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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
     En aquest treball s’ha analitzat la relació estructura-funció dels enzims CPT1, o Carnitina palmitoïltransferasa 1, que 
catalitza la reacció de transesterificació dels àcids grassos de cadena llarga a acil-carnitines, per tal que puguin accedir a la 
matriu mitocondrial i ser oxidats. Aquest enzim es troba estrictament regulat per malonil-CoA, primer intermediari de la 
síntesi d’àcids grassos, establint-se així una regulació coordinada entre la formació i la degradació de grasses.  
      
     S’han estudiat els tres isotips de CPT1 descrits fins al moment: CPT1A, CPT1B i CPT1C. Mitjançant l’expressió 
heteròloga de mutants de CPT1A de rata i CPT1B de porc en el llevat P. pastoris, s’ha estudiat l’efecte sobre la inhibició per 
malonil-CoA de petits canvis en la seva estructura, per tal de trobar una relació entre la seva funció enzimàtica i la 
disposició conformacional de la proteïna. Segons els resultats obtinguts, el residu Glu590 de CPT1A de rata estaria 
impedint la unió de l’inhibidor, mentre que el residu Met593 estaria afavorint aquesta unió. 
 
     Els estudis amb l’enzim CPT1B de porc demostraren l’existència d’un determinant positiu per la sensibilitat al malonil-
CoA en els primers 18 residus de la proteïna, i definiren la posició Glu17 com la responsable de l’alta afinitat a la carnitina i 
la baixa sensibilitat a la inhibició per malonil-CoA (8). 
 
     Es clonà i caracteritzà la regió promotora del gen de CPT1C humana, amb la intenció d’analitzar la funcionalitat de 
putatius elements de resposta identificats in silico. Cap dels elements estudiats resultà ser funcional in vivo. A més, es 
demostrà que la manca d’activitat catalítica de la proteïna no és deguda a l’extensió C-terminal que presenta respecte els 
isotips A i B, tot i presentar un alt percentatge d’identitat de seqüència.  
 
     S’ha amplificat una isoforma humana de CPT1C (Pubmed Acc. Num. AK299866), corresponent a la regió 
carboxiterminal de la proteïna, que es pretén utilitzar per obtenir el primer cristall de la part soluble d’una proteïna 
CPT1.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
     This work was focused on the study of structure-function relationship of CPT1 enzyme (Carnitine Palmitoyltransferase 1), 
which catalyzes long-chain transesterification of acyl-CoA to acyl-carnitine, allowing them to be oxidized in the mitochondrial 
matrix. CPT1 is tightly regulated by malonyl-CoA, first intermediate on fatty acid synthesis, thus existing a coordinated 
regulation between fat formation and degradation.  
 
     We have studied the three isotypes of CPT1 described so far: CPT1A, CPT1B and CPT1C. Rat CPT1A and pig CPT1B 
mutants were expressed in the yeast P. pastoris, in order to analyze the effect of small changes of CPT1 structure on the 
inhibition of malonyl-CoA. According to the results obtained, the Glu590 residue of rat CPT1A would prevent the binding of 
the inhibitor, while the residue Met593 would be promoting the union. 
 
     Studies with the pig CPT1B enzyme showed the existence of a positive determinant for malonyl-CoA sensitivity in the 
first 18 residues of the protein, and defined residue Glu17 as responsible for high affinity to carnitine and low sensitivity to 
inhibition by malonyl-CoA (8). 
 
     In order to analyze the functionality of putative response elements identified in silico, the promoter region of the human 
CPT1C gene was cloned and characterized. None of the studied elements proved to be functional in vivo. CPT1C sequence 
presents a C-terminal extension compared to CPT1A and CPT1B isotypes, even though they share a high percentage of 
sequence identity. We demonstrated that this extension is not responsible of the lack of catalytical activity of the protein. 
 
