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RESUM 

La medicina regenerativa és un camp interdisciplinari emergent basat en la investigació 

i les aplicacions clíniques centrades en la substitució o regeneració de cèl·lules, teixits o 

òrgans danyats. Es fonamenta en aprofitar i optimitzar les pròpies capacitats 

regeneratives del cos a través de mecanismes biològics, entre els que destaquen les 

cèl·lules mare, els factors de creixement i les matrius tridimensionals.  

Aquest treball de recerca es centra en dos d’aquests mecanismes, els factors de 

creixement i les cèl·lules mare, posant especial èmfasi amb aquestes darreres. L’ús de 

cèl·lules mare embrionàries en investigació i medicina provoca moltes controvèrsies 

ètiques. Per resoldre aquest problema, s’ha desenvolupat una tècnica anomenada 

reprogramació cel·lular, que permet generar cèl·lules mare pluripotents a partir de 

cèl·lules totalment diferenciades. Tanmateix, aquesta metodologia és poc eficient. És 

per això que l’objectiu de l’experiment realitzat és optimitzar aquest procés per 

aconseguir determinar en quines condicions experimentals s’obté més efectivitat. Al 

llarg de la part pràctica del treball s’han reprogramat fibroblasts de ratolí en sis 

condicions experimentals diferents –control negatiu, control positiu, factor de 

creixement FGF, inhibidor de FGF, factor de creixement TGFβ i inhibidor de TGFβ-. 

Seguidament, s’ha procedit a l’obtenció de resultats mitjançat una anàlisi genètica  i 

una tinció amb fosfatasa alcalina, dues tècniques que permeten determinar amb 

certesa si s’ha obtingut cèl·lules mare pluripotents induïdes. L’experiment realitzat 

sembla indicar una millora en el procés de reprogramació cel·lular quan aquest es 

dona en les condicions experimentals de l’inhibidor de FGF i l’inhibidor de TGFβ.  

En resum, cal recórrer encara un llarg camí per entendre amb detall tots els canvis -

genètics, morfològics i epigenètics- que es donen en la transformació de cèl·lules 

somàtiques en cèl·lules pluripotents.  

 

 

 



ABSTRACT 

Regenerative medicine is an emerging interdisciplinary field based on research and 

clinical applications focused on the replacement or regeneration of damaged cells, 

tissues or organs. It is founded on the optimization of the body's regenerative 

capabilities through biological mechanisms, which include stem cells, growth factors, 

and three-dimensional matrices.  

This research focuses on two of these mechanisms, growth factors and, especially, 

stem cells. In the last few years, the use of embryonic stem cells in research and 

medicine has caused many ethical controversies. To solve this problem, a technique 

called cellular reprogramming, which allows pluripotent stem cells to be generated 

from fully differentiated cells, has been developed. However, this methodology 

remains inefficient. Thereby, the experiment performed in this research aims to find a 

way to optimize this process. Throughout the practical part of the work, mouse 

fibroblasts were reprogrammed under six different experimental conditions - negative 

control, positive control, FGF growth factor, FGF inhibitor, TGFβ growth factor, and 

TGFβ inhibitor-. Afterwards, the obtained results were analyzed with genetic analysis 

and alkaline phosphatase staining. Those techniques determine with certainty in which 

conditions induced pluripotent stem cells were successfully obtained. The results seem 

to indicate an improvement in cell reprogramming process under the experimental 

conditions of the FGF inhibitor and the TGFβ inhibitor. 

In summary, there is still a lot of research to do in order to understand this intriguing 

biological phenomenon and all the genetic, morphological and epigenetic changes 

involved in it. 
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1 INTRODUCCIÓ 
En aquest treball de recerca s’ha posat èmfasi en l’aplicació dels factors de creixement i 

les cèl·lules mare en la medicina regenerativa. Relacionat amb aquest àmbit 

d’investigació, també s’ha entrat en matèria en el procés de reprogramació cel·lular, 

recentment desenvolupat i que permet transformar cèl·lules somàtiques adultes en 

cèl·lules mare pluripotents. Amb l’optimització d’aquesta tècnica es podrà originar 

cèl·lules mare a partir de qualsevol cèl·lula del nostre organisme, fet que facilitarà l’ús de 

teràpia cel·lular en el tractament de malalties i lesions.  

 

2 JUSTIFICACIÓ 
Fa aproximadament cinc anys, vaig trencar-me el colze pel punt de l’articulació, una 

fractura que els metges col·loquialment anomenen colze de tennista i que, generalment, 

costa de curar. Evidentment, el meu cas no en va ser una excepció. Després de provar 

diversos tractaments i sotmetre’m a unes quantes cirurgies, vaig anar a parar a la 

consulta del Dr. Cuscó, expert en medicina regenerativa i especialment en factors de 

creixement. Ell m’ha estat tractant i també m’ha introduït en tot aquest món de les 

teràpies no invasives, que he trobat francament molt interessant.  

Quan va arribar el moment de decidir el tema del treball de recerca, ràpidament vaig 

pensar en els factors de creixement i la medicina regenerativa, un àmbit de la ciència en 

el que encara queda molt per descobrir. Tanmateix, no volia fer un treball bibliogràfic així 

que necessitava buscar una part pràctica completa i factible.  

