 

l’autoagregació de Aβ, demostra que la formació de fibres amiloides a partir de la forma soluble de la 

proteïna Aβ no té lloc de manera immediata sinó que es tracta d’un procés lent. Aquesta cinètica depèn de 

la capacitat amiloidogènica del pèptid inicial i d’altres factors com el pH, la força iònica del medi, la 

temperatura i la presència de metalls.10,11 Aquestes observacions juntament amb evidències com el 

desequilibri en el contingut d’ions metàl·lics i la seva presència en fibres aïllades de cervells post-mortem 

han atribuït als ions metàl·lics un paper important en la formació de les plaques senils.10,11 Un fet que 

demostra la implicació de Cu(II), Zn(II) i Fe(III) és que la seva concentració està significativament alterada en 
teixits cerebrals de pacients malalts, concretament en aquelles regions riques en plaques senils, on les  
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quantitats són més grans respecte a les que s’observen en individus sans.10,11 En conseqüència, el paper 

del Zn(II), Cu(II) i Fe(III) en la patogènesi de la malaltia és avui objecte de molts estudis.10,11 Tot i que fins 

ara s’han esmentat els ions metàl·lics Zn(II), Cu(II) i Fe(III) per igual, el paper del ferro en aquesta malaltia és 

avui motiu de controvèrsia. A diferència dels ions Zn(II) i Cu(II), l’ió Fe(III) no es troba coordinat al pèptid Aβ 

extret de teixits cerebrals. Els darrers estudis, atribueixen al ferro un paper secundari, ja que es creu que 

juntament amb la ferritina forma part d’altres processos més complexos que tenen lloc com a 

conseqüència de la formació de les plaques senils.10,11  

S´han escrit nombrosos articles que proporcionen una àmplia visió sobre la implicació dels ions metàl·lics 
en la MA i la seva coordinació amb el pèptid Aβ. Aquesta participació del ions metàl·lics, que ha estat 

definida recentment com la ¨hipòtesi metàl·lica¨,12 ha obert la possibilitat d’utilitzar agents quelants que 
actuïn com a ionòfors, és a dir, que competeixin amb el pèptid Aβ per l’afinitat d’unió a l’ió metàl·lic però 

no amb una forta constant d’enllaç per evitar el segrest de metalls bioessencials.10,11,12 

 
D’entre els quelants estudiats, el clioquinol (5-cloro-7-iodo-8-hidroxiquinoleïna, CQ) ha resultat ser 

particularment útil per aquests propòsits.12,13-15 El CQ, derivat de la 8- hidroxiquinoleïna (8-HQ), és un 

lligand relativament poc selectiu que pot coordinar molts metalls, entre ells Zn(II) i Cu(II).13-15  A més a més, 

té la capacitat de travessar la barrera hemotoencefàlica (BBB) i és un fàrmac enregistrat per la FDA (Food 

and Drug Administration, U.S),13-15 si bé actualment no es troba en el mercat farmacèutic atès que una 

neuropatia mielo-òptica apareguda al Japó i relacionada amb un dèficit de vitamina B12, va causar la seva 

retirada.1
6 L’acció del CQ ha estat estudiada in vitro sobre teixits cerebrals post-mortem afectats per la MA, 

així com in vivo en ratolins transgènics Tg2576 i s’ha comprovat que és capaç de competir amb la proteïna 
Aβ per coordinar els ions metàl·lics Zn(II) i Cu(II), solubilitzar les plaques amiloides i disminuir la 

concentració d’espècies ROS.14,15 Aquests resultats van permetre realitzar estudis preliminars d’assaigs 

clínics, els quals van demostrar que l’administració de CQ en pacients malalts durant un període de 24 

mesos, alentia els símptomes de la malaltia respecte pacients control.14,15 Tot i l’èxit d’aquests resultats, 

els darrers estudis d’aquest fàrmac en Fase Clínica II han mostrat toxicitat en diversos pacients la qual 

cosa ha bloquejat la continuació de posteriors proves clíniques.17,18 No obstant això, el CQ ha obert una 

nova línia de recerca en el tractament de la MA que anat adquirint cada cop més importància. L’èxit del 
clioquinol com a segrestant dels ions metàl·lics que contenen les plaques senils, ha portat a molts 
investigadors a cercar agents quelants que millorin les propietats del CQ (Figura 5), molts d’ells incorporen 
la multifuncionalitat que s’explica amb més detall a següent secció. 