     We amplified a CPT1C human isoform (Pubmed Acc. Num. AK299866) corresponding to the carboxiterminal region of 
the protein, and will use it to obtain the first crystal structure of the soluble region of a CPT1 protein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
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. 
 

 

ESTUDI DE LA RELACIÓ ESTRUCTURA-FUNCIÓ DE LES PROTEÏNES CPT1 

 

En aquest treball s’ha analitzat la relació estructura-funció de diferents membres del sistema de 
transport d’àcids grassos a la matriu mitocondrial anomenat Carnitina palmitoïltransferasa (CPT). L’enzim clau 
d’aquest sistema és la CPT1, o Carnitina palmitoïltransferasa 1, que catalitza la reacció de transesterificació dels 
àcids grassos de cadena llarga a acil-carnitines, per tal que puguin accedir a la matriu mitocondrial i ser oxidats. 
Aquest enzim es troba estrictament regulat per malonil-CoA, que alhora és el primer intermediari de la síntesi 
d’àcids grassos, establint-se així una regulació coordinada entre la formació i la degradació de grasses.  

 En concret, s’han estudiat els tres isotips de CPT1 descrits fins al moment: CPT1A, CPT1B i CPT1C. 

1. Estudi d’interaccions intramoleculars de CPT1A que modulen la seva sensibilitat al malonil-CoA 

L’enzim CPT1A de rata es caracteritza per presentar una baixa sensibilitat al seu inhibidor fisiològic, el 
malonil-CoA (IC50= 1.9μM) (1). En aquest sentit, s’han identificat un determinant positiu (residus 1-18) i negatiu 
(residus 19–28) per a la sensibilitat a l’inhibidor en la regió aminoterminal de la proteïna (2, 3). Per tal d’aprofundir 
en l’estudi de possibles interaccions intramoleculars, i com aquestes afecten els paràmetres cinètics de l’enzim, 
s’ha utilitzat l’expressió heteròloga de la proteïna CPT1A de rata en una soca de llevat Pichia pastoris, aprofitant 
que aquest organisme manca del sistema CPT endogen. 

En col·laboració amb el laboratori del doctor G. Woldegiorgis, es van expressar una bateria de 
construccions que combinen delecions de l’extrem aminoterminal (Δ18; Δ19-30) amb mutacions puntuals simples 
i dobles de l’extrem C-terminal (E590A, M593A). L’estudi cinètic d’aquestes proteïnes recombinants confirmà la 
importància de la posicions E590 i M593 de l’enzim CPT1A de rata en la inbibició per malonil-CoA (4, 5). En 
aquest sentit, es va descriure un enzim insensible al malonil-CoA (Δ18M593A), un altre amb una sensibilitat 
intermitja entre l’enzim wild-type i la construcció Δ18 (Δ18E590A, IC50= 25μM; vs. Δ18, IC50= 380μM) i un darrer 
(M593A) amb una sensibilitat menor a l’inhibidor que l’enzim salvatge (M593A, IC50=11μM). Segons els resultats 
obtinguts, el residu Glu590 estaria impedint la unió de malonil-CoA, ja que la mutació a alanina donà lloc a un 
enzim més sensible a l’inhibidor. D’altra banda, el residu Met593 estaria afavorint aquesta unió, donat que la 
mutació a alanina donà lloc a un enzim menys sensible a l’inhibidor.  

2. Estudi de regions responsables en determinar la característica sensibilitat al malonil-CoA de CPT1B de 
porc 

L’enzim CPT1B de porc és menys sensible a l’inhibidor malonil-CoA (IC50= 0.8μM) (6) que la proteïna 
humana (IC50= 0.097μM) (7). Per tal d’analitzar la presència de possibles determinants negatius en la regió N-
terminal de la proteïna que puguessin explicar aquesta menor sensibilitat a la inhibició, s’expressaren en llevat els 
constructes Δ18 i Δ28 CPT1B de porc, on els primers 18 i 28 aminoàcids de la seqüència han estat delecionats. 