Paral·lelament, al llarg de primer i segon de batxillerat he tingut la sort de participar al 

programa Bojos per la Biomedicina, organitzat per la Fundació Catalunya-La Pedrera i dut 

a terme a l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB). Sortosament, des del 

programa, ens van oferir la possibilitat de realitzar la part pràctica a l’IRB, sota la 

supervisió d’un investigador que ens proporcionaria l’ajuda i la tutorització necessàries.   
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Arrel d’aquesta oportunitat, vaig intentar lligar la idea inicial que tenia amb les 

possibilitats que se m’oferien des del centre de recerca i vaig acabar desenvolupant el 

treball que teniu en aquests moments a les vostres mans. 

3 OBJECTIUS 
Els objectius principals del meu treball de recerca són: 

• Entendre com es poden aplicar els factors de creixement i les cèl·lules mare a la 

medicina regenerativa i al tractament clínic de pacients que pateixen artrosi, 

diabetis etc.  

• Investigar com afecten els factors de creixement en l’eficiència del procés de 

reprogramació cel·lular.  

• Aprendre les tècniques de laboratori que permeten treballar amb cèl·lules mare i 

causen la seva diferenciació.  

• Realitzar un exhaustiu procés de selecció d’articles, treballs i llibres, fiables i de 

caire científic. Entendre i agafar-ne la informació que es requereixi per tal de 

després redactar el treball.   

• Posar-me a la pell d’un investigador i estudiar una cosa d’interès actual de la que 

encara no se n’ha extret conclusions fiables. 

• Entendre l’origen i els efectes previstos del tractament amb factors de creixement 

que m’estan aplicant (plasma ric en factors de creixement). 
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1  MEDICINA REGENERATIVA 

La pèrdua d’òrgans i teixits a causa d’una malaltia o ferida ha promogut el 

desenvolupament de teràpies que poden regenerar-los. Aquestes teràpies s’engloben en 

una disciplina anomenada medicina regenerativa. 

La medicina regenerativa és un camp interdisciplinari emergent basat en la investigació i 

les aplicacions clíniques centrades en la reparació, substitució o regeneració de cèl·lules, 

teixits o òrgans per restaurar la funció deteriorada, resultant de qualsevol causa, inclosos 

defectes congènits, malalties, traumes i envelliment. Utilitza una combinació de diversos 

enfocaments tecnològics més enllà de les teràpies tradicionals de transplantament i 

substitució. Aquests plantejaments poden incloure l’ús de molècules solubles, teràpia 

gènica, transplantament de cèl·lules mare, enginyeria de teixits i reprogramació de tipus 

cel·lulars i de teixits. (Greenwood, 2006)  

Estimular la regeneració de teixits, frenar l’envelliment, reparar les lesions i els 

traumatismes o generar òrgans al laboratori son algunes de les promeses de la medicina 

regenerativa per aquest segle. En ocasions es tracta d’una forma més eficaç i segura de 

realitzar un transplantament per tal d'evitar problemes intrínsecs o de rebuig, o els 

relacionats amb el nombre limitat de donants. (91) 

Els progressos de les múltiples disciplines científiques, com la biomedicina, la computació, 

els biomaterials i el coneixement del genoma humà anticipen avenços sorprenents en 

aquest camp. Quines teràpies hi ha disponibles avui en dia i quines arribaran 

pròximament? Quines limitacions cal superar per aconseguir aplicar els coneixements 

obtinguts al laboratori a la clínica? (89) 

1.1 ELS FONAMENTS DE LA MEDICINA REGENERATIVA 

Malgrat l'evolució i desenvolupament de noves tecnologies en medicina regenerativa, els 

seus fonaments es mantenen invariables. Es centra en aprofitar i optimitzar les pròpies 

capacitats regeneratives del cos a través de diversos mecanismes biològics. En aquest 

sentit, podem destacar tres elements, les cèl·lules, les matrius tridimensionals, i les 
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molècules de senyalització i factors de creixement necessaris per aconseguir la 

regeneració del teixit. 

Actualment, encara es discuteix el potencial de diverses eines i tècniques avançades i 

freqüentment utilitzades, com ara l’enginyeria de teixits, els factors de creixement, les 

cèl·lules mare, els biomaterials, la teràpia gènica i la nanotecnologia o combinacions 

d’aquestes.  

Totes aquestes eines es poden aplicar en medicina regenerativa. Tot i així, aquestes 

tecnologies han de ser abordades des d'un punt de vista multidisciplinari. La teràpia 

cel·lular, utilitzant principalment cèl·lules mare és una de les eines que més ha avançat 

durant els últims anys. De fet, actualment hi ha més de 3.000 estudis que impliquen l’ús 

d’aquest tipus de cèl·lules per tractar una àmplia gamma de malalties. Malgrat tot, encara 

hi ha molta feina per fer. Cal determinar les raons de la poca o nul·la eficàcia en alguns 

casos i, més especialment, del perquè s’observen danys col·laterals en altres.  