!!!!!!!!!!!

 
 
 

8 

 
 

 
 
1.6. La nova generació d’agents quelants en la MA: La multifuncionalitat 
 
Les múltiples causes que poden concórrer en la MA, juntament amb les diferents alteracions que tenen lloc 

durant el transcurs de la malaltia, ha generat els anomenats agents quelants multifuncionals. Una nova 
generació de lligands que inclouen un fragment capaç de coordinar als ions metàl·lics i alhora contenen 

altres grups funcionals que faciliten l’arribada a la diana terapèutica i asseguren la seva eficàcia.19 

 

 
Figura 5. Lligands multifuncionals derivats de l’esquelet molecular 8-hidroxiquinoleïna, el fragment bàsic 
del lligand CQ. 
 
Alguns d’ells presenten l’estratègia d’incorporar carbohidrats en l’estructura del lligand per facilitar el seu 

pas a través de la BBB, millorar la solubilitat del compost i reduir la seva toxicitat.19 Aquests lligands, 

mitjançant transportadors de membrana, travessen la BBB i un cop dins el citosol neuronal on té lloc el 
procés de glicòlisi, transformen el grup O-glucosa en O-H, millorant la seva capacitat coordinant i 

antioxidant.19 Un dels exemples més representatius d’aquesta estratègia es la hidroxipiridinona, més 

concretament la molècula deferiprona (DFP), un esquelet molecular que no presenta toxicitat i s’utilitza  
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com agent terapèutic en pacients amb talassèmia.20-23 Es coneix que DFP és un lligand efectiu (log β2 = 

20-22 per Cu(II); 11-18 per Zn(II); 27-37 per Fe(III)).20-23 Estudis in vitro amb aquest lligand han demostrat 

que redueixen els agregats amiloides a l’interaccionar amb els ions metàl·lics i presenten propietats 

antioxidants.20-23 La capacitat de DFP de travessar la BBB ha estat avaluada realitzant un marcatge amb 
125I i administrant-lo per tècniques de perfusió en rates.22 Després de mesurar la radiació gamma emesa 

pel cervell van observar que els senyals radioactius eren molt febles, la qual indica que la molècula no 

arriba fàcilment al cervell i per tant, proposen millorar el disseny del lligand per resoldre aquest problema 

(Figura 6).22  

Aquest esquelet molecular ha estat durant molts anys el punt de partida del disseny racional d’agents 
multifuncionals per a la MA que desenvolupa el grup de la University of British Columbia que dirigeix el 
prof. Chris Orvig, al qual jo m’he incorporat per a fer la meva estada post-doctoral. 

 

Figura 6. Esquema d’agents multifuncionals derivats de l’esquelet molecular de la deferiprona (DFP) 
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D’altra banda, la meva tesi va aportar una nova estratègia per a dissenyar agents multifuncionals, no 
només considerant als ions metàl·lics com a diana terapèutica sinó també a les fibres amilòides, potenciant 
així l’objectiu final de l’agent i atribuint a la molècula la possibilitat d’utilitzar-se com a radiotraçador en el 

diagnòstic de la MA per tècniques d’imatge no invasiva tipus SPECT i/o PET.24 La novetat d’aquesta 

estratègia rau en inspirar el disseny de l’agent multifuncional en la tioflavina-T (ThT), un agent de tinció 
tradicional d'agregats amiloides, i posteriorment, incorporar fragments que permetin la coordinació als ions 

metàl·lics i facilitin la seva iodació.24 

 La utilització de tècniques in silico va estar un procés cabdal per a la cerca de molècules comercials que 
contenen l'esquelet molecular anteriorment esmentat i la posterior selecció dels millors candidats en base 
als següents requeriments: (a) potencialment antioxidant, (b) facilitat de iodació a fi d'utilitzar-les per a fins 
de diagnòstic (c) compliment de determinades propietats farmacocinètiques que estableixin el seu possible 

ús com a fàrmac (d) hidrofobicitat adequada per travessar la BBB.24-26 Com a resultat d'aquest procés tres 

candidats van estar seleccionats per a realitzar el posterior treball experimental 2-(2-hidroxifenil)benzoxazol 

(HBX), 2-(2-hidroxifenil)benzotiazol (HBT) i 2-(2-aminofenil)-1H-benzimidazol (BM). Els compostos 

seleccionats van estar exitosament iodats, obtenint-se HBXI, HBTI i BMI.24 A arrel d’aquesta publicació, 

molts agents multifuncionals han estat dissenyats seguint la mateixa estratègia i inspirant-se en la mateixa 
ThT o d’altres agents de tinció de fibres amiloides (p. ex. estilbè) com es pot observar a la Figura 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Molècules multifuncionals dissenyades a partir de motius estructurals característics de 
reconeixement-interacció amb Aβ 
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2. Objectius 
 
L’objectiu en el que s’emmarca aquest treball és contribuir a aportar solucions al problema de la manca 
d’agents terapèutics i de diagnosi, unívocs i rigorosos, per la malaltia d’Alzheimer (MA). L’interès d’aquest 
objectiu queda fora de dubte per la gravetat de la MA i per la seva incidència creixent en la població 
humana. Ara bé, la complexitat del cervell i les múltiples causes que hi concorren en el desenvolupament 

de la MA indiquen que els intents per trobar respostes i per proposar solucions han de tenir un enfocament 
multidisciplinari. 
Des del camp de la química bioinorgànica és fàcil fixar-se en l’excessiva concentració d’ions Zn(II) i Cu(II) 
en els cervells de malalts de MA, plantejar-se la seva utilització com a dianes terapèutiques i, en 
conseqüència, cercar agents quelants que evitin la formació de plaques senils o hi contribueixin a la seva 
redissolució. D’altra banda, per assegurar la potencialitat d’aplicació in vivo cal que els agents quelants 

compleixin dues condiciones: que penetrin al cervell travessant la barrera hematoencefàlica (BBB) i que 
interaccionin amb les plaques senils on es troben els metalls. 
Respecte aquesta segona condició els agents de tinció tradicionals de fibres amiloides in vitro - com la 
tioflavina-T (ThT)  - és un bon punt de referència. D’altra banda, l’esquelet molecular de la hidroxipiridinona 
(DFP) i les seves excel·lents propietats coordinants en medis fisiològics, així com la baixa toxicitat fan que 
sigui un altre bon punt de partida en el disseny de agents multifuncionals. 
Els canvis que experimenten les propietats òptiques d’aquests compostos en presència del pèptid Aβ, és 

una prova de la seva interacció mútua, de la qual no es coneix la naturalesa exacta. Obtenir agents 
multifuncionals derivats d’un agent marcador com la ThT i esbrinar com interacciona a nivell molecular el 

pèptid Aβ en solució semblen, doncs, fites importants. 

Amb aquestes premisses, l’objectiu general de trobar agents de teràpia i/o diagnosi de la MA i 

desenvolupar un estudi in silico de predicció, s’ha concretat amb els objectius específics que es descriuen 
a continuació. 
 

Objectiu 1. Desenvolupament d’agents multifuncionals derivats de l’esquelet molecular DFP  amb 
propietats intercalants 

 

1.1.  Disseny de l’esquelet bàsic de família de lligands quelants que contenen el motiu estructural   

DFP, capaç d’enllaçar Cu(II) i Zn(II), derivatitzat amb estructures moleculars provinents de la ThT 
per a incorporar propietats intercalants. 

1.2.   Aplicació de tècniques in silico que permeten calcular les propietats farmacològiques i  
d’hidrofobicitat per a l’estudi de la seva viabilitat en futures aplicacions in vitro i in vivo. 

1.3.   Assajos experimentals: Síntesi de les molècules proposades i completa caracterització. 
1.4.   Experiments in vitro: estudi de la capacitat inhibidora dels agents multifuncionals  en la formació 

de les fibres Aβ que es formen en presència d’ions metàl·lics, mitjançant tècniques 

turbidimètriques. Estudi de la capacitat antioxidant i citotoxicitat. 
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Objectiu 2. Estudi in silico per modelització molecular del pèptid Aβ en solució i la seva   
interacció amb les molècules multifuncionals  

 
2.1. Estudi per dinàmica molecular del pèptid Aβ40 en solució en condicions molt properes a les  

utilitzades experimentalment. 
2.2. Clustering de la trajectòria obtinguda després d’una simulació de 30 ns. Obtenció de les 

estructures més representatives del pèptid Aβ40 en solució. 

2.3. Estudi de la posició i orientació més probable de les molècules multifuncionals a l’interaccionar 

amb el pèptid Aβ40 per acoblament molecular (Docking). 

2.4. Anàlisi dels resultats. 
 

Objectiu 3. Optimització de multifuncionalitat de les molècules: Inhibidors de l’enzim     
acetilcolinesterasa 

 
3.1. Disseny de molècules derivades de dos esquelets moleculars diferents: ThT i DFP amb propietats 

inhibidores de l’enzim AChE  
3.2.  Síntesi i caracterització dels derivats carbamats de les molècules font d’aquest estudi 

3.3. Anàlisi dels complexos tacrina- i rivastigmina-AChE disponibles a la base de dades PDB. 
Determinació dels aminoàcids més flexibles que juguen un paper important en l’enllaç de les 
molècules anteriorment esmentades. 

3.4. Preparació de l’enzim receptor i de les molècules a estudiar mitjançant acoblament molecular. 
3.5. Determinació de les posicions energèticament més favorables que poden adoptar les molècules 

proposades amb l’enzim AChE per mètodes de docking. 
3.6. Anàlisi de les posicions obtingudes mitjançant mètodes teòrics per esbrinar les interaccions que 

s’estableixen a nivell molecular. 
3.7. Experiments in vitro: capacitat d’inhibició pel mètode d’Ellmann i de les respectives cinètiques 

d’inhibició. 
3.8. Comparació de les dades obtingudes teòriques i experimentals 
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3. Resultats i Discussió 
 
3.1. Desenvolupament d’agents multifuncionals derivats de l’esquelet molecular DFP amb 
propietats intercalants 
 
En aquest treball ens vam proposar generar un agent quelant multifuncional apte per a la MA, la qual cosa 
requereix un disseny més acurat de l’esquelet del lligand. El nou lligand cal que compleixi els mateixos 
requeriments que s’havia establert en treballs anteriors del grup  (molècula que pugui actuar com a agent 
quelant per als metalls Cu(II) i Zn(II), fàcilment derivatitzable amb una glucosa per a millorar el seu pas a 
través de la BBB), i alhora, presenti alta afinitat per les fibres amiloides, pugui actuar com a agent 
antioxidant i compleixi el conjunt de criteris mínims per esdevenir un possible fàrmac. Aquestes premisses 
constitueixen el punt de partida per desenvolupar el disseny de l’esquelet molecular. 

A fi de construir l’esquelet estructural bàsic es va prendre com a punt de partida la DFP i com a referència 
una de les molècules més àmpliament utilitzada com a agent de tinció de les plaques senils i que, per tant, 
presenta una alta afinitat per les fibres amiloides: la ThT. Utilitzant diferents segments de la seva estructura 

s’ha generat el grup funcional R amb el qual es funcionalitza la molècula amb propietats quelants DFP per 
a conferir-li propietats intercalants (Figura 8a).  Una altra modificació estructural del compost ha estat 
l’estratègia d’incorporar carbohidrats en l’estructura del lligand per facilitar el seu pas a través de la BBB, 
millorar la solubilitat del compost i reduir la seva toxicitat (Figura 8a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 8. (a) Lligands multifuncionals derivats de l’esquelet molecular DFP i funcionalitzat amb motius estructurals 
derivats de la ThT per a conferir-li propietats intercalants. (b) Llibreria de compostos químics sintetitzats per aquest 
treball. 
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Aquests sis lligands (Figura 8b), mitjançant transportadors de membrana, travessen la BBB i un cop dins el 
citosol neuronal on té lloc el procés de glicòlisi, transformen el grup O-glucosa en O-H, millorant la seva 

capacitat coordinant i antioxidant. 

Els complexos dels lligands HL1-HL6 amb Cu(II), van estat preparats barrejant el corresponent perclorat 

Cu(ClO4)2 amb cadascun dels lligands. En totes les reaccions, es forma un sòlid verdós. El complex 

obtingut en tots els casos, independentment de la relació M:L (1:1 o 1:2) emprada, va estar ML2. Els 

diferents assajos realitzats amb cadascun dels complexos obtinguts amb la finalitat d’obtenir monocristalls 
adequats per difracció de raigs X van estar exitosos. 

Pel que fa a les propietats antioxidants, els lligands HL1-HL6 mostren propietats beneficioses en alguns 

casos comparables i fins i tot millors que l’α-tocoferol, la part antioxidant de la vitamina E.  

Un mètode molt emprat per quantificar l’agregació en sistemes biològics és la turbidimetria. Aquesta 
tècnica, que requereix un espectrofotòmetre UV-vis, es basa en mesurar la disminució de la llum 
transmesa a través d’una mostra a causa de les pèrdues de dispersió en incidir sobre partícules en 
suspensió. Normalment la longitud d’ona de la radiació amb la qual es treballa està compresa dins 
l’interval 350 – 450 nm. En aquest treball, les mesures de turbidimetria ens han ajudat a avaluar l’habilitat 

de dos lligands escollits (HL3 i HL4), i la molècula DFP per comparació, com a inhibidors de la formació de 

fibres en presència de metalls. 

Dels resultats obtinguts en aquests experiments amb els lligands HL3-HL4, es poden extreure les següents 

conclusions: (1) la presència de Cu(II) i Zn(II) en solucions de pèptid Aβ40 soluble incrementa l’agregació 

respecte a l’agregació observada en absència d’aquests ions metàl·lics; (2) en els assajos realitzats amb 
DTPA s’observa, en presència de metalls, que l’agregació es veu notablement disminuïda, en canvi aquest 

agent quelant com a inhibidor no dóna uns resultats molt esperançadors; i (3) els compostos HL3 i HL4 

actuen com a inhibidors de l’agregació de pèptid Aβ40 en presència de Cu(II), disminuint clarament la 

formació de fibres seguint el següent ordre: HL3 < HL4, el qual és paral·lel a la seva capacitat coordinant. 

Cal remarcar que en presència de Zn(II), no s’observa una clara diferència inhibidora entre els diferents 
lligands emprats. 

Estudis de citotoxicitat dels lligands d’aquest treball en una línia cel·lular HepG2 cancerígena mostren la 
seva baixa toxicitat a concentracions superiors a 200 µM. 

Finalment, un dels compostos (GL7 ,Figura 8b) ha estat marcat radioactivament amb 125I per a poder fer un 

estudi in vivo per tècniques no-invasives tipus SPECT en rates. Els resultats d’aquest estudi indiquen la  



!!!!!!!!!!!

 
 
 

15 

 

 

seva arribada al cervell permetent establir la validesa de l’estratègia emprada utilitzant el lligand DFP 
funcionalitzat amb motius estructurals ThT com a agent quelant amb ús potencial en la MA. 

3.2. Estudi in silico per modelització molecular del pèptid Aβ en solució i la seva interacció amb 
les molècules multifuncionals  
 
El principal objectiu d’aquesta estada postdoctoral ha consistit en dissenyar, seleccionar i caracteritzar 
agents quelants multifuncionals amb possibles aplicacions per a la MA. Tot el disseny racional de les 
molècules s’ha inspirat en més o menys grau en la ThT, l’agent de tinció més utilitzat per identificar fibres 
amiloides. Com s’ha vist en el capítol anterior, aquesta estratègia ha permès assegurar la interacció de les 
molècules proposades amb el pèptid Aβ i, alhora, segrestar els centres metàl·lics (Zn(II) i Cu(II)) presents en 
les estructures tipus fulla β que forma l’esmentat pèptid en estat agregat. 

Si bé la ThT ha estat un referent i ha inspirat el disseny d’un gran nombre de traçadors en el camp de la 
diagnosi, encara avui es desconeix com interacciona a nivell molecular el seu catió amb les fibres 
amiloides. Aquest fet, juntament amb la inexistència de l’estructura cristal·lina d’un complex Aβ-molècula, 
van cridar la nostra atenció. 

Atès que un dels reptes actuals dins del camp de la MA és el de trobar agents de diagnosi que presentin 
especificitat per les fibres Aβ, cal disposar d’un coneixement acurat sobre els llocs d’unió, l’orientació i les 
interaccions que estableixen les diferents molècules a l’enllaçar-se al pèptid Aβ i poder establir quin 
fragment de la molècula caldria modificar per millorar l’afinitat i l’especificitat. A fi de contribuir en aquest 
coneixement, s’han estudiat dinàmiques molèculars del pèptid Aβ en condicions properes a les 
experimentals i s’han realitzat estudis teòrics de docking per determinar la posició i l’orientació més 
probables que estableixen les molècules amb el pèptid Aβ així com les interaccions que regeixen el procés 
d’incorporació. 

D’acord amb les dades trobades en la bibliografia, és escassa la informació de la que es disposa a nivell 
molecular sobre la interacció de molècules amb el pèptid Aβ, així com els requeriments estructurals que 

cal tenir en compte a l’hora de dissenyar molècules que presentin especificitat per aquest pèptid. Amb la 
finalitat de contribuir des d’un punt de vista teòric en aquest coneixement, els modes/llocs d’unió 
preferents i poder predir quin fragment de la molècula caldria modificar per millorar l’especificitat per el 
pèptid Aβ s’han realitzat: (1) dinàmica molecular del pèptid Aβ i (2) estudis d’acoblament (també coneguts 

com estudis de docking), lligand:Aβ. 

Les aproximacions de docking permeten calcular d’una manera ràpida l’energia lliure associada a l’afinitat 
del sistema lligand:proteïna. No obstant, les proteïnes no romanen fixes en les seves geometries òptimes, 
sinó que poden fluctuar i moure’s al llarg del temps adaptant-se als seu entorn i responent a pertorbacions  
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tèrmiques. Són precisament aquestes adaptacions les que permeten les interaccions lligand-proteïna, i per 
tant l’estudi dinàmic del pèptid és de vital importància en els mètodes computacionals per al disseny de 
fàrmacs. 

 
 

Figura 9. Procés in silico que s’ha seguit per a estudiar les interaccions molècula:pèptid Aβ. 
 

 
Per començar aquest estudi, cal disposar de l’estructura cristal·lina de la proteïna. En el nostre cas, 

l’estructura cristal·lina del pèptid Aβ40 no ha estat encara resolta degut a la dificultat que implica  
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cristal·litzar una proteïna de naturalesa amiloidogènica. No obstant, es disposa d’un bon model 

d’estructura 3D del pèptid Aβ40 obtingut mitjançant tècniques de RMN en solució (PDB ID 1BA4) Aquest 

model s’ha pres com a punt de partida per realitzar els estudis d’acoblament lligand-proteïna. 
S’ha estudiat el pèptid Aβ (PDB ID 1BA4) per dinàmica molecular mitjançant el programa NAMD 2.7. Els 

passos seguits es detallen a la Figura 9. Mitjançant una simulació de 30 ns del pèptid Aβ obtenim una 

trajectòria que es clusteritza per obtenir les 10 conformacions més representatives de la simulació per al 
posterior anàlisi tèoric d’acoblament docking. Les 10 conformacions obtingudes s’utilitzen de receptors en 
l’acoblament docking. Els estudis de docking, pretenen explorar de forma exhaustiva les posicions 
relatives lligand-proteïna, avaluant les interaccions intermoleculars en cadascuna de les posicions 
explorades. Com a resultat d’aquest procés, s’obté una col·lecció de posicions d’acoblament lligand- 
proteïna, que el programa utilitzat en aquest treball (Autodock 4.0), ordena i avalua des d’un punt de vista 
estructural i energètic. 

 
Els resultats obtinguts situen les molècules properes al N-terminal del pèptid Aβ. Per a cada posició 

obtinguda s’ha avaluat l’afinitat de la interacció molècula - Aβ mitjançant una funció de puntuació (scoring). 

Un cop realitzat aquest procés, s’han identificat els modes d’unió (poses), és a dir, les orientacions i 
conformacions diferents que adopta cada molècula en el pèptid Aβ (Figura 9). 

Els estudis d’acoblament evidencien que les interaccions tipus π i els enllaços d’hidrogen que 

s’estableixen entre les molècules d’estudi i el pèptid Aβ son les responsables de l’estabilitat d’enllaç i la 

seva constant d’interacció. 
 

3.3. Optimització de la multifuncionalitat de les molècules - Inhibició de l’enzim 
acetilcolinesterasa 
 
En aquest treball ens vam proposar optimitzar els agents quelants multifuncionals aptes per a la MA amb 
una nova funcionalitat: la inhibició de l’enzim acetilcolinesterasa.  

La complexitat del cervell i la multifactorialitat que s’observa durant el desenvolupament de la MA fa que 
no es disposi encara d’un tractament curatiu ni preventiu, però sí d’uns tractaments simptomàtics que 
almenys als inicis de la malaltia poden alleujar i frenar la progressió de la MA, tot i que molts d’ells tenen 
efectes adversos. Aquests fàrmacs actuen sobre les alteracions que tenen lloc en les neurones 
colinèrgiques (utilitzen l’acetilcolina com a transmissor) per evitar la pèrdua de sinapsi, la qual esdevé més 
important en estadis avançats de la malaltia. Les primeres teràpies s’han adreçat a millorar aquesta 
transmissió utilitzant inhibidors de l’enzim acetilcolinesterasa (AChE) a fi d’evitar el dèficit d’acetilcolina 
durant la neurotransmissió. Els fàrmacs que clínicament s’utilitzen són el Donezepil (Aricept®), la 
Rivastigmina (Excelon®) i la Tacrina (Cognex®).  
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El punt de partida d’aquest treball ha estat la DFP i els derivats ThT amb propietats coordinants que 
prèviament han estat estudiats validant les seves qualitats com a agents multifuncionals. La incorporació 
del motiu estructural carbamat permet d’una banda mimetitzar el fàrmac utilitzat clínicament (Rivastigmina) 
i d’altra, emmascarar l’entorn de coordinació del lligand fins a arribar al cervell (Figura 10). Un cop allà, 
interactuarà amb l’enzim AChE i el grup carbamat s’hidrolitzarà alliberant alliberant de nou el lligand 
multifuncional (Figura 11).  És necessari que el nou lligand que conté el grup carbamat compleixi els 
mateixos requeriments que s’havia establert en treballs anteriors del grup  (travessi la BBB), i alhora, 
presenti alta afinitat per l’enzim acetilcolinesterasa i compleixi el conjunt de criteris mínims farmacocinètics 
per esdevenir un possible fàrmac. Aquestes premisses constitueixen la novetat d’aquest treball. La síntesi 
de les molècules proposades en aquest treball s’ha fet mitjançant una reacció d’una sola etapa obtenint 
rendiments alts (~ 75-90%). La caracterització ha inclòs la resolució de les estructures cristal·lines dels tres 
lligands (BXc, BTc i Cppp, Figura 10).   

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Els dos inhibidors de la AChE (tacrina i la rivastigmina), aprovats per la FDA dels EUA (Food and Drug 
Administration) com a fàrmacs terapèutics utilitzats clínicament per a la demència. La tioflavina-T (ThT) i deferiprona 
(DFP) són els esquelets moleculars bàsics a partir dels quals les molècules multifuncionals, BTc, BXc, Cppp i els seus 
precursors HBX, HBT i Hppp deriven. 

 

Figura 11. Mode d’acció dels lligands multifuncionals que inclouen propietats inhibidores 
d’acetilcolinesterasa.  
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(d) 

L’acoblament molecular (molecular docking) s'ha usat per predir in silico les formes 
d'unió dels inhibidors en el lloc d'unió de l’enzim acetilcolinestarasa, agafant com a 

model el provinent de l’espècie Torpedo Californica (TcAChE: Figura 12a). Els resultats obtinguts situen les 
molècules interaccionant al centre actiu de l’enzim. A mode de comparació, s’ha observat i analitzat les 
estructures cristal·lines dels complexos tacrina:AChE i Rivastigmina:AChE (Figura 12b-c). S’ha evidenciat 
que les molècules que inclouen l’esquelet molecular ThT dins la seva estructura presenten una millor 
interacció en el centre actiu de l’enzim observant-se una millor inhibició experimental. Les principals 
interaccions que s’observen són enllaços d’hidrogen i interaccions π-π (Figura 12d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. (a) vista general de la TcAChE i el seu lloc d'unió tacrina-TcAChE complex (codi PDB:1ACJ; 
àtoms de carboni en verd) i superposada rivastigmina-TcAChE (codi PDB:1GQR; àtoms de carboni en 
taronja), (b i c) unió de la tacrina i la rivastigmina en TcAChE. (d) Prediccions de les preferències per a la 
unió, d’acord als estudis d’acoblament, de les molècules BTc, BXc i Cppp a TcAChE. 
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Els estudis in vitro han confirmat la capacitat d’inhibició d’aquestes molècules amb l’enzim eelAChE així 
com la seva cinètica d’inhibició. Els resultats experimentals obtinguts es poden explicar amb les 
conformacions d'acoblament predites per acoblament molecular. Aquest fet suggereix que un enfocament 
computacional podria ser una eina molt prometedora per al disseny racional de fàrmacs multifuncionals 
que incloguin propietats inhibidores abans de la síntesi. Finalment, un estudi d'activació ha demostrat que 
BXc (Figura 11) s'activa a la seva forma activa (HBX) després de la incubació amb eelAChE. Assajos de 
viabilitat en una línia cel·lular neuronal han indicat que Cppp (Figura 11) no és tòxic a altes concentracions, 
mentre que BXc i BTc comencen a mostrar toxicitat a altes concentracions.  

Concluint, en aquest treball es valida una nova estratègia d’enmascarar el lligand multifuncional amb un 
grup carbamat. BTc, el millor de la sèrie, combina les millors propietats mostrant inhibició de la AChE amb 
baixa toxicitat i l'alliberament de l’agent multifuncional HBT un cop incubat amb eelAChE.  

4. Llista de publicacions i ponències  
  
4.1. Publicacions (articles i reviews) 
 
Estructura General del treball: 

El desenvolupament dels objectius 1-3 esmentats s’ha dut a terme cronològicament. A continuació es 
detallen els articles resultants de la recerca que s’ha portat a terme durant la meva estada postdoctoral. El 
primer correspon al desenvolupament de l’objectiu 1, i el segon és un review a la revista Coordination 
Chemistry Reviews sobre les diferents estratègies utilitzades fins a dia d’avui per dissenyar lligands 
multifuncionals amb potencial aplicació a malalties neurodegeneratives. En el tercer article, que inclou 
l’objectiu 3 i ha estat enviat per a la seva publicació, sóc corresponding author juntament amb el Prof. C. 
Orvig. L’article que inclou l’objectiu 2 es troba en fase d’escriptura. 

Scott L. E., Telpoukhovskaia M., Rodriguez-Rodriguez C., Merkel M., Bowen M.L., Page B. D. G., Green D. 
E., Storr T., Thomas F., Allen D. D., Lockman P. R., Patrick B. O., Adam M. J., Orvig C*. N-Aryl-substituted 
3-(β-D-glucopyranosyloxy)-2-methyl-4(1H)-pyridinones as agents for Alzheimer's therapy. Chem. Sci., 
2011, 2(4), 642-648. 

Rodriguez-Rodriguez C., Telpoukhoskaia, M., Orvig C*. The Art of Building Multifunctional Metal-Binding 
Agents from Basic Molecular Scaffolds for the Potential Application in Neurodegenerative Diseases. Coord. 
Chem. Rev., 2012, 256, 2308-2332. 

Telpoukhovskaia M. A., Patrick B. O., Rodríguez-Rodríguez C.* and Orvig C.* Exploring the 
Multifunctionality of Thioflavin- and Deferiprone-based Molecules as Acetylcholinesterase Inhibitors for 
Potential Application in Alzheimer’s Disease - submitted for publication 
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4.2. Comunicacions a congressos  
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1. Rodriguez-Rodriguez C., Telpoukhoskaia, M., Orvig C Thioflavin-Based 
Compounds and their Multifunctional Properties for Potential Application in 
Alzheimer’s Disease. 95th Canadian Chemistry Conference (CSC), May 2012, 
Calgary - Alberta (CANADA) 

2. Rodriguez-Rodriguez C., Telpoukhoskaia, M., Orvig C In silico Approach for 
Drug Design in Alzheimer’s Disease. 11 International Symposium on Applied 
Bioinorganic Chemistry, December 2011, Barcelona (SPAIN) 

 4.2.2. Comunicacions en poster 
 

1. Rodriguez-Rodriguez C., Telpoukhoskaia, M., Orvig C Thioflavin-Based 
Multifunctional Molecules with Potential Dual Function in Alzheimer’s 
Disease: Diagnostic and Therapy. 13th International Conference on 
Alzheimer’s Drug Discovery, Sept 2012, Jersey City - New Jersey (USA)  

2. Rodriguez-Rodriguez C., Telpoukhoskaia, M., Orvig C Molecular Modelling as 
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