 

 

La pèrdua dels primers 18 residus va resultar en un enzim molt menys sensible a l’inhibidor (IC50= 35.5μM), 
confirmant així que aquesta regió es comporta com un determinant positiu per la sensibilitat al malonil-CoA de 
l’enzim CPT1B de porc. D’altra banda, en absència dels primers 28 aminoàcids s’obtingué una proteïna amb 
similar sensibilitat a l’inhibidor (IC50= 39.2μM), indicant que la baixa sensibilitat de l’enzim al malonil-CoA no és 
deguda a la presència d’una determinant negatiu en la regió 19-28, com és el cas de CPT1A de rata. (8) 

Per tal d’estudiar l’efecte de la regió N-terminal dels enzims CPT1B, es dissenyaren quatre quimeres 
(H50P, P50H i H128P, P128H), intercanviant els primers 50 (abans del primer fragment transmembrana) o 128 
aminoàcids (abans del segon fragment transmembrana) dels enzims CPT1B de porc i humà entre ells. L’anàlisi 
del paràmetre IC50 per aquests mutants demostrà que la regió aminoterminal de les CPT1B humana i de porc 
determina la sensibilitat total a l’inhibidor d’aquests enzims. Així, els primers 50 residus de la seqüència humana 
provocaren un augment de la sensibilitat al malonil-CoA en l’enzim de porc, assimilant-lo a l’enzim humà (P50H, 
IC50=0.2 μM vs. wt PCPT1B IC50=0.8 μM), i el mateix succeí en el cas dels primers 128 aminoàcids de la 
seqüència de porc combinats amb la resta d’enzim humà (H128P, IC50= 0.3 μM vs. wt HCPT1B IC50= 0.097μM) 
(8). 

L’alineament dels primers 50 residus dels enzims CPT1B humà, de porc i de rata mostra un canvi 
important d’aminoàcid a la posició 17, on les seqüències humana i de rata presenten un aspartat i la de porc un 
glutamat. Es van generar els mutants E17D de CPT1B de porc i D17E de CPT1B humà, i s’analitzà l’afinitat pel 
substrat carnitina i la sensibilitat al malonil-CoA d’aquests enzims recombinants. Els resultats d’aquest treball 
definiren la posició Glu17 de l’enzim CPT1B de porc com la responsable de l’alta afinitat a la carnitina i la baixa 
sensibilitat a la inhibició per malonil-CoA (8). 

Per tal d’obtenir un model tridimensional in silico de CPT1B humana, es va establir una col·laboració 
amb el Dr. Javier Luque de la Facultat de Farmàcia. Segons l’estructura obtinguda bioinformàticament amb el 
programa AMBER, aminoàcids de l’extrem aminoterminal establien enllaços amb residus de la regió 
carboxiterminal tot determinant la sensibilitat a l’inhibidor malonil-CoA. Així, es postulà que les posicions Asp17 i 
Lys561, i Arg25 i Glu500 estarien interaccionant. Amb l’objectiu final de realitzar experiments de swapping 
intercanviant les càrregues dels residus entre ells, es van expressar inicialment els mutants simples d’aquestes 
posicions en P. pastoris: Human CPT1B D17K, R25E, E433R i K561D. Els resultats indicaren que el model 
proposat no és vàlid, donat que no s’observaren diferències en l’afinitat al substrat carnitina o en la sensiblitat a 
l’inhibidor malonil-CoA dels mutants analitzats respecte l’enzim CPT1B salvatge. 