 
  

 

Com hem vist doncs, la medicina regenerativa presenta diverses vessants i innombrables 

tècniques. Al llarg d’aquest treball es parlarà de les dues que possiblement són més 

Cèl·lules mare 

Malles en 3D Factors de 
creixement 

Figura 1. Fonaments de la medicina regenerativa. (Font: Elaboració pròpia) 
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representatives i eficaces: la teràpia cel·lular i la regeneració de teixits, posant especial 

èmfasi en les cèl·lules mare i els factors de creixement.   

No obstant això, cal dir que ambdues tècniques estan estretament relacionades. 

1.1.1 Teràpia cel·lular i regeneració de teixits 

Una de les vessants de la medicina regenerativa és la regeneració o reparació de teixits, 

que generalment es fusiona amb la teràpia cel·lular.   

La regeneració de teixits es basa en reemplaçar el teixit malmès per un d’idèntic però sa, 

que realitzi correctament les funcions que li corresponen. Quan aquest procés es dona 

sense ajuda externa, de forma natural, el teixit que es regenera té generalment menys 

qualitat funcional i morfològica que el teixit original. Així, tot i que es fa una reparació, el 

teixit funcional es substitueix per un teixit fibrós, que únicament omple el buit deixat per 

la lesió. 

 

 

No obstant això, organismes més senzills com les salamandres o les estrelles de mar, 

entre d’altres, tenen una increïble capacitat de regeneració i poden regenerar les seves 

Figura 2. Comparativa entre regenerar i reparar (Font: regenerative medicine overview) 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam         
 

MARC TEÒRIC  6 

extremitats de forma completa i eficaç. A mesura que s’avança en l’escala evolutiva, es va 

perdent aquesta capacitat, fet que explica perquè els humans no la posseïm. Tanmateix, 

malgrat aquesta habilitat es perd en organismes vertebrats grans, es conserva a l’estat 

embrionari d’aquests.  

És per això que, en els últims anys, s’ha començat a treballar amb les cèl·lules mare, que 

encara mantenen aquestes capacitats. La teràpia cel·lular és una estratègia basada en l’ús 

de cèl·lules mare com a instruments terapèutics i es pot definir com el trasplantament de 

cèl·lules vives a un organisme amb l’objectiu de reparar un teixit o recuperar funcions 

perdudes.  

Les cèl·lules utilitzades en teràpia cel·lular i medicina regenerativa son les denominades 

cèl·lules mare o cèl·lules troncals, utilitzades com a agents terapèutiques gràcies a la seva 

capacitat per a diferenciar-se en cèl·lules específiques necessàries per la reparació de 

grups de cèl·lules o de teixits que han patit algun dany. Aquestes cèl·lules es poden 

utilitzar per mitjà de diverses estratègies. Les dues generalment utilitzades són les 

següents: 

1. Implantació de cèl·lules mare prèviament tractades in vitro 

Per poder guarir o pal·liar el funcionament anòmal d’un teixit o òrgan, és necessari 

disposar d’uns quants milers de cèl·lules sanes que sovint el cos no pot 

proporcionar. En aquests casos, la teràpia cel·lular pot resoldre el problema de 

reparació endògena. 

Per fer-ho, generalment es diferencien les cèl·lules mare in vitro en la tipologia 

cel·lular que es requereix mitjançant unes condicions de cultiu concretes. 

Seguidament es fomenta la seva proliferació fins a obtenir un nombre suficient de 

cèl·lules. En finalitzar aquest procés, s’obtenen cèl·lules adultes diferenciades que 

resten aïllades. Ara bé, malgrat que algunes malalties poden ser guarides amb 

cèl·lules aïllades, en moltes ocasions cal agrupar-les per generar teixits o òrgans, 

com per exemple vàlvules cardíaques o illots pancreàtics productors d’insulina. És 

per això que es recorre a l’enginyeria tissular. 
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L’enginyeria tissular es pot aplicar abans o després de la diferenciació de les 

cèl·lules i té com a funció principal crear una unitat estructural que supleixi el 

teixit o òrgan danyat. Aquestes cèl·lules requereixen d’altres materials i 

substàncies per a regenerar el teixit de forma eficaç, com son el 3D matrix i els 

factors de creixement. El 3D matrix proporciona una base semblant a la matriu 

extracel·lular, sobre la qual s’hi “construeix” el nou teixit. Aquest biomaterial, 

sintetitzat de forma in vitro, també incorpora molècules de senyalització i factors 

de creixement, que estimulen la proliferació controlada, la migració i la correcta 

diferenciació de les cèl·lules mare, així com també de les cèl·lules del teixit tractat 

(147). Amb tots aquests components es genera un teixit in vitro que després 

s’introdueix al pacient.  

 
 

 

 

 

 

Figura 3. Fonaments de l’enginyeria de teixits (Font: mdpi) 
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2. Estimulació de cèl·lules endògenes perquè aquestes mateixes puguin substituir 

les estructures danyades(91). 

Atès que la metodologia prèvia resulta en casos bastant invasiva, es van 

desenvolupar mètodes menys invasius, que es basen en la regeneració del propi 

teixit danyat in vivo. Això s’aconsegueix amb l’estimulació de les cèl·lules pròximes 

al dany, ja siguin cèl·lules mare o bé cèl·lules diferenciades. En estimular-les, 

aquestes comencen a proliferar i s’aconsegueix regenerar el teixit. Una d’aquestes 

noves tecnologies, menys invasiva, s’exposarà a continuació.  

 

2 FACTORS DE CREIXEMENT 

Els factors de creixement són molècules fonamentals pel desenvolupament i el 
creixement dels teixits 

Els factors de creixement són un grup heterogeni de proteïnes, un conjunt de substàncies 

que realitzen una important funció en la comunicació intracel·lular i, especialment, 

intercel·lular. Exerceixen un gran nombre de funcions biològiques entre les que destaca la 

proliferació cel·lular, però també afecten a la supervivència cel·lular, a la migració 

cel·lular, a la diferenciació i fins i tot a l’apoptosi (124).  

Aquestes molècules realitzen la seva funció a molt baixa concentració en els líquids i 

teixits corporals, de l’ordre dels picograms o els Nanograms. Actuen unint-se a receptors 

situats a la membrana cel·lular que transmeten la senyal des de l’exterior fins a l’interior 

de la cèl·lula. Per fer-ho, utilitzen l’acoblament de diferents proteïnes quinases que es 

fosforilen i regulen una cascada de senyals que acaba amb l’activació d’un o varis gens.  
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Els factors de creixement es poden agrupar en famílies en funció dels aminoàcids que 

comparteixin i en superfamílies segons la semblança entre estructures (8).  

2.1 ÚS EN MEDICINA REGENERATIVA I REGENERACIÓ DE TEIXITS  

Com s’ha esmentat anteriorment, la regeneració de teixits en medicina regenerativa es 

pot donar mitjançant dos mètodes: 

1. Regeneració del propi teixit danyat in vivo: amb l’estimulació de les cèl·lules 

pròximes al dany (cèl·lules mare o bé cèl·lules diferenciades) 

2. Inserció de teixits obtinguts in vitro: gràcies a cèl·lules mare, matrius i factors de 

creixement. Amb aquests materials es crea al laboratori un precursor del teixit que 

posteriorment s’implanta.  

Recentment s’ha vist que els factors de creixement no són exclusius del segon d’aquests 

mètodes, sinó que també es poden utilitzar per a regenerar el propi teixit danyat in vivo. 

A continuació s’exposaran el seguit d’observacions que va permetre als investigadors 

arribar a aquesta conclusió.  

Després de donar-se la lesió o el dany tissular, s’activen i coordinen un gran nombre de 

vies intercel·lulars i intracel·lulars amb l’objectiu de restaurar la integritat del teixit i la 

Figura 4. Mecanisme d'actuació dels factors de 
creixement (Font: Khan Academy) 
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seva homeòstasi. Generalment, s’expressen famílies senceres de molècules d’adhesió de 

factors de creixement i diferenciació (3). 

El procés de regeneració tissular doncs, inclou un complex nombre de successos biològics 

controlats per l’actuació d’un còctel de factors de creixement. Aquests també són 

necessaris per promoure l’angiogènesi i la formació de vasos sanguinis que 

subministraran oxigen i nutrients al teixit danyat.  

Quan els científics es van adonar de l’acció dels factors de creixement en la regeneració 

tissular, van començar a investigar i desenvolupar mètodes que permetessin, únicament 

amb aquestes molècules, la recuperació dels teixits danyats.  

Així és com es va obtenir una tècnica anomenada PRGF (Plasma Ric en Factors de 

Creixement), un procés barat i fàcilment reproduïble.  

 

2.2 TECNOLOGIA PRGF 

El PRGF (Plasma Rich in Growht Factors) és un preparat autòleg que es fa a partir de la 

sang del pacient. En concret, s’extreu el plasma, ric en plaquetes i, després d’un 

procediment exhaustiu, es torna a infiltrar al pacient.  

Aquesta tecnologia es basa en l’alliberació controlada de diferents senyals cel·lulars 

contingudes en les plaquetes, que acceleren i optimitzen la reparació de teixits danyats.  

Les plaquetes contenen factors de creixement que son claus en aquests processos, 

juntament amb d’altres que es troben lliures al plasma. Tot aquest conjunt de factors de 

creixement i molècules promouen la cicatrització i la regeneració dels teixits, reduint el 

dolor i la inflamació, sense cap mena d’efecte secundari (170).  

De forma sintètica, actuen com a: 

- Antiinflamatoris endògens. 

- Afavoridors la multiplicació cel·lular.  

- Correctors dels dèficits de la matriu extracel·lular.  
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- Lubricants.  

- Fomentant l’equilibri molecular de l’organisme, homeòstasi.  

- Participen en l’angiogenesis i en la vascularitat dels propis teixits.  

Per aconseguir que aquestes plaquetes realitzin la seva funció cal activar-les prèviament 

amb ions de calci, un agent coagulant (170). Un cop activades, es poden introduir en 

l’organisme.  

 En afegir calci succeeixen tres coses: 

1- La protrombina esdevé trombina i degrada el fibrinogen en monòmers de fibrina.  

2- Els monòmers de fibrina creen una matriu tridimensional de fibrina, que actua 

com a suport per a la regeneració del teixit.  

3- Les plaquetes es coagulen, s’activen i alliberen les diferents molècules que 

contenen. Aquestes molècules s’acumulen a la matriu de fibrina i s’alliberen de 

forma progressiva.  

 

 

Quan s’alliberen els factors de creixement de les plaquetes, es donen un conjunt 

d’esdeveniments en cadena. El conjunt d’agents segregats afecten la mobilitat, l’adhesió, 

Figura 5. Activació de les plaquetes del plasma amb l’addició de CaCl2. (Font: Dossier científico tecnología PRGF) 
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la proliferació, la supervivència i l’activació i diferenciació de les cèl·lules, especialment de 

les cèl·lules mare adultes contingudes al nínxol (fet que s’explica en l’apartat de cèl·lules 

mare). Aquestes cèl·lules mare adultes originen cèl·lules diferenciades i sanes, 

específiques per  a regenerar el teixit danyat. 

 

2.3 EXEMPLE DE TRACTAMENT AMB FACTORS PLASMÀTICS DE CREIXEMENT  

Hospital Quirón Salud 

El tractament PRGF (Plasma ric en factors de creixement) s’aplica actualment de forma 

generalitzada per a tractar tot tipus de lesions. Inicialment però, va ser un tractament 

desenvolupat per el Dr. Eduard Anitua i aplicat únicament per ell i els doctors del grup 

d’investigació del Dr. Cugat. Aquest doctor visita a l’Hospital Quirón Salud de Barcelona 

juntament amb el seu equip, entre els quals hi ha el Dr. Xavier Cuscó.  

Aprofitant el tractament de factors de creixement que em va aplicar el Dr. Cuscó se'm va 

oferir la possibilitat de veure el procés previ a la infiltració del factors, des de l’extracció 

de sang fins la infiltració del preparat. El tractament que s’explicarà a continuació doncs, 

va ser realitzat pel Dr. Cuscó a l’Hospital Quirón Salud de Barcelona, pioner en aquesta 

tècnica, el dia 25 de juliol de 2019. 

COM S’OBTÉ EL PRGF: 

1. Extracció de sang 

La tècnica de PRGF requereix d’una extracció de sang. El volum a extreure depèn 

únicament de la mida de la lesió a tractar però sol comprendre’s entre 20ml i 

40ml.  

L’extracció d’aquesta sang s’ha de realitzar seguint un protocol molt estricte, en el 

que s’especifica l’angle d’entrada de l’agulla i la velocitat de sortida de la sang, que 

ha de ser elevada per evitar la coagulació. Tot i així, per prevenir la coagulació, 

s’utilitza una xeringa que ja conté una substància anticoagulant.  
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2. Centrifugació  

Els tubs que contenen la sang del pacient s’han de centrifugar durant 8’ a 580g 

immediatament després de l’extracció. 

 
 

 

3. Separació de PRGF 

Degut a la centrifugació, la sang es separa en diferents fases segons la seva 

densitat. La fase vermella es troba a la part inferior del tub i conté una fina capa 

superior que està constituïda pels leucòcits.  

 
Seguidament hi ha el plasma ric en factors de creixement, un fluid groguenc situat 

sobre la capa leucocitària. Una de les característiques d’aquest fluid és la manca 

de leucòcits i el seu gradient de concentració de plaquetes, que augmenta de 

forma directament proporcional a la densitat del plasma. (que augmenta a mesura 

que s’acosta a la fase vermella). És justament degut a aquest gradient de 

concentració que es separa el plasma en dues fraccions.  

Figura 6. Tubs preparats per la centrifugació. 
Hospital Quirón Salut, 25/7/2019. (Font: elaboració 
pròpia) 

Figura 7. Separació de la sang després de la 
centrifugació Hospital Quirón Salut, 25/7/2019. 
(Font: elaboració pròpia) 
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Els 2ml de plasma situats just sobre la capa leucocitària s’anomenen fracció 2 i 

contenen la major concentració de plaquetes i de proteïnes  (dues vegades més 

que la concentració de la sang perifèrica)  

La fracció de plasma restant, que oscil·la entre els 2 i els 3ml, s’anomena fracció 1, 

i conté un nombre més baix de proteïnes i plaquetes. 

  
Generalment per a la infiltració es mesclen ambdues fraccions en una proporció 

50/50. Tot i així, aquesta proporció depèn de la decisió del doctor en funció del 

cas que es tracta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Mescla de les dues fraccions del plasma 
sanguini, Hospital Quirón Salut, 25/7/2019. (Font: 
elaboració pròpia) 

Figura 8. Separació de la sang en fraccions 
després de la centrifugació. (Font: Dossier 
científico tecnología PRGF) 
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4. Activació controlada dels factors de creixement 

Per tal d’activar les plaquetes i accelerar la seva coagulació s’utilitza clorur càlcic 

(CaCl2). La quantitat de CaCl2 a afegir depèn de la quantitat de plasma: 50μl 

d’activador de PRGF per a cada ml de plasma.  

Un cop s’ha activat la coagulació s’ha de determinar quin ús es vol fer del plasma 

segons la finalitat i la severitat de la lesió. Si es vol injectar al pacient en estat 

líquid s’ha d’aplicar immediatament després de la seva activació. Per altra banda, 

si la intenció és crear una malla o una membrana s’ha de deixar actuar els factors 

de coagulació durant aproximadament 10 minuts a 37ºC.  

 
 

 

Un dels fets més interessants de la tecnologia PRGF és la seva versatilitat. En funció del 

grau de coagulació dels factors, es poden diferenciar tres tipologies de tractaments dins la 

tecnologia PRGF. Aquestes són: líquid activat, malles de factors i coàgul de factors (170).  

2.3.1 Líquid activat 

El líquid activat és la fórmula activa de PRGF que s’obté just després de l’activació del 

plasma sanguini amb CaCl2. La seva aplicació es dona mitjançant una injecció al lloc 

lesionat, que s’ha de realitzar poc temps després de l’activació del plasma, per evitar la 

coagulació d’aquest a la xeringa.  

Figura 10. Injecció dels factors de creixement en la lesió, 
Hospital Quirón Salut, 25/7/201. (Font: elaboració pròpia) 
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S'injecta per tractar lesions musculars, tendinoses, òssies i articulars i el procés de 

coagulació té lloc al punt de la injecció.  

2.3.2 PRGF clot 

El coàgul de PRGF és una matriu tridimensional que es forma uns 15 minuts després de 

l’activació de PRGF i que adopta la forma del recipient que la conté. Aquesta matriu 

consisteix en una malla de fibrina que conté plaquetes, factors de creixement i altres 

molècules bioactives al seu interior. Es tracta d’un sistema d’alliberament sostingut al lloc 

de l’aplicació, tant de factors com de molècules bioactives.  

En moltes ocasions, s’afegeix material inorgànic o biològic, com trossos d’os o de cartílag, 

al coàgul, de manera que es forma un agregat. Això permet una major eficiència del 

coàgul en el seu ús com a material d’empelt i de suport.   

2.3.3 Malles de fibrina 

Les malles de fibrina són semblants als coàguls, amb la diferència que la fibrina es forma 

generalment a partir de la fracció 1 de la sang del pacient. Després d’activar el plasma, es 

deixa coagular el líquid fins que s’obté una malla de fibrina. Aquesta xarxa tridimensional  

estable conserva un petit nombre de molècules bioactives i es pot utilitzar com a 

membrana de suport, amb capacitats d’homeòstasi i integració en diversos punts de 

l’organisme. 

2.3.4 Sobrenedant 

Aquest líquid es forma a partir de la fracció 1 o de la combinació d’ambdues fraccions. Es 

prepara seguint el mateix protocol que en el cas anterior però, en aquest cas, recollint el 

líquid alliberat pel coàgul, que conté la majoria de factors de creixement i molècules 

bioactives – que inicialment estaven retingudes a la malla de fibrina-.  

El sobrenedant s'utilitza en tècniques de cultiu cel·lular per investigar els mecanismes 

implicats en la regeneració de teixits induïda per la tècnica PRGF.  
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3 MALLES BIOACTIVES EN TRES DIMENSIONS 

En termes d’estratègies de medicina regenerativa, s’ha creat fins i tot materials i 

estructures que imiten la matriu extracel·lular, anomenades malles bioactives en tres 

dimensions. Gràcies a aquestes estructures, es proporciona una base sobre la qual s’hi 

“construeix” el nou òrgan o teixit ja que ofereixen adherència cel·lular i molècules de 

senyalització com per exemple els factors de creixement. Talment, amb aquestes 

molècules s’atrau i estimula els components cel·lulars, que estimulen la fase regenerativa 

i inhibeixen la fase de reparació o profibròtica (170). 

 

 

La matriu tridimensional és flexible i conté porus que permeten la difusió de nutrients i 

els productes metabòlics que fomenten el creixement de les cèl·lules. Aquest suport físic 

guia el creixement correcte del nou teixit, tant en termes estructurals com biològics.  

A mesura que es regenera el teixit, es substitueix la malla en tres dimensions per la 

matriu extracel·lular endògena, que segueix fent la mateixa funció.  

 

4 CÈL·LULES MARE 

El camp de les cèl·lules mare és un camp relativament nou, que genera moltes 

preguntes, algunes de les quals encara no tenen resposta. Cada dia es descobreixen coses 

noves que a vegades es contradiuen amb el que es donava per vàlid fins al moment. Per 

entendre’l doncs, cal situar-lo en l’evolució de la investigació científica.  

 

Figura 11. Unió entre les cèl·lules, la malla bioactiva en tres dimensions i els factors de 
creixement per “construir” un nou teixit o òrgan. (Font: mdpi) 
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Les cèl·lules mare són cèl·lules indiferenciades, immadures, autorenovables i capaces de 

generar un o més tipus de cèl·lules diferenciades. Les cèl·lules mare estan caracteritzades 

per dues propietats essencials:  

1. La seva capacitat d'autorenovació, fonamentada en la proliferació il·limitada. És 

gràcies a aquesta característica que es mantenen al llarg del temps com a cèl·lules 

indiferenciades, no “envelleixen” (79).  

2. Poden generar diverses tipologies cel·lulars en funció de les condicions a les que 

es troben sotmeses. (69)        

Les cèl·lules mare són unes cèl·lules relativament petites que no tenen les 

característiques fenotípiques de cap de les cèl·lules pertanyents als teixits coneguts 

actualment. Malgrat això, estan dotades del potencial per generar cèl·lules diferenciades 

de qualsevol d’aquests teixits. (53) 

 

 

Durant anys, s’han realitzat diverses investigacions per a definir les característiques 

essencials de les cèl·lules mare. Finalment, s’ha establert que una cèl·lula, per tal de 

poder-se considerar cèl·lula mare, ha de complir les següents característiques:  

Figura 12. Imatge que mostra el potencial de diferenciació i d’autorenovació de les cèl·lules mare. 
(Font: Elaboració pròpia) 
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1. Expressar marcadors de pluripotència 

2. Activar vies de transducció que mantinguin la pluripotència 

3. Un estat de proliferació característic, habilitat de dividir-se eternament (53) 

 

4.1 CLASSIFICACIÓ 

Les cèl·lules mare es poden classificar en funció de:  

1. La seva capacitat o potencial de diferenciació 

2. El seu origen  

4.1.1 Classificació segons la capacitat o el potencial de diferenciació 

Segons la seva capacitat o potencial de diferenciació, les cèl·lules mare es poden 

classificar en 4 grans grups:  

1. Cèl·lules mare totipotents 

2. Cèl·lules mare pluripotents 

3. Cèl·lules mare multipotents 

4. Cèl·lules mare unipotents 

 

 
Figura 13. Relació entre el desenvolupament embrionari humà i el potencial de diferenciació de les 
cèl·lules. (Font: Elaboració pròpia) 
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4.1.1.1 Cèl·lules mare totipotents 

Poden ser obtingudes i observades durant les primeres etapes del desenvolupament 

embrionari, quan l’òvul fecundat està en procés de segmentació -des de la formació del 

zigot fins que es constitueix la blàstula, passant per l’estat de mòrula-. Aquestes tenen la 

capacitat de crear nous embrions i formar organismes adults ja que poden diferenciar-se 

en qualsevol tipus cel·lular, donant lloc així a dues estructures definides i imprescindibles 

pel desenvolupament embrionari: el teixit embrionari o les capes germinals (ectoderma, 

mesoderma i endoderma) i el teixit extraembrionari o trofoblast (placenta, amni, sac 

vitel·lí, al·lantoides i còrion). 

4.1.1.2 Cèl·lules mare pluripotents  

Les cèl·lules mare pluripotents es troben a la capa interna del blastocist, anomenada 

embrioblast, que es constitueix 5 dies després de la fecundació. Tenen la capacitat de 

diferenciar-se en qualsevol dels teixits o tipologies cel·lulars corresponents a les capes 

germinals, incloent les cèl·lules sexuals. Tot i així, degut a la impossibilitat d’aquestes 

cèl·lules per a diferenciar-se en cèl·lules del teixit extraembrionari, no poden originar un 

organisme complet. Consten d’una propietat bàsica, la seva capacitat de dividir-se 

indefinidament, originant cèl·lules filles inalterades genèticament i que mantenen les 

mateixes propietats que la progenitora. En unes condicions concretes o sota els efectes 

de senyals específics, les cèl·lules mare pluripotents deixen d’auto-renovar-se i de donar 

lloc a cèl·lules filles idèntiques a la progenitora per començar a diferenciar-se cap a una 

tipologia cel·lular concreta.  

Aquest tipus de cèl·lules mare només es troba entre els dies 4 i 7 del desenvolupament 

embrionari.  

4.1.1.3 Cèl·lules mare multipotents  

Aquest tipus de cèl·lules sorgeixen de la diferenciació de les cèl·lules pluripotents, en el 

moment en que es creen les diverses capes germinals.  

Son capaces de generar noves cèl·lules de la seva capa embrionària. Tenen un gran 

impacte en el desenvolupament, la protecció i la reparació de teixits de l’organisme. 
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També se les denomina cèl·lules mare organoespecífiques, ja que poden conformar un 

òrgan en la seva totalitat. A banda de poder-les obtenir durant el desenvolupament 

embrionari, aquest tipus de cèl·lules també es poden obtenir d’una gran varietat de fonts 

en l’organisme adult, tals com la medul·la òssia o la sang del cordó umbilical, a més de 

trobar-se també en múltiples regions del cervell, la retina, la pell o el pàncrees.  

4.1.1.4 Cèl·lules mare unipotents 

Aquest tipus de cèl·lules mare, també anomenades oligopotents, són fruit de la 

diferenciació pràcticament total.  

Presenten el grau més baix de potencial de diferenciació, ja que només poden originar 

cèl·lules d’un mateix llinatge. Malgrat tot, segueixen tenint la capacitat d’autorenovació i 

proliferació que caracteritza a les cèl·lules mare.  

 

4.1.2 Classificació segons el seu origen 

Per altra banda, les cèl·lules mare es poden classificar segons el seu origen. Hi ha tres 

tipologies definides de cèl·lules mare; dues d’elles fisiològiques (les cèl·lules mare 

embrionàries o ESCs i les cèl·lules mare adultes o ASCs), presents a diferents estats del 

cicle vital dels organismes o del desenvolupament embrionari; una tipologia 

desenvolupada al laboratori mitjançant enginyeria genètica (les cèl·lules mare induïdes o 

iPSC) (53). 

4.1.2.1 Cèl·lules mare embrionàries (ESCs) 

Les ESCs van ser les primeres cèl·lules pluripotents que es van aconseguir aïllar 

d’embrions, inicialment de ratolí i més endavant d’humà. A conseqüència del seu origen a 

la massa interna del blastocist, les cèl·lules mare embrionàries expressen els gens 

marcadors de pluripotència: Oct4, Sox2 i Nanog (153). 
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Un conjunt determinat de factors de transcripció com el Nanog, l’Oct 4, Sox2 i el Tcf3 

mantenen l’estat pluripotent de les ESCs. L’Oct4 s’expressa durant el desenvolupament 

primerenc dels mamífers i és essencial per a formar la massa pluripotent de cèl·lules mare 

i per a mantenir les ESCs. El Nanog és un altre regulador important de pluripotència i 

s’activa en el desenvolupament embrionari, quan l’embrió consta de 8 cèl·lules. L’Oct 4, el 

Nanog i el Sox2 s’indueixen i regulen entre ells, a més de cooperar amb altres factors de 

transcripció secundaris amb els asseguren l’estabilitat de la pluripotència (153).  

Les cèl·lules mare embrionàries deriven de l’embrioblast o capa interna dels blastocists 

(ICM: Inner Cell Mass) en mamífers. Aquestes tenen la capacitat de proliferar 

indefinidament in vivo i in vitro, mantenint la pluripotència i la seva habilitat de 

diferenciar-se en cèl·lules corresponents a les tres capes germinals -ectoderma, 

mesoderma i endoderma- (Evans and Kaufman, 1981; Martin, 1981). (58) Són les 

encarregades de generar totes les cèl·lules somàtiques de l’organisme al llarg del 

desenvolupament embrionari: de l’endoderma es forma el pàncrees, el fetge, la tiroides, 

els pulmons, la uretra i la bufeta; de la mesoderma en deriven la medul·la òssia, 

l’esquelet, els músculs estriats, el miocardi, els vasos sanguinis i els tubs renals; i de 

l’ectoderma en provenen la pell, les neurones, la glàndula pituïtària, els ulls i les orelles.  

Aquesta característica les converteix en eines fonamentals pel tractament de nombroses 

malalties com per exemple el Parkinson, la diabetis, l'Alzheimer o danys a la medul·la 

Figura 14. Blastocist, que conté al seu interior cèl·lules mare 
embrionàries. (Font: mètode.cat) 

Embrioblast. Lloc on resideixen 

les ESCs.  
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espinal, entre d’altres. Tanmateix, el seu ús es troba sotmès a grans dificultats o 

controvèrsies. En primer lloc, de caire ètic degut a l’ús indispensable d’embrions humans 

per la seva obtenció i en segon lloc, a causa dels problemes de rebuig que ocasiona en els 

pacients quan es realitza l’al·lotransplantament, o transplantament entre individus d’una 

mateixa espècie (30). 

In vivo, les ESC, tal i com les coneixem, existeixen durant un curt període de temps. A 

mesura que avança el desenvolupament embrionari, la pluripotència de les cèl·lules que 

constitueixen l’embrió disminueix. Degut a això, s’ha diferenciat entre les cèl·lules mare 

embrionàries que s’extreuen de l’embrioblast del blastocist abans que aquest s’implanti a 

les parets de l’endometri (ESC) i les cèl·lules mare embrionàries que s’extreuen de l’ICM 

del blastocist un cop aquest ja s’ha implantat (EpiSC). Aquestes darreres, malgrat tenir 

semblances amb les ESC i considerar-les encara cèl·lules pluripotents, no es comporten 

totalment com a tals (70). Ambdues tenen característiques biològiques diferents a causa 

del seu origen dispers. Els dos estats de pluripotència, que es poden estabilitzar in vitro 

mitjançant diferents medis de cultiu, exposen senyals moleculars i propietats de 

creixement in vitro diferents. A més a més, depenen de vies de senyalització pel 

manteniment de  la pluripotència generalment oposades (93).  

 

 
Figura 15. Relació entre el desenvolupament embrionari i la tipologia de cèl·lules mare. (Font:Induction of 
pluripotency, from mouse to human) 
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Les primeres cèl·lules mare embrionàries humanes es varen aïllar l’any 1998 (Thomson et 

al. 1998), utilitzant processos similars als d’ Evans i Kaufman, