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1. Introducció 
L’origen dels organismes multicel·lulars a partir dels seus ancestres unicel·lulars és una de 

les transicions evolutives més fonamentals de la història de la vida, i també una de les 

menys estudiades. La multicel·lularitat requereix una sèrie de noves funcions cel·lulars, 

bàsicament relacionades amb l’adhesió, la comunicació i el control de la 

diferenciació/desenvolupament1. Però aquesta transició va tenir lloc de forma independent 

en diferents fílums1 i, per tant, és de suposar que els mecanismes i/o les molècules 

destinades a dur terme aquestes noves funcions fossin diferents en cadascun d’ells. 

 

En el nostre grup estem interessats en concret en l’estudi de l’origen dels metazous, un dels 

grups d’organismes multicel·lulars amb major èxit evolutiu i amb morfologies més 

complexes. La publicació del genoma del coanoflagel·lat Monosiga brevicollis va marcar 

un punt d’inflexió en l’estudi de l’origen dels metazous2, ja que demostrà que moltes de les 

proteïnes i dominis que fins aleshores es creien exclusiu de metazous i íntimament 

relacionats amb el seu origen (p.ex. cadherines3, immunoglobulines, reguladors de cicle 

cel·lular com p53 i myc,...) ja existien molt abans. Però recentment s’han anat descrivint 

nous grups de protistes4-7 que són grup germà, o estan íntimament relacionats, amb 

metazous+coanoflagel·lats. En el nostre laboratori cultivem i treballem amb 4 d’aquests 

organismes (Fig. 1): 

- Capsaspora owczarzaki: és un organisme unicel·lular i simbiont d’un cargol 

pulmonat (Biomphalaria glabrata), recol·lectat al Brasil. Viu a l’interior de 

l’hemolimfa del cargol i se sap que es capaç d’alimentar-se de les larves del 

tremàtode paràsit Schistosoma mansoni, que viuen a l’interior del cargol.  

- Ministeria vibrans: és un parent proper de Capsaspora, igualment unicel·lular. Però 

a diferència d’aquest, és de vida lliure i, en cultiu, s’alimenta de bacteris. 

- Sphaeroforma arctica: fou descobert a l’interior de l’amfípode marí Gammarus 

setosus, que viu a l’Àrtic. Forma colònies de fins a 150 cèl·lules. 

- Creolimax fragantissima: molt similar a l’anterior, fou descobert recentment a 

l’interior de diversos invertebrats marins del Pacífic nord-est. Té la particularitat, a 

banda de formar colònies, de tenir una fase ameboide. 
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Fig. 1. Posició filogenètica dels organisme d’estudi4,7,8. S’indiquen els organismes que cultivem i els grans 
grups a que pertanyen, els genomes disponibles (o en procés) i també les relacions incertes. 
 

Malgrat tota la informació que aportà el genoma de M.brevicollis, encara queden molts 

grups de gens que no s’han trobat en coanoflagel·lats i que es poden considerar exclusius 

de metazous9. La nostra idea és estendre la cerca de gens relacionats amb la 

multicel·lularitat més enllà del grup dels coanoflagel·lats, suposant que potser alguns d’ells 

es poden haver perdut en aquests últims. Els resultats d’aquests projecte demostren que 

així és. Aquesta informació ens permetrà entendre millor la història evolutiva dels gens 

involucrats en la multicel·lularitat i el desenvolupament animal. Els genomes nuclears de 

Capsaspora i Sphaeroforma estan sent seqüenciats al Broad Institute, en el marc del 

projecte UNICORN (UNICellular Opisthokont Reserach iNitiative)10, del qual formem 

part. El genoma de Capsaspora ja està fet i ensamblat. A més, tenim accés a les dades que 

es van obtenint dels altres protists inclosos en el projecte, com Amastigomonas i 

Amoebidium (Fig. 1), amb la qual cosa podem ampliar el rang d’espècies en que realitzar la 

cerca.  

Però la gran qüestió que sorgeix seguidament és la de quin era el rol d’aquests elements 

abans de l’aparició dels Metazous11. Per això, un cop identificats, volem dur a terme una 
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aproximació funcional per tal d’entendre el paper d’aquests elements de la maquinària 

multicel·lular en un context unicel·lular. 

 

2. Objectius 
- Identificar i estudiar en detall gens relacionats amb la multicel·lularitat en el 

genoma de Capsaspora owczarzaki, especialment aquells que no s’han trobat en 

coanoflagel·lats. 

- Contribuir a l’esforç col·lectiu del grup per posar a punt tècniques de biologia 

molecular i aprofundir en la biologia d’aquests protists; per tal de proposar-los com 

a organismes model per a l’estudi de l’origen del metazous.  

 

3. Materials i mètodes 
3.1 Microscopia electrònica de rastreig (SEM) 
3.1.1 Fixació química 

Es va dur a terme el següent protocol de fixació química amb cèl·lules de cadascun dels 

organismes: 

1. Fixació amb  glutaraldehid 2’5%.   

2. Rentats amb PBS 0’1M. 

3. Tractament amb osmi 1% en PBS 0’1M. 

4. Rentats amb aigua bidestil·lada. 

5. Resuspensió de la mostra i aplicació d’una gota damunt d’un cobreobjectes de vidre 

prèviament recobert amb poly-Lysina. Es deixa 10-30 min. 

6. Deshidratació amb etanol. 

7. Punt crític (SCT-UB). 

8. Recobriment amb or (SCT-UB). 

Les mostres es van observar amb el microscopi Cambridge Stereoscan S-360 dels Serveis 

Científico-Tècnics (SCT) de la UB. 

 

3.1.2 Criofixació 

El personal dels SCT-PCB va dur a terme el protocol de crio-fixació i crio-assecat amb 

cèl·lules de Capsaspora que, prèviament, s’havien fet créixer sobre petits fragments d’un 

plàstic especialment adequat per a protocols de SEM, anomenat ACLAR. Previ a la crio-
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fixació, es va fer un breu tractament amb glutaraldehid per evitar la pèrdua de les cèl·lules 

crescudes sobre el plàstic. 

Les mostres es van recobrir amb carboni (no en or com en el cas anterior) per permetre la 

visualització amb el microscopi Hitachi H-4100FieldEmission dels SCT de la UB, ja que 

aquest permet un major número d’augments (necessari degut la mida petita, 3-5μm, de les 

cèl·lules de Capsaspora) i això faria que es veiessin les partícules d’or en superfície. 

 

3.2 Cerca de seqüències, anotació, aliniament i anàlisi 

filogenètic 
En primer lloc es van buscar seqüències candidates per l’anàlisi en els següents protists 

d’interès: 

- Monosiga brevicollis i Proterospongia sp. (coanoflagel·lats) 

- Capsaspora owczarzaki i Ministeria vibrans (Filasterea) 

- Amoebdium parasiticum (Ichtyosporea) 

- Amastigomonas (Apusozoa, posició poc clara) 

- Entamoeba, Acanthamoeba, Dictyostelium discoideu i D.purpureum 

(Amoeboza) 

 

També es van buscar en metazous basals (Amphimedon queenslandica, Nematostella 

vectensis i Trichoplax adhaerens), en fongs basals (Spizellomyces punctatus, Allomyces 

macrogynus i Batrachochytrium dendrobatidis, tots ells Chytridiomicota), i de forma més 

genèrica en altres fongs, altres protistes i bacteris. 

Es van usar bases de dades d’accés públic com NCBI, Joint Genome Institute i Broad 

Institute i també altres d’accés privat com TbestDB, la base de dades del genoma 

d’Amphimedon del grup de B.Degnan i una base de dades pròpia del nostre grup. 

D’entrada la cerca es va fer mitjançant blastp, però en molts casos, els genomes usats no 

tenien encara anotació i es va fer servir tblastn, seguit d’una anotació manual mitjançant 

GenomeScan12 o Genscan13. Igualment, per al genomes ja anotats, quan el resultat de la 

cerca d’un gen era negatiu, es va fer una cerca per tblastn i se’n va intentar fer l’anotació 

de forma més acurada per tal d’estar segurs de la seva absència. 

Els criteris d’elecció de proteïnes usats són els següents: 

1. Blast amb l’homòleg d’Homo sapiens, bé amb tota la proteïna o bé amb algun domini 

específic (així reduïm el soroll de fons causat per dominis proteics d’àmplia distribució) i 

posterior Blast reverse dels candidats contra la base de dades de proteïnes de l’NCBI. 
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2. Anàlisi de la composició de dominis usant la base de dades Pfam. Per cada proteïna es 

poden trobar dominis exclusiu o bé, si més no, una combinació de dominis en un ordre i nº 

determinats. L’aplicació d’aquest criteri va ser estricte en metazous (si no estava tot, es 

descartava la proteïna) i més laxe en protistes i fongs, ja que molts cops les seqüències de 

que es disposa són fragmentàries (p.ex. per genomes que encara no s’han acabat com el 

d’Amastigomonas) o bé les proteïnes són molt derivades. En aquests casos es va agafar la 

proteïna i es va confiar que el següent anàlisi permetés discernir. 

3.  Anàlisi filogenètic. Es va fer una primera aproximació massiva per Neighbour-joining 

agafant les següents seqüències: els candidats prèviament determinats,  seqüències de 

metazous “prototípiques” (Drosophila, Homo,...), totes les seqüències amb E-value < e-5 

que apareixen en fer blastp amb la seqüència d’Homo i amb la seqüència del candidat més 

basal (normalment Dictyostelium) contra protists en general, fongs, plantes, cadascun dels 

protistes abans citats i contra Amphimedon, Nematostella i Trichoplax i també en fer blastp 

amb la seqüència candidata de cadascun dels protistes d’interès contra la seva pròpia base 

de dades. Amb tot això es féu un arbre NJ (sovint amb centenars o milers de seqüències) 

per definir grosso modo grups d’homologia. Posteriorment s’agafà el grup d’homòlegs 

clars i també seqüències properes de posició poc clara i es va fer un anàlisi més exhaustiu 

per Maximum Likelihood usant RaxML14. 

Finalment, amb tots els candidats finals es va fer un aliniament usant MUSCLE, s’edità 

manualment i s’analitzà amb RaxML14 i MrBayes15. Els anàlisis de Maximum Likelihood 

es feren amb el model evolutiu WAG + Γ + I amb 4 categories de la gamma distribution i 

amb random starting tree (no parsimònia, per minimitzar el long branch attraction); per 

cadascun es féu un anàlisi de bootstrap amb 100 rèpliques. La inferència bayesiana es va 

fer amb els següents paràmetres: nº MCMC=1.000.000, nº heated chains=2, subsampling 

frequency=200, Tª heated chains =0.2 i burn-in lenght=100.000 (aquest últim paràmetre es 

definí en veure que, en tots els casos, s’assolia un plateau en la gràfica de LnL després de 

tan sols 10.000/20.000 MCMC). 

4. Anàlisi amb outgroup. Com a últim anàlisi per tenir seguretat de que totes les seqüències 

seleccionades pertanyen al mateix grup d’homologia, es van agafar les famílies proteiques 

de metazous més properes a cada proteïna d’interès (p.ex. la família més propera a Focal 

Adhesion Kinase són els EGFreceptors i la més propera a α-actinins són les spectrins) i es 

van afegir a les seqüències que havien passat totes les cribes anteriors. S’aliniaren, es 

processà l’aliniament amb Gblocks16 i es reconstruí una filogènia usant RaxML. Amb això 

es pretén fer evidents relacions d’homologia errònies o incertes especialment per aquelles 

proteïnes d’organismes més basals.  
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3.3. PCR i Race-PCR 
Per tal de comprovar les anotacions dels gens d’interès fetes a partir de dades genòmiques, 

es va fer PCR específica, 5’RACE (Rapid Amplification cDNA Ends) i 3’RACE de 

cadascun dels gens. 

El material de partida fou RNA total extret amb Trizol Reagent d’Invitrogen o bé amb 

mRNA extret amb el kit Dynabeads mRNA purification d’Invitrogen. Des d’aquest pool 

d’RNA es van fer 3 tipus de retrotranscripcions diferents per tal d’obtenir diferents cDNA, 

totes elles basades en el kit Superscript III First Strand Synthesis d’Invitrogen: 

- cDNA normal: la retrotranscripció es fa amb un primer oligo-dT que amplifica tots 

els mRNA. Destinat a ser usat amb un parell de primers específics. 

- cDNA per a 3’RACE: l’única diferència amb l’anterior és l’ús d’un adapta primer 

en comptes d’un primer oligo-dT. L’AP conté igualment una cua de Ts i a 

continuació la seqüència complementària de AUAP (Abridged Universal 

Amplification Primer). El cDNA obtingut amb aquest sistema s’usa amb un primer 

forward específic i el primer AUAP com a reverse, i a continuació es fa una nested 

PCR amb un segon primer forward específic i el primer AUAP-T com a reverse. 

- cDNA per a 5’RACE: és el més complex d’obtenir. El procés consta de 2 reaccions 

successives: 

1.  RT normal, amb primers oligo-dT o bé primers específics del gen. 

2. Tailing: es fa una reacció per afegir inespecíficament diverses Cs a 

l’extrem 3’ del la primera cadena obtinguda en la reacció anterior. 

Finalment es dialitza la mostra per eliminar-ne enzims i cations usats en la 

reacció , que podrien afectar posteriors aplicacions. 

El cDNA obtingut amb aquest sistema s’usa amb un primer reverse específic i un 

AnchorPrimer (que conté G i inosines seguides d’una cua que és la seqüència 

complementària del primer AUAP) i a continuació es fa una nested PCR amb un 

segon primer reverse i el primer AUAP, que aquí, a diferència del que passava 

quan usàvem cDNA 3’RACE, actua com a forward. 
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4. Resultats i discussió 
4.1. Microscopia electrònica de rastreig (SEM) 
L’objectiu de fer SEM era obtenir imatges que ens poguessin aportar informació sobre la 

biologia dels organismes i a la vegada tenir a punt una tècnica eficient per, en un futur, 

aplicacions d’immuno-SEM. 

 

4.1.1 Fixació química 

Sphaeroforma arctica: es pot observar la formació d’agregats multicel·lulars, que suposem 

es tracta d’un mecanisme de reproducció asexual. Les colònies van creixent envoltades 

d’una espècie de membrana (imatges de la dreta) fins assolir unes 150 cèl·lules i aleshores 

la membrana es trenca i s’alliberen les cèl·lules (imatges de l’esquerra). 

Creolimax fragantissima: molt similar a 

Sphaeroforma. 

 

 

 

 

 

 

Capsaspora owzarzaki: cèl·lula de petit tamany 

(menys de 3 μm, comparats amb els prop de 10 μm 

d’una cèl·lula de Sphaeroforma o de Creolimax) amb 

fil·lopodis.  
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Ministeria vibrans: morfologia i tamany molt similars 

a Capsaspora. Es poden observar alguns bacteris, dels 

quals s’alimenta. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Criofixació 

El problema de la fixació química és la facilitat de produir artefactes i la impossibilitat 

d’observar les cèl·lules en un estat totalment nadiu, donat que durant els rentats les 

cèl·lules són arrencades del seu substrat. Això és especialment crític en el cas de 

Capsaspora i Ministeria, donat que hi ha evidències (Franz Lang com. personal) en el cas 

de Ministeria que creixen fixats sobre un peduncle.  

Es va aplicar aquesta tècnica a cèl·lules de Caspsaspora. Les imatges resultants de 

l’observació amb un angle de 45º són idèntiques a les anteriors i semblen indicar que no hi 

ha un peduncle en Capsaspora, sinó que simplement s’observen els filopodis i la cèl·lula 

anclada directament al substrat. Aquests resultats semblen concordar amb els obtinguts en 

fer vídeos (time-laps a 10s) de les 2 espècies, ja que mentre que Capsaspora és mou a gran 

velocitat (incompatible amb un mode de vida sèssil), Ministeria presenta una motilitat molt 

menor (H. Suga com. personal). 
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4.2. Integrina β 
Les integrines són les principals molècules d’adhesió a matriu extracel·lular (ECM) dels 

metazous i a la vegada tenen una important funció de senyalització17. Són heterodímers 

transmembrana, formats per una integrina α i una integrina β, amb un domini extracel·lular 

relativament gran i un domini citosòlic reduït i però fonamental en la senyalització18.  

En concret, la integrina β consta d’un domini PSI (Plexin, Sempahorin, Integrin) N-

terminal seguit del domini integrin β chain, implicat en l’adhesió a la matriu i amb 

nombrosos llocs d’unió a cations divalents formats bàsicament pels motius aminoacídics 

MIDAS, ADMIDAS i LIMB19. Aquest domini està connectat per un integrin stalk, ric en 

cisteïnes que formen un motiu conservat CXCXXCXC, amb el domini transmembrana. 

Prop d’aquest trobem un important motiu WKLLXXXDH (o alternativament I/L KG) de 

dimerització amb la integrina α20. Finalment trobem el domini citoplasmàtic, que inclou 

una o dues còpies del motiu NPXY, clau en la interacció amb nombroses proteïnes21. 

 

Les integrines són molècules essencials per a la multicel·lularitat dels metazous, ja que 

permeten l’adhesió a la matriu extracel·lular que forma molts teixits, i fins ara no s’havien 

identificat fora d’aquest grup9. En l’article sobre el genoma de Monosiga brevicollis 

s’afirmava que s’havien trobat integrines α2, però he estat incapaç de trober-ne cap buscant 

tan al genoma com a les proteïnes anotades de Monosgia  i, de fet, els mateixos autors 

neguen l’existència d’aquest gen (N.King com. personal). En el genoma de Capsaspora he 

trobat fins a 3 possibles integrines β, incloent els seus diversos dominis funcionals. Les 

anotacions es varen fer amb Genomescan12 usant com a model integrines β de diversos 

metazous, però donat que aquestes anotacions es basen en models vertebrats, les vàrem 

voler confirmar fent 3’RACE i 5’RACE a partir de cDNA. Així, al mateix temps 

confirmàvem que el gen s’expressava. 

Més endavant tinguérem accés a dades d’Amastigomonas i vàrem veure que allí també hi 

havia una integrina β, pràcticament sencera (encara falta completar tot el genoma). I, 

encara més, vàrem veure que s’havia trobat també un domini integrin β chain (que 

correspon tan sols a una porció extracel·lular, però funcionalment la més important) en el 

cianobacteri Trichodesmium erytrhaeum22. Confirmarem la seva presència en el genoma de 

Trichodesmium i vam estendre la cerca a altres cianobacteris i bacteris en general, però fou 

infructuosa. 
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MOTIUS FUNCIONALS 

Un cop confirmades les seqüències, vaig compilar informació d’estructura i funció 

d’integrines β per buscar aquests motius i dominis en les integrines de Capsaspora i també 

d’Amastigomonas i Trichodesmium (Taula 1). 
 

Taula 1. Identificació dels motius aminoacídics claus per al funcionament de la integrina β19,20. En negreta 
s’indiquen similituds rellevants entre Amastigomonas i Trichodesmium. 
 

Les integrines β analitzades en l’estudi tenen gairebé tots els motius funcionals, amb les 

següents excepcions: 

- Capsasporaβ3, Amastigomonas i Trichodesmium: els manquen algun/s aminoàcids 

d’interacció amb cations. Això pot provocar que aquests integrines siguin insensibles a la 

modulació per algun d’aquests cations. De totes maneres molts dels canvis aminoacídics 

són conservatius (p.ex. Thr enlloc de Ser, ambdós aminoàcids polars, a Cow β3).  

Motiu/aa Funció Cow  β1 Cow β2 Cow β 3 Amastig. Trichodes. 

MIDAS Asp Asp119 Asp123 Asp238 Asp115 Asp59 
MIDAS Ser Ser121 Ser125 Ser240 Ser117 Ser61 
MIDAS Ser Ser123 Ser127 X Thr242 Ser119 Ser63 
MIDAS Glu Glu232 Glu220 X Glu214 Glu142 
MIDAS Asp 

Unió cations Mn2+ o Mg2+ 

Asp268 Asp248 Asp370 Asp245 Asp173 
ADMIDAS Ser Ser123 Ser127 X Thr242 Ser119 Ser63 
ADMIDAS Asp Asp126 Asp130 Asp245 Asp122 Asp66 
ADMIDAS Asp Asp127 Asp131 Asp246 Asp123 Asp67 
ADMIDAS Ala Ala357 Ala338 Ala454 X X 
ADMIDAS Asp 

Unió cations Ca2+ 

Asp268 Asp248 Asp370 Asp245 Asp173 
LIMB Asp o Glu Glu169 Asp170 Glu288 Asp155 Asp98 
LIMB Asn Asn227 Asn216 Asn338 Asn209 Asn138 
LIMB Asp Asp229 Asp217 Asp339 Asp211 Asp139 
LIMB Pro Pro231 Pro219 Pro341 Pro213 Pro141 
LIMB Glu 

Unió cations Ca2+ 

Glu232 Glu220 X Glu214 Glu142 

CXCXXCXC 

Motiu típic del peduncle de la Iβ, en 

metazous es troba repetit 3 o 4 vegades, 

encara que en esponges és freqüent que 

es perdi la distància entre Cys. 

9 6  7 7 X 

WKLLXXXHD 

o I/LKG 
Alternatius. Interacció amb integrina α. X X X X X 

NPXY 

Porció citosòlica. Interacció amb altres 

proteïnes, tant d’scaffolding com de 

senyalització. 1 o 2 repeticions 

1 1 1 2 X 
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- Trichodesmium: li manquen tots els motius que es troben fora del domini integrin β chain 

perquè no té la resta de la proteïna. L’anotació del genoma prediu que aquest domini està 

en el context d’una proteïna totalment diferent, però no podem estar 100% segurs de que 

l’anotació automàtica sigui correcta. 

- A totes les integrines β analitzades els manca el motiu d’interacció amb integrina α, això 

concorda perfectament amb el fet que aquests organismes no tenen integrina α. A més, 

presenten un enriquiment de motius CXCXXCXC al peduncle que uneix el domini integrin 

β chain amb la porció transmembrana. Això en principi no ha d’afectar per res la 

funcionalitat de la integrina (com ho demostra el fet que en moltes esponges aquests 

motius no estan conservats i  presenten extenses insercions entre els residus Cys20) i a la 

vegada explica per què aquestes integrines són més grans que les de metazous (uns 300 

aminoàcids més). 

 

 

Fins ara s’havien descrit dues possibles integrines fora del món animal. La primera és el 

gen INT1 de Candida albicans23, però el gen no és una integrina sota cap dels paràmetres 

utilitzats en aquest estudi, ni per blast, ni per composició de dominis, ni per motius 

aminoacídics, ni per filogènia. El segon cas és força més interessant, es tracta del gen SibA 

de Dictyostelium discoideum24, en aquest cas el gen tampoc guarda cap similitud amb les 

integrines, però els autors demostren que aquesta proteïna interacciona amb la proteïna 

talin (bàsica en l’adhesoma d’integrina) i, encara més, que l’adhesió molt possiblement és 

deguda a motius NPXY en la regió citosòlica de la proteïna SibA. Aquest és exactament el 

mateix motiu que en integrina β contacta amb talin, amb la qual cosa se’ns dibuixa un 

possible escenari en que talin, com moltes altres proteines d’scaffolding d’integrina (veure 

més endavant), té un origen anterior al d’integrina β i que, quan aquesta va aparèixer, la va 

reclutar adquirint en el domini citosòlic els mateixos motius NPXY que abans permetien a 

altres molècules, com ara SibA, reclutar talin. 
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ANÀLISI FILOGENÈTIC D’INTEGRINA β 
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Fig. 2. Anàlisi filogenètic de les integrines β. Arbre sense arrel. S’indiquen per cadascun dels nodes els 
suports obtinguts en l’anàlisi de ML i en la inferència bayesiana (ML bootstrap/bayesian PP).  
 

L’anàlisi filogenètic (Fig. 2) no permet resoldre alguns dels nodes externs de la filogènia 

de les integrines d’Eumetazoa (Bilateria+Cnidaria+Placozoa), però sí que agrupa bé, per 

exemple, els diferents grups de paràlegs de vertebrats (que tenen 8 integrines) o les 

integrines de protostomats.  

En qualsevol cas, resol perfectament les relacions entre les integrines de Porifera i les dels 

gens de l’estudi, la part que més ens interessa.  

Dins de Porifera permet identificar dos grups d’ortologia, un dels quals (el format 

exclusivament per un grup de paràlegs d’Amphimedon) possiblement es va perdre 

posteriorment. El fet que el primer grup només estigui representat per Amphimedon és 

degut a que és l’única esponja de la qual disposem de genoma, mentre que els gens de les 

altres esponges es van clonar amb primers degenerats, mètode que probablement no 

permet obtenir tots els paràlegs si no tan sols aquell/s més similars a la resta de metazous 

(en base als quals s’han dissenyat els primers).  

Les 3 integrines de Capsaspora són paràlogues i basals a les de metazous, com caldria 

esperar. La integrina de Trichodesmium és molt similar a la d’Amastigomonas i ambdues 

són properes a les de Capsaspora. 

 

L’ADHESOMA D’INTEGRINA β 

Per últim vaig buscar en aquests organismes i altres de propers la presència de proteïnes 

que conformen la xarxa d’integrina β (Fig. 3 i 4): 

- Focal adhesion kinase (FAK): és la via de senyalització més important relacionada amb 

integrines. Té un domini FERM a la regió N-terminal encarregat de contactar directament 

amb la integrina β25, seguit del domini Tyrosine Kinase; a continuació d’aquest trobem una 

zona rica en prolines i ,finalment, un domini FocalAT (Focal Adhesion Targeting) C-

terminal que serveix per a situar la FAK a les zones d’adhesions focals i que contacta amb 

proteïnes com paxillin, talin i diverses kinases26. Aquesta última connexió amb kinases, 

com ara MAPK o Src, és essencial en la senyalització via integrines i està relacionada amb 

processos com el control de la proliferació, la motilitat cel·lular i la supervivència. La FAK 

s’activa en contactar amb la integrina per la l’autofosforilació de residus Y en el seu 

domini TyrK 26. 

Capsaspora té una FAK completa, amb tots els dominis i una connectivitat a priori 

elevada, donada la presència d’aminoàcids adequats, com ara zones riques en prolina 

després del domini TyrK, tirosines al domini TyrK (necessàries per a l’activació de la FAK 
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per fosforilació) i al domini FocalAT (necessàries per al contacte amb altres proteïnes) i 

nombroses serines prop i dins del domini FocalAT27. 

Monosiga no té una FAK, si no tan sols un vestigi evolutiu (potser un pseudogen) en forma 

de domini TyrK que, tant filogenèticament com per blast, és similar al de les FAKs, però 

que està en el context d’una proteïna tyrosine kinase totalment diferent. A més, el 

coanoflagel·lat Proterospongia clarament no té FAK, una altra prova que aquesta proteïna 

ha desaparegut en el llinatge dels coanoflagel·lats (o potser dins el llinatge que donà lloc a 

Proterospongia i Monosiga); lògic, d’altra banda, si tenim en compte que també han 

perdut la integrina β, ja que FAK és una proteïna que funciona exclusivament en aquest 

context. 

- Integrin-linked kinase (ILK), PINCH i parvin: aquestes proteïnes formen un complex 

heterotrimèric conegut com complex IPP (per les inicials dels seus 3 components) que 

tenen un important rol en la senyalització mediada per integrina, relacionada amb el 

control de l’apoptosi i la motilitat i la regulació de l’actina18. El complex es forma abans de 

ser reclutat a les zones d’adhesió focal i sembla ser que, de fet, la formació del complex 

amb els tres membres és essencial per al reclutament 28. La proteïna ILK és el component 

central d’aquest complex i consta de 3 dominis ankyrin N-terminals i un domini Ser/Thr 

kinase C-terminal. PINCH consta de 5 dominis LIM i parvin està formada per 2 dominis 

CH. La ILK contacta amb la cua citosòlica de la integrina β i, a través dels 3 dominis 

ankyrin, contacta amb PINCH i parvin. La ILK contacta indirectament amb el citoesquelet 

gràcies a parvin i també a través de paxillin, que s’uneix a una regió del kinase domain de 

la ILK coneguda com PBS (Paxillin Binding Site)29.  

El nostre anàlisi mostra que les tres proteïnes del complex IPP apareixen al llarg de 

l’evolució conjuntament amb la integrina β, abans de la diversificació entre 

Amastigomonas i Opisthokonts. Als Amoebozoa hi ha un possible homòleg de PINCH, 

però molt dubtós i, en qualsevol cas, descontextualitzat del complex IPP (ja que no hi ha ni 

parvin ni ILK). En fongs basals (Allomyces, Spizellomyces i Batrachochytrium) hi trobem 

o bé un (PINCH en Allomyces i ILK en Spizellomyces) o bé tots (en Batrachochytrium) els 

membres del complex i representarien, des del nostre punt de vista, un pas intermedi en la 

pèrdua completa del complex en fongs. Per últim, els coanoflagel·lats no tenen cap dels 

membres del complex.  

 

 
 



 15

Fig. 3. Composició de l’adhesoma d’integrina en els diferents organismes i grups estudiats. En el cas de 
l’integrina β se n’indica el nombre. Per a la resta tan sols s’indica la presència clara (cercle fosc) o bé la 
presència de pseudogens o candidats d’homologia incerta (semicercle fosc, veure text). A l’esquerra 
s’indiquen les relacions filogenètiques amb més consens actualment4,8,30-32. 
 

- Paxillin: proteïna adaptadora amb nombrosos mòduls d’interacció proteica, que li 

permeten actuar com una plataforma de reclutament de nombroses proteïnes estructurals i 

de control de processos de dinàmica del citoesquelet d’actina, principalment 

RhoGTPases33. Està formada per una regió N-terminal on trobem 5 motius LD 

(LDXLLXXL), que participen en nombroses interaccions proteiques (les més importants 

amb talin, ILK i FAK), i per 4 dominis LIM a la regió C-terminal, que també participen en 

interaccions proteiques i són claus per a la localització de paxillin a les adhesions focals. 

Cal recalcar, però, que no tots els metazous tenen sempre 5 motius LD i que en el cas dels 

protistes estudiats varia entre 3 i 5 (comptant també petites variacions en el motiu, com ara 

VDXLLXXL o LDXLXXL). En alguns d’ells, com ara Allomyces, Acanthamoeba i 

Monosiga, la proteïna no presenta cap d’aquests dominis i la seva mida també és molt 

divergent respecte a la resta, la qual cosa fa pensar que probablement no conservi la seva 

funció original o potser es tracti d’un artefacte de l’anotació i en realitat no es tracti 
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d’homòlegs de paxillin (p.ex. a Proterospongia no hi ha cap homòleg clar de paxillin i per 

tant pot ser que la de Monosiga sigui en realitat una proteïna molt degenerada, com 

passava en el cas de FAK). Els únics protistes amb homòlegs clars de paxillin són 

Capsaspora, Amastigomonas, Spizellomyces, Entamoeba i Dictyostelium. En qualsevol 

cas, la història que ens expliquen és la mateixa: paxillin té un origen anterior a la integrina 

β. 

- Talin: és una altra proteïna important d’unió a integrina β i s’ha demostrat que participa 

en la seva activació anul·lant la interacció inhibitòria que hi ha entre les cues 

citoplasmàtiques de les integrines β i α34. En concret, talin s’uneix als motius NPXY de la 

cua citosòlica de la integrina. Talin actua en forma de dímer i té dues parts: un cap globular 

N-terminal, on es troba un domini FERM que interacciona amb la integrina i la FAK, i una 

cua on trobem llocs d’interacció amb nombroses proteïnes (vinculin, actina i també un lloc 

de baixa afinitat per integrina)35. Dins aquesta cua es poden identificar tres dominis Pfam: 

Talin middle, VBS (Vinculin Binding Site) i ILWEQ domain. Tan sols les talin de 

Capsaspora, Amastigomonas i Proterospongia tenen tots aquests dominis ben conservats, 

la resta (Amoebozoa, Monosiga i fongs basals) només tenen algun/s d’ells, però la 

filogènia les situa clarament com a talins i la seva mida i organització de dominis també 

suporta aquesta homologia amb talin. 

- Vinculin: juntament amb parvin del complex IPP, és la principal proteïna que connecta la 

integrina amb el citoesquelet d’actina; però no ho fa directament sinó contactant amb  

paxillin, talin i α-actinin36. La seva estructura és relativament simple i tan sols consta d’un 

domini vinculin. La identificació de vinculin ha resultat la més problemàtica de totes les 

proteïnes de la xarxa d’integrina, ja que en tots els organismes examinats hi ha dominis 

vinculin (Pfam) i el blast reverse dóna proteïna vinculin, però sovint les configuracions són 

estranyes (p.ex. 2 dominis vinculin en una mateixa proteïna) i, a més, hi ha el problema 

afegit que les catenines de metazous apareixen sovint com a falsos positius. Sembla ser, 

però, que tots els organismes de l’estudi, excepte Entamoeba, tenen algun homòleg més o 

menys derivat de vinculin. 

- α-actinin: és una proteïna d’unió a l’actina present en molts grups d’eucariotes. En el 

context de les unions d’integrina β, α-actinin és una de les principals proteïnes que 

estableix contacte entre la cua citoplasmàtica de la integrina i el citoesquelet d’actina. Està 

formada per dos dominis CH d’unió a l’actina a la regió N-terminal, seguits d’un nombres 

variable de dominis spectrin; el nombre d’aquests és variable (prototípicament 4) i 

determina la flexibilitat dels cross-links formats per α-actinin entre filaments d’actina37. A 

l’extrem C-terminal té una part globular formada per dos dominis EF-hand, un d’ells 
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sensible a Ca2+ (en presència de Ca adopta una conformació que li permet interaccionar 

amb altres proteïnes) i l’altre insensible; ambdós tenen funció d’interacció amb altres 

proteïnes. 

Tots els organismes estudiats tenen α-actinin (té una funció bàsica en la unió entre 

filaments d’actina), però difereixen en el nombre de dominis spectrin. Així, tan sols 

Capsaspora, els coanoflagel·lats i Dictyostelium tenen 4 dominis spectrin, com trobem a 

metazous. En la resta d’organismes trobem variacions, especialment en forma d’una 

reducció en el nombre de dominis spectrin: dos en fongs i tan sols un en Acanthamoeba, 

Entamoeba i Trichomonas. Amastigomonas sembla tenir més dominis spectrin (entre 5 i 7), 

però la cobertura en aquesta regió genòmica és encara insuficient (el genoma no està 

encara complet) i l’anotació pot no ser la definitiva. 

Fig. 4. Representació esquemàtica de l’evolució de l’adhesoma d’integrina. Els colors dels diferents elements 
de l’adhesoma es corresponen amb el moment d’aparició, com s’indica a l’arbre de la figura. Les creus 
indiquen pèrdua d’elements de l’adhesoma en el llinatge dels fongs i dels coanoflagel·lats (veure text). 
 

 

La visió de conjunt de totes les proteïnes de la xarxa d’integrina, ens permet traçar la 

història evolutiva de l’adhesoma d’integrina (Fig. 3 i Fig. 4):  

Totes les proteïnes d’scaffolding (α-actinin, vinculin, talin i paxillin) tenen un origen 

anterior a la integrina β. En el cas concret de α-actinin, el seu origen és fins i tot anterior a 
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Unikonts. La integrina β aparegué probablement en l’ancestre comú entre Opisthokons i 

Apusozoa (Amastigomonas) i de forma concomitant apareix un primer toolkit de 

senyalització: les tres proteïnes del complex IPP. La principal proteïna de senyalització via 

integrina, la FAK, apareix molt més tard, a l’ancestre comú de Capsaspora, 

coanoflagel·lats i metazous.. Finalment, en el llinatge dels metazous, apareix la integrina α; 

aquesta aportarà bàsicament una major diversificació i especialització, ja que els diferents 

heterodímers αβ presenten especificitat per a substrats concrets. Això per exemple, és la 

base de l’agregació diferencial dels teixits. 

L’anàlisi també revela dues històries de pèrdua de l’adhesoma d’integrina. La primera es 

donà en el llinatge dels fongs i s’il·lustra a la perfecció en els fongs basals (Allomyces, 

Spizellomyces i Batrachochytrium), que representen un estadi intermedi en la pèrdua de 

molts components. La segona va tenir lloc en el llinatge dels coanoflagel·lats, en els quals 

trobem també alguns vestigis evolutius com la FAK degenerada de Monosiga. 

 

TRICHODESMIUM: UN CAS DE LGT 

La transferència horitzontal de gens (LGT, Lateral Gene Transfer) és el pas de material 

genètic entre espècies més o menys allunyades o bé entre individus d’una mateixa espècie 

però de la mateixa generació (en contrast amb la transferència gènica vertical, amb la qual 

estem més familiaritzats). És un procés ben conegut i molt freqüent en procariotes, però 

probablement molt més rar (o menys estudiat) entre eucariotes o entre procariotes i 

eucariotes38. Especialment infreqüent sembla ser el pas de gens d’eucariotes a procariotes i 

tan sols uns pocs exemples s’han pogut documentar39-42. Les possibles explicacions 

d’aquest darrer fet són diverses43: en primer lloc, els introns són una barrera insalvable per 

als procariotes en el cas de la transferència de material genòmic, però hi han gens 

d’eucariotes que no tenen introns i també es poden pensar mecanismes de transferència de 

gens a partir de RNAs processats (p.ex. via retrovirus); en segon lloc, en el cas dels 

processos de conjugació i transducció, el procés es dona gairebé exclusivament per a 

material genètic d’origen bacterià per la pròpia mecànica del procés, però en el cas de la 

transformació a priori sembla que hauria de ser indiferent a l’origen del material genètic a 

transformar; per últim, i molt més especulatiu, es pot pensar que el pool gènic dels bacteris 

inclou moltíssimes més funcions del que inclou el d’eucariotes i per tant podríem dir que 

els eucariotes tenen “poc a oferir” als procariotes. 

Com ja hem esmentat, en la cerca d’integrines β cosntatarem la presència d’un domini 

extracel·lular d’integrina β molt complert i amb tots els dominis funcionals (veure Taula 1) 

en el cianobacteri Trichodesmium erytrhaeum. No hem estat capaços de trobar el gen en 
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cap altre bacteri i fins i tot dins el propi Trichodesmium no hi ha cap altre gen de la xarxa 

d’integrina ni tampoc la resta de dominis que habitualment trobem en les integrines β. A 

més, en la filogènia aquest gen cau molt proper a Amastigomonas i les semblances a nivell 

de motius funcionals entre les dues són també notables (veure Taula 1). L’indici bàsic per a 

identificar casos de LGT és la incongruència de la filogènia del gen respecte a la filogènia 

dels tàxons implicats43; en aquest cas la simple presència del gen integrina β en un bacteri 

és ja en si una incongruència si pensem la distància evolutiva a que es troben la resta de 

tàxons on trobem integrines.  

Arribats a la conclusió de que estem davant d’un possible cas de LGT, la primera pregunta 

que se’ns formula és en quin sentit es donà la transferència: o bé de bacteris a eucariotes o 

a la inversa. Dos factors ens fan inclinar per aquesta última opció: 

- L’absència d’aquest gen en cap altre grup de bacteris (dels que disposem de 

seqüències), ni tan sols en parents propers de Trichodesmium. 

- La integrina β d’Amastigomonas no té introns, fet que facilitaria enormement 

l’adquisició del fragment de DNA per part d’un bacteri per transformació. 

Resten obertes diverses qüestions per a l’especulació: quina és la funció d’aquest gen en un 

context procariota? Per què el bacteri tan sols va adquirir una porció del gen i no la una 

integrina β sencera (o el va adquirir sencer i en va perdre una part)? Probablement les dues 

respostes estan relacionades amb l’adhesió (el domini extracel·lular és l’implicat en 

l’adhesió a substrats diversos) en un context d’absència de xarxa d’integrina β (per la qual 

cosa seria inútil tenir un domini citoplasmàtic amb connectivitat per a un conjunt d’eines 

que el bacteri simplement no té). 

 

4.3 Gens T-box 
Els gens T-box són factors de transcripció implicats en nombrosos processos de 

desenvolupament, que actuen sempre en forma de dímers44 i que es caracteritzen per la 

presència d’un domini d’unió al DNA d’uns 180-200 posicions aminoacídiques45. 

Brachyury fou el primer gen T-box descrit, és el més estudiat i diversos estudis els situen 

com a membre més antic del grup46,47 o bé com a un dels més antics48; actua sempre com a 

activador i està implicat en processos tan diversos com la determinació del mesoderm, 

l’elongació de la part posterior del cos en vertebrats o la formació del blastoporus Aquesta 

última ha estat suggerida com a la seva funció ancestral49. 

Els gens T-box són una de les principals famílies de gens del desenvolupament que mai 

s’han trobat fora del món animal9,48,49 i per tant un dels primers objectius que se’ns plantejà 

a l’hora d’analitzar el genoma de Capsaspora owzarzaki.  
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En total hem trobat, anotat i comprovat per RACE-PCR, tres gens T-box a Capsaspora i, 

molt recentment, un més en el genoma del fong basal Spizellomyces punctatus, que no hem 

comprovat per PCR. Un dels gens de T-box de Capsaspora (que anomenarem Bra-like) i el 

gen d’Spizellomyces semblen ser propers a brachyury en fer blast, mentre que un altre dels 

gens de Capsaspora (que anomenarem Tbox3) té una afiliació molt més incerta. El més 

sorprenent de tots és el tercer dels gens de Capsaspora ja que conté dos dominis Tbox en 

una mateix proteïna (per això l’anomenarem Double-tbox, Dtbox), una configuració que 

mai abans s’havia descrit per a un gen T-box; els dos dominis T-box són similars entre sí 

(suggerint un origen per duplicació) i tenen certa semblança amb brachyury en fer blast, 

però no és molt clar. 

  

Els quatre gens, tres de Capsaspora i un de Spizellomyces, s’han analitzat filogenèticament 

juntament amb membres de les principals famílies de gens T-box descrits fins ara a 

metazous48 (Fig. 5). En el cas de Dtbox s’han separat els 2 dominis T-box per fer l’anàlisi. 

Malgrat els valors de bootstrap (Maximum Likelihood) i de posterior probability 

(Inferència Bayesiana) són molt baixos, degut al baix nombre de posicions informatives en 

l’aliniament (poc més de 200), l’arbre sí que permet posicionar els gens d’interès i es 

recuperen les 6 grans famílies de gens T-box (Tbx2/3, Tbx1/15/20, Tbx4/5, Tbx6, Tbrain i 

Brachyury).  

Capsaspora Bra-like cau amb la resta de gens brachyury, concretament molt proper a 

Suberites domuncula (Porifera), i no té una branca molt llarga, almenys no més que els 

brachyury d’esponges. En el cas de Capsaspora Dtbox es veu clarament com els dos 

dominis T-box del gen (indicats com Dtbox1 i Dtbox2 en l’arbre) provenen d’una 

duplicació d’un gen que devia ser proper a brachyury, però han divergit i tenen branques 

molt llargues, probablement canvis associats a una extensa modificació en la funció degut 

a la nova organització d’aquest gen T-box, amb dos dominis d’unió a DNA. Per últim, el 

gen T-box d’Spizellomyces també cau proper a la base de brachyury, però amb una branca 

molt llarga fet que podria explicar l’agrupament amb Dtbox de Capsaspora per un 

fenomen d’atracció de branques llargues (LBA, Long Branch Attraction)50. En qualsevol 

cas, aquests tres gens ens indiquen que Brachyury és la família de gens T-box més 

ancestrals, com s’havia hipotetitzat fins ara. 
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Fig. 5. Anàlisi filogenètic dels gens T-box. Arbre sense arrel. S’indiquen per cadascun dels nodes els suports 
obtinguts en l’anàlisi de ML i en la inferència bayesiana (ML bootstrap/bayesian PP). Organismes: Aq: 
Amphimedon queenslandica; Av: Axinella verrucosa; Dm: Drosophila melanogaster; Ta: Trichoplax 
adhaerens; Nv: Nematostella vectensis; Pp: Pleurobrachia pileus; Sd: Suberites domuncula; He: Hydractinia 
echinata; Hv: Hydra vulgaris; Om: Oopsacas minuta; Pc:Podocoryne carnea; Co: Capsaspora owzarzaki; 
Sp: Spizellomyces punctatus; Sr: Sycon raphanus; Hs: Homo sapiens; Ml: Mnemiopsis leydi. Amb diferents 
colors s’indiquen els diferents fílums. 
 

 

Capsaspora Tbox3 cau clarament dins el grup format per 5 gens d’Amphimedon que fins 

ara s’havien resistit a qualsevol classificació48, i es pensava que probablement es tractava 

d’algun artefacte en els anàlisis o bé de gens molt derivats. Aquí veiem com 1 dels gens de 

Capsaspora encaixa dins aquest grup de T-box i podríem aventurar que es tracta d’una 

família ancestral que es va perdre més enllà de Porifera. El fet que no s’hagin trobat gens 

pertanyents a aquest grup en altres esponges probablement sigui degut al fet que no es 

tenen els seus genomes complets i per tant tenim una representació esbiaixada de la seva 

dotació de gens T-box (biaix causat per la facilitat d’obtenir per primers degenerats aquells 

gens més “canònics”, més similars a la resta del grup). 

 

A continuació es van estudiar els motius aminoacídics del domini T-box dels 4 gens (Fig. 

6), d’acord al que s’ha descrit per cristal·lografia44 i en referència a 4 seqüències de 

brachyury de Metazous, assumint en base al resultat de la filogènia que aquest seria la 

família T-box més basal i també en base a que és la que major semblança té amb les 

nostres seqüències d’interès, a excepció probablement de Capsaspora Tbox3.  

S’observa com Capsapora Bra-like és el que presenta més similituds amb els altres gens 

brachyury i moltes de les diferències observades es deuen a canvis molt conservatius entre 

aminoàcids amb característiques similars (p.ex. alguns canvis de Lys a Arg o a l’inversa, 

ambdós aminoàcids bàsics i d’estructura molt similar). Tot i això, hi ha algunes diferències 

importants a les posicions 30, 104 i 105 que probablement determinen una especificitat 

diferent. Els dos dominis de Capsaspora Dtbox són força diferents entre si (això també 

s’observa per les llargues branques de la filogènia) i això fa encara més enigmàtica quina 

és la funció d’aquest doble domini d’unió a DNA. Spizellomyces Tbox presenta més 

similituds amb brachyury que Capsaspora Dtbox, però molta menys que Capsaspora Bra-

like; de totes formes presenta canvis no conservatius a les posicions 30, 100-105, 181, 223, 

234 i 239. Finalment, Capsapora Tbox3 malgrat ser filogenèticament el més allunyat de 

brachyury hi comparteix també nombroses similituds, fins i tot més que Spizellomyces 

Tbox. 
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Fig. 6. Aliniament gens T-box Capsaspora, Spizellomyces i 4 Brachyury de Metazous. S’indiquen els motius 
aminoacídics implicats en la unió a DNA i en la dimerització44,49. Cow: Capsaspora owzarzaki. 
 

 

 

 

5. Conclusions i perspectives 
Els resultats d’aquest estudi ens proporcionen dos exemples, el dels gens T-box i el de 

l’adhesoma d’integrina, de gens essencials per a la multicel·lularitat animal amb un origen 

anterior, en un context unicel·lular.  

Els gens T-box són factors de transcripció amb nombrosos rols en el desenvolupament 

animal i sembla ser que van aparèixer abans o simultàniament a l’origen dels Opisthokonts 

i que la classe més ancestral fou brachyury. El fet de trobar un membre en un fong basasl 

com és Spizellomyces ens fa pensar que la família T-box es va perdre en fongs. En el cas 

del protist Capsaspora, grup germà de coanoflagel·lats+metazous, trobem fins i tot una 

certa diversificació del grup, amb tres gens diferents.  

La integrina β és un element clau en l’adhesió a la matriu extracel·lular en els teixits 

animals i en aquest cas també sembla que el seu origen és molt anterior al dels animals, 
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encara que l’adhesoma en el seu conjunt ha anat incrementant en complexitat des de la 

seva aparició. 

Aquests dos casos d’un origen anterior als metazous de gens que fins ara es creien 

exclusius d’aquest grup i íntimament lligats al seu origen, s’afegeixen als nombrosos casos 

ja descrits en el genoma de Monosiga brevicollis i probablement seran encara alguns més 

els que s’afegiran a la llista si s’analitza amb més detall el genoma de Capsaspora i els 

genomes d’altres protists propers als metazous. 

 

 

El conjunt de dades conforma un nou escenari en el que molts dels elements essencials per 

al desenvolupament animal ja eren presents molt abans del seu origen i, per tant, ens fa 

replantejar la qüestió de quins foren els canvis que es produïren durant aquesta transició. 

No es pot negar que l’emergència de gens completament nous fou un important pas, però 

no l’únic i probablement no el més important. Si mirem els “gens de multicel·lularitat” 

presents en protistes, inclosos els analitzats en aquests estudi, destaquen dos fets: en primer 

lloc, sovint tenen una combinació de dominis diferent de la que trobem en metazous, i, en 

segon lloc, el nombre de membres de cada família sol ser menor, en especial si mirem els 

factors de transcripció com T-box. Aquests fets es relacionen, respectivament, amb dos 

processos que van haver de jugar un paper fonamental en l’origen dels metazous: 

- La combinatòria d’exons (exon shuffling): els dominis funcionals ja presents en els 

ancestres unicel·lulars s’intercanvien per donar lloc a noves configuracions 

exclusives de metazous, per un procés de recombinació il·legítima. 

- La duplicació gènica, seguida de neofuncionalització. Un increment del nombre de 

factors de transcripció, per exemple, permet una major diversitat de tipus cel·lulars. 

Però d’una manera o d’un altra fins ara hem estat parlant de l’aparició de noves proteïnes, 

és a dir, d’evolució en trans. Molt més difícil de testar, però segurament igual d’important, 

és l’evolució de la regulació d’aquests gens (evolució en cis). De ben segur que 

l’increment de complexitat de les xarxes gèniques no només fou deguda a un increment en 

el nombre de mòduls (p.ex. més i nous factors de transcripció) sinó també a un increment 

en la connectivitat d’aquests mòdus (p.ex. nous llocs d’unió per a factors de transcripció o 

bé noves connexions amb vies de senyalització). Com hem dit, aquesta hipòtesi és molt 

més difícil de estar i requeriria descriure les xarxes d’alguns d’aquests gens en protistes per 

tal de poder-les comparar amb les de metazous. 

 

 



 25

Bibliografia 
1. King, N. The unicellular ancestry of animal development. Dev Cell 7, 313-325 (2004). 

2. King, N. et al. The genome of the choanoflagellate Monosiga brevicollis and the origin of metazoans. 

Nature 451, 783-788 (2008). 

3. Abedin, M. & King, N. The premetazoan ancestry of cadherins. Science 319, 946-948 (2008). 

4. Ruiz-Trillo, I., Roger, A. J., Burger, G., Gray, M. W. & Lang, B. F. A phylogenomic investigation into 

the origin of metazoa. Mol Biol Evol 25, 664-672 (2008). 

5. Ruiz-Trillo, I., Lane, C. E., Archibald, J. M. & Roger, A. J. Insights into the evolutionary origin and 

genome architecture of the unicellular opisthokonts Capsaspora owczarzaki and Sphaeroforma arctica. 

J Eukaryot Microbiol 53, 379-384 (2006). 

6. Marshall, W. L., Celio, G., McLaughlin, D. J. & Berbee, M. L. Multiple isolations of a culturable, 

motile Ichthyosporean (Mesomycetozoa, Opisthokonta), Creolimax fragrantissima n. gen., n. sp., from 

marine invertebrate digestive tracts. Protist 159, 415-433 (2008). 

7. Shalchian-Tabrizi, K. et al. Multigene phylogeny of choanozoa and the origin of animals. PLoS ONE 

3, e2098 (2008). 

8. Cavalier-Smith, T. & Chao, E. E. Phylogeny of choanozoa, apusozoa, and other protozoa and early 

eukaryote megaevolution. J Mol Evol 56, 540-563 (2003). 

9. Rokas, A. The origins of multicellularity and the early history of the genetic toolkit for animal 

development. Annu Rev Genet 42, 235-251 (2008). 

10. Ruiz-Trillo, I. et al. The origins of multicellularity: a multi-taxon genome initiative. Trends Genet 23, 

113-118 (2007). 

11. Ewan, R. et al. The integrins of the urochordate Ciona intestinalis provide novel insights into the 

molecular evolution of the vertebrate integrin family. BMC Evol Biol 5, 31 (2005). 

12. Yeh, R. F., Lim, L. P. & Burge, C. B. Computational inference of homologous gene structures in the 

human genome. Genome Res 11, 803-816 (2001). 

13. Burge, C. & Karlin, S. Prediction of complete gene structures in human genomic DNA. J Mol Biol 

268, 78-94 (1997). 

14. Stamatakis, A. RAxML-VI-HPC: maximum likelihood-based phylogenetic analyses with thousands of 

taxa and mixed models. Bioinformatics 22, 2688-2690 (2006). 

15. Huelsenbeck, J. P. & Ronquist, F. MRBAYES: Bayesian inference of phylogenetic trees. 

Bioinformatics 17, 754-755 (2001). 

16. Castresana, J. Selection of conserved blocks from multiple alignments for their use in phylogenetic 

analysis. Mol Biol Evol 17, 540-552 (2000). 

17. Hynes, R. O. Integrins: bidirectional, allosteric signaling machines. Cell 110, 673-687 (2002). 

18. Legate, K. R., Montanez, E., Kudlacek, O. & Fassler, R. ILK, PINCH and parvin: the tIPP of integrin 

signalling. Nat Rev Mol Cell Biol 7, 20-31 (2006). 

19. Valdramidou, D., Humphries, M. J. & Mould, A. P. Distinct roles of beta1 metal ion-dependent 

adhesion site (MIDAS), adjacent to MIDAS (ADMIDAS), and ligand-associated metal-binding site 

(LIMBS) cation-binding sites in ligand recognition by integrin alpha2beta1. J Biol Chem 283, 32704-

32714 (2008). 



 26

20. Brower, D. L., Brower, S. M., Hayward, D. C. & Ball, E. E. Molecular evolution of integrins: genes 

encoding integrin beta subunits from a coral and a sponge. Proc Natl Acad Sci U S A 94, 9182-9187 

(1997). 

21. Tahiliani, P. D., Singh, L., Auer, K. L. & LaFlamme, S. E. The role of conserved amino acid motifs 

within the integrin beta3 cytoplasmic domain in triggering focal adhesion kinase phosphorylation. J 

Biol Chem 272, 7892-7898 (1997). 

22. Johnson, M. S., Lu, N., Denessiouk, K., Heino, J. & Gullberg, D. Integrins during evolution: 

evolutionary trees and model organisms. Biochim Biophys Acta 1788, 779-789 (2009). 

23. Gale, C. A. et al. Linkage of adhesion, filamentous growth, and virulence in Candida albicans to a 

single gene, INT1. Science 279, 1355-1358 (1998). 

24. Cornillon, S. et al. An adhesion molecule in free-living Dictyostelium amoebae with integrin beta 

features. EMBO Rep 7, 617-621 (2006). 

25. Schaller, M. D., Otey, C. A., Hildebrand, J. D. & Parsons, J. T. Focal adhesion kinase and paxillin 

bind to peptides mimicking beta integrin cytoplasmic domains. J Cell Biol 130, 1181-1187 (1995). 

26. Gabarra-Niecko, V., Schaller, M. D. & Dunty, J. M. FAK regulates biological processes important for 

the pathogenesis of cancer. Cancer Metastasis Rev 22, 359-374 (2003). 

27. Parsons, J. T., Martin, K. H., Slack, J. K., Taylor, J. M. & Weed, S. A. Focal adhesion kinase: a 

regulator of focal adhesion dynamics and cell movement. Oncogene 19, 5606-5613 (2000). 

28. Fukuda, T., Chen, K., Shi, X. & Wu, C. PINCH-1 is an obligate partner of integrin-linked kinase 

(ILK) functioning in cell shape modulation, motility, and survival. J Biol Chem 278, 51324-51333 

(2003). 

29. Nikolopoulos, S. N. & Turner, C. E. Integrin-linked kinase (ILK) binding to paxillin LD1 motif 

regulates ILK localization to focal adhesions. J Biol Chem 276, 23499-23505 (2001). 

30. Minge, M. A. et al. Evolutionary position of breviate amoebae and the primary eukaryote divergence. 

Proc Biol Sci 276, 597-604 (2009). 

31. Pawlowski, J. & Burki, F. Untangling the phylogeny of amoeboid protists. J Eukaryot Microbiol 56, 

16-25 (2009). 

32. Bullerwell, C. E., Forget, L. & Lang, B. F. Evolution of monoblepharidalean fungi based on complete 

mitochondrial genome sequences. Nucleic Acids Res 31, 1614-1623 (2003). 

33. Deakin, N. O. & Turner, C. E. Paxillin comes of age. J Cell Sci 121, 2435-2444 (2008). 

34. Wegener, K. L. et al. Structural basis of integrin activation by talin. Cell 128, 171-182 (2007). 

35. Critchley, D. R. Biochemical and structural properties of the integrin-associated cytoskeletal protein 

talin. Annu Rev Biophys 38, 235-254 (2009). 

36. Harburger, D. S. & Calderwood, D. A. Integrin signalling at a glance. J Cell Sci 122, 159-163 (2009). 

37. Sjoblom, B., Salmazo, A. & Djinovic-Carugo, K. Alpha-actinin structure and regulation. Cell Mol Life 

Sci 65, 2688-2701 (2008). 

38. Andersson, J. O. Lateral gene transfer in eukaryotes. Cell Mol Life Sci 62, 1182-1197 (2005). 

39. Jenkins, C. et al. Genes for the cytoskeletal protein tubulin in the bacterial genus Prosthecobacter. 

Proc Natl Acad Sci U S A 99, 17049-17054 (2002). 

40. Richards, T. A. et al. Evolutionary origins of the eukaryotic shikimate pathway: gene fusions, 

horizontal gene transfer, and endosymbiotic replacements. Eukaryot Cell 5, 1517-1531 (2006). 



 27

41. Rogers, M. B., Patron, N. J. & Keeling, P. J. Horizontal transfer of a eukaryotic plastid-targeted 

protein gene to cyanobacteria. BMC Biol 5, 26 (2007). 

42. Schlieper, D., Oliva, M. A., Andreu, J. M. & Lowe, J. Structure of bacterial tubulin BtubA/B: 

evidence for horizontal gene transfer. Proc Natl Acad Sci U S A 102, 9170-9175 (2005). 

43. Keeling, P. J. & Palmer, J. D. Horizontal gene transfer in eukaryotic evolution. Nat Rev Genet 9, 605-

618 (2008). 

44. Muller, C. W. & Herrmann, B. G. Crystallographic structure of the T domain-DNA complex of the 

Brachyury transcription factor. Nature 389, 884-888 (1997). 

45. Smith, J. T-box genes: what they do and how they do it. Trends Genet 15, 154-158 (1999). 

46. Adell, T., Grebenjuk, V. A., Wiens, M. & Muller, W. E. Isolation and characterization of two T-box 

genes from sponges, the phylogenetically oldest metazoan taxon. Dev Genes Evol 213, 421-434 

(2003). 

47. Adell, T. & Muller, W. E. Expression pattern of the Brachyury and Tbx2 homologues from the sponge 

Suberites domuncula. Biol Cell 97, 641-650 (2005). 

48. Larroux, C. et al. Genesis and expansion of metazoan transcription factor gene classes. Mol Biol Evol 

25, 980-996 (2008). 

49. Bielen, H. et al. Divergent functions of two ancient Hydra Brachyury paralogues suggest specific roles 

for their C-terminal domains in tissue fate induction. Development 134, 4187-4197 (2007). 

50. Philippe, H., Zhou, Y., Brinkmann, H., Rodrigue, N. & Delsuc, F. Heterotachy and long-branch 

attraction in phylogenetics. BMC Evol Biol 5, 50 (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2009FIA00055_Sebé Pedrós_v2.pdf
	Sin titulo

	2009FIA00055_Sebé Pedrós.pdf