En un segon intent d’obtenir una estructura in silico validable experimentalment de CPT1B humana, 
s’utilitzà el programa Haddock per tal de realitzar un docking entre la regió carboxiterminal de la proteïna 
(posterior al segon fragment transmembrana) i la regió N-terminal. En aquest cas, es forçà l’estructura a mantenir 
les interaccions anteriorment descrites per CPT1A: Glu26-Lys561 (9) i una lisina de la regió amino (40-47) amb una 
cisteïna de la regió carboxiterminal (10). Així, s’expressaren en P. pastoris els mutants Human CPT1B K40A, 
K40E, K41A, K41E, R45A, R45E, K47A i K47E, generant enzims amb una activitat específica similar a l’enzim 
wild-type, i sense presentar canvis importants en la sensibilitat a l’inhibidor. Així doncs, es conclou que la ruptura 
de les interaccions proposades no provoca canvis prou importants en la conformació de la proteïna que afectin la 
sensibilitat al malonil-CoA. Tot i així, no es pot descartar que siguin posicions importants en el docking de l’extrem 



 

 

aminoterminal amb la regió carboxiterminal de la CPT1B humana. De fet, pensem que la combinació de 
mutacions en aquestes posicions podria tenir un efecte predominant en la conformació de la proteïna, respecte 
l’efecte que exerceixen els primers divuit aminoàcids de la seqüència. 

3. Estudi de la relació estructura-funció de CPT1C 

 3.1. Regulació transcripcional del gen CPT1C 

Fins a la realització d’aquest treball no s’havia caracteritzat la regió promotora d’aquest gen. Amb 
aquesta finalitat, s’analitzà la regió corrent amunt de l’inici de traducció descrit per Price i col·laboradors (11). 
S’identificaren vàries seqüències EST (Expressed Sequence Tag) que determinaren l’inici de transcripció del gen 
(coordenada +1) a 1145pb corrent amunt respecte l’inici de traducció del mateix. L’anàlisi de la regió promotora 
del gen CPT1C humà mitjançant l’eina TFSEARCH (http://mbs.cbrc.jp/research/db/TFSEARCH.html) identifica 
dos putatius elements de resposta al factor de transcripció CREB (AMPc Responsive Element Binding Protein, 

coordenades -755/-745 i -274/-267), un element de resposta al factor de transcripció FoxA2, de la família dels 
Forxheads (coordenades -557/-546), i un element de resposta al factor de creixement neuronal NGF (Neural 

Growth Factor, coordenades -372/-361).  

Partint de DNA genòmic de cèl·lules humanes HepG2, s’amplificaren els 2060 pb corrent amunt de l’inici 
de traducció del gen, corresponents a la regió promotora i la regió 5’UTR del gen. Per tal d’analitzar l’activitat 
promotora de la seqüència amplificada, aquesta fou subclonada en el plàsmid reporter pGL3b dirigint la 
transcripció del gen Luc, que codifica per la proteïna Luciferasa de Photinus pyralis. Experiments de transfecció 
transitòria d’aquesta construcció en diferents línees cel·lulars establertes (HeLa, HepG2, SH-SY-5Y i Neuro2A), 
demostraren que el fragment clonat presentava activitat promotora. Per tal d’analitzar la funcionalitat dels 
possibles elements de resposta detectats, es co-transfectà el promotor de CPT1C humana amb vectors 
d’expressió eucariota dels factors CREB, FoxA2 i NGF. Provat en les diferents línees cel·lulars mencionades, els 
factors analitzats no provocaren cap augment de la capacitat transactivadora del promotor, comparat amb la seva 
activitat basal.  

Per tal d’estudiar els nivells d’expressió del gen en els diferents estats nutricionals, ens vam proposar 
realitzar tractaments amb insulina, corresponent a un estat d’alimentació, així com amb forskolina (anàleg de 
l’AMPc, molècula missatgera de la via del glucagó), corresponent a un estat de dejú. En primer lloc, es 
determinaren els nivells d’RNA missatger de CPT1C en diferents línees cel·lulars mitjançant la tècnica de PCR 
quantitativa en temps real (qRT-PCR). Donat que es detectaren bons nivells d’expressió basal del gen en les 
línees d’origen neuronal PC12, SK-N-JD, SH-SY-5Y i Neuro2A, es tractaren les cèl·lules amb insulina o 
forskolina, i en cap cas s’observaren canvis en els nivells de missatger del gen. Donat que s’havia localitzat un 
putatiu element de resposta a NGF en la regió promotora de CPT1C humana, es tractaren les cèl·lules amb 
aquest factor de creixement i s’analitzaren els nivells d’expressió del gen per la mateixa tècnica. Tampoc 
s’observaren canvis en aquest cas. Finalment, s’estudià l’expressió dels gens de tot el sistema CPT en hipotàlem 
de ratolins dejunats durant 24 hores, sense detectar canvis significatius en l’expressió d’aquests gens. 

3.2. Anticossos contra CPT1C 



 

 

Per tal de poder fer el seguiment dels nivells proteics de la proteïna, i donat que a l’inici d’aquest treball 
no es disposava encara d’un bon anticòs contra CPT1C, s’obtingué una proteïna de fusió dels últims 135 
aminoàcids de CPT1C humana amb la Glutatió-S-transferasa (GST), amb l’objectiu d’obtenir anticossos 
específics en conill. Expressada en E.coli, la proteïna no presentà solubilitat suficient per ser utilitzada com a 
antigen, de forma que s’encarregà l’anticòs contra un pèptid corresponent als últims 15 aminoàcids de la proteïna 
humana. L’anticòs produït no va ser capaç de reconèixer CPT1C de forma específica per Western blot en 
extractes proteics totals, mitocondrials ni microsomals de cèl·lules de mamífer transfectades amb el vector 
d’expressió en eucariotes hCPT1C-myc pCDNA3. Es validà la transfecció mitjançant la detecció d’una proteïna 
del pes molecular esperat per CPT1C amb l’anticòs α-myc, absent en els extractes no transfectats. Tampoc es 
detectà amb aquest anticòs la proteïna endògena en la línia neuronal humana SK-N-JD, tot i detectar-ne bons 
nivells d’mRNA per qRT-PCR.  

3.3. Funció de CPT1C  

Per tal de determinar la capacitat catalítica de CPT1C, s’expressà de forma heteròloga en el llevat P. 

pastoris el cDNA de la CPT1C humana clonada en el vector pGAPZB, que expressa l’epítop c-myc (plàsmid cedit 
pel grup del Dr. V.A. Zammit). S’obtingué l’extracte total, mitocondrial i microsomal de colònies transformants i es 
validà l’expressió de la proteïna per Western blot amb un anticòs α-myc. Els resultats mostraren que, en aquest 
sistema d’expressió i en les nostres condicions d’assaig, CPT1C humana no presenta activitat CPT1, tal com 
s’havia descrit en altre laboratoris (11, 12). 

La seqüència aminoacídica de CPT1C presenta una extensió C-terminal de 30 residus respecte CPT1A 
i B que, analitzada in silico, no presenta cap domini estructural ni funcional destacable. Per tal d’estudiar l’efecte 
d’aquesta regió sobre la cinètica de l’enzim CPT1A, es va construir una quimera fusionant els últims 30 
aminoàcids de CPT1C a l’extrem C-terminal de CPT1A. Es validà l’expressió de la proteïna per Western blot amb 
un anticòs específic contra CPT1A i es confirmà que presentava una activitat específica similar a l'enzim salvatge. 
L'assaig d'inhibició per malonil-CoA demostrà que l'enzim resultant era menys sensible a l'inhibidor (IC50=7,92µM) 
i, a 100µM de malonil-CoA, concentració 50 vegades superior a la IC50 del wild-type (2µM), no s'assolí una 
inhibició del 100% de l'activitat CPT1. Aquest fet ens feu pensar que l’extensió afegida a l’extrem C-terminal de la 
proteïna podria estar afectant un dels dos llocs d’unió a l’inhibidor descrits per l’enzim CPT1A de rata (9). En 
concret, es podria tractar del lloc de baixa afinitat, donat que es veu afectada l’activitat de l’enzim principalment a 
altes concentracions de malonil-CoA. Així doncs, es determinà que l’extensió C-terminal característica de CPT1C 
no és la responsable de la manca d’activitat CPT de la proteïna. 

3.4. Estructura quaternària de CPT1C 

L’estudi de la seqüència de CPT1C mitjançant el programa TMHMM Server identifica dues regions 
transmembrana, altament hidrofòbiques, com és també el cas de CPT1A i CPT1B. En el cas de l’isotip A i per 
espectroscopia de dicroisme circular, s’ha detectat la disposició en estructura d’hèlix alfa d’un pèptid corresponent 
al segon fragment transmembrana de la proteïna. A més, i mitjançant l’electroforesi en gel natiu (BN-PAGE), s’ha 
confirmat aquesta regió com la responsable de la formació d’hexàmers de CPT1A en la membrana mitocondrial 
externa, que es postula podria permetre la formació d’un canal d’entrada dels àcids grassos de cadena llarga a 
l’espai intermembrana (10, 13, 14, 15). 



 

 

Per tal d’estudiar una possible estructura quaternària també per CPT1C, es va establir una col·laboració 
amb el grup del Dr. Pérez Gil de la Universidad Complutense de Madrid. Es dissenyà un pèptid corresponent al 
segon fragment transmembrana de CPT1C humana i se n’analitzà l’elipticitat molar mitjançant espectroscopia de 
dicroisme circular. Es va resuspendre el pèptid amb el detergent Lipofosfatidilcolina (LPC, component lipídic 
majoritari en les membranes cel·lulars), i l’espectre mostrà que efectivament, el segon fragment transmembrana 
de CPT1C també presenta un percentatge de plegament en hèlix alfa, que faria pensar en una possible disposició 
oligomèrica de la proteïna, com en el cas de CPT1A. 

Es realitzà una estada de curta durada al laboratori del Professor Victor A. Zammit a la Universitat de 
Warwick (UK), per tal d’analitzar l’estructura quaternària de CPT1C en gels natius d’acrilamida (BN-PAGE), així 
com la detecció per immunofluorescència de la ubicació subcel·lular de CPT1C endògena en cultius primaris 
d’hipotàlem de ratolí. Per a la immunodetecció s’utilitzà un anticòs dissenyat i produït pel mateix grup, però la no-
especificitat d’aquest anticòs no va permetre treure conclusions clares en aquest sentit. 

3.5. Isoforma AK299866 

Fent una recerca dels mRNA anotats a la base de dades PubMed corresponents a CPT1C humana, 
vàrem identificar una isoforma (Acc. Num. AK299866), descrita només per a l’espècie humana. Es tracta d’un 
mRNA originat per splicing alternatiu, que codifica per una proteïna de només 485 aminoàcids i que comparteix el 
marc obert de lectura (ORF) de CPT1C, amb dues insercions de 33 i 37 aminoàcids a la regió carboxiterminal. 
Considerant que aquesta seqüència correspon a la part soluble de la proteïna CPT1C (92% d’identitat de 
seqüència) i comparteix un 52% d’identitat amb CPT1A i B, la seva cristal·lització permetria descriure de manera 
molt aproximada l’estructura de la part soluble d’un enzim CPT1. A més, la inoculació en conills de la proteïna 
purificada ens permetria obtenir un nou anticòs de CPT1C, probablement molt més específic que els obtinguts 
fins al moment. 

 Aquesta isoforma conserva la regió d’unió al coenzim A, descrita per CPT1A i B, fet que ens feu 
plantejar la possibilitat que presentés activitat CPT1 o, com s’ha descrit per CPT1C, capacitat d’unió al malonil-
CoA (12). Per tal d’expressar la proteïna de forma recombinant, s’amplificà aquest cDNA partint d’un pool 
d’mRNA de cervell humà, i es subclonà en el plàsmid d’expressió en E.coli pET43a, originant així la proteïna de 
fusió NusA-AK299866. El tag d’histidines que presenta aquest plàsmid permeté la purificació de la proteïna 
mitjançant una columna de níquel d’intercanvi iònic, i la posterior elució per competició amb imidazol. Analitzada 
per electroforesi en gel d’acrilamida, la proteïna presentà el pes molecular esperat i es pogué detectar amb un 
anticòs α-His, com també amb un anticòs específic α-CPT1 generat contra la regió carboxiterminal de CPT1A de 
porc, fet que alhora confirmà l’alta identitat de seqüència de la isoforma AK299866 amb la regió carboxiterminal 
de CPT1A. Tot i això, en tots els casos s’observaren bandes de diferents tamanys, reconegudes específicament 
per ambdós anticossos. Per descartar una possible proteòlisi o inestabilitat de la mostra, es realitzaren 
incubacions de la proteïna a diferents temperatures. Analitzat per tinció amb Comassie Blue en el gel 
d’acrilamida, s’observà el mateix patró electroforètic en totes les condicions d’incubació, indicant que la proteïna 
es trobava en el mateix estat durant els processos analitzats. 

Per tal de determinar la capacitat catalítica d’aquesta isoforma per generar acil-carnitina, es va dialitzar i 
concentrar la proteïna eluïda mitjançant un dispositiu Amicon d’ultracentrifugació, i es va realitzar un assaig 



 

 

d’activitat CPT1 NusA-AK299866, NusA (control negatiu) i CPT1A de rata expressada en llevat (control positiu). 
Els resultats indicaren que la isoforma AK299866 de CPT1C humana no presenta activitat CPT1 en les nostres 
condicions d’assaig, quan es compara amb CPT1A de rata. 

Donat que aquesta isoforma es correspon a la regió carboxiterminal de CPT1C humana, teòricament 
soluble, ens vam plantejar utilitzar-la per a estudiar possibles interaccions amb proteïnes d’un extracte hipotalàmic 
humà. Així, un cop la proteïna recombinant NusA-AK299866 es trobà unida a la columna de níquel, s’incubà amb 
l’extracte proteic hipotalàmic, permetent així la formació d’enllaços proteïna-proteïna. Tot seguit, es varen eluir les 
proteïnes unides amb una solució amb alt contingut de salts, que afavorís la ruptura d’aquests enllaços. S’utilitzà 
la proteïna NusA com a control negatiu de l’experiment. Les mostres liofilitzades i tripsinitzades s’analitzaren 
mitjançant LCMS (cromatografia líquida i espectroscopia de masses) amb l’equip Orbitrap, per tal d’identificar 
proteïnes diferencialment eluïdes entre les dues columnes. El resultat, però, no mostrà proteïnes significativament 
més abundants en la mostra NusA-AK299866. 

Finalment, i per tal d’analitzar la capacitat d’unió d’AK299866 al malonil-CoA, es va realitzar un assaig 
de competició per l’inhibidor entre la proteïna recombinant NusA-AK299866 i CPT1A de rata expressada en llevat. 
Per fer-ho, es va determinar l’activitat catalítica de CPT1A en presència de 2µM de malonil-CoA (concentració a 
la qual l’activitat de l’enzim és inhibida un 50%, aproximadament) i a concentracions creixents de la proteïna 
purificada NusA-AK299866 (utilitzant NusA com a control). No s’observaren canvis en la inhibició de l’activitat 
CPT1 exercida pel malonil-CoA en presència de la isoforma humana de CPT1C, AK299866. Aquest fet fa pensar 
que la isoforma purificada no és capaç d’unir malonil-CoA, tot i que caldrien més experiments per confirmar 
aquesta hipòtesi. 
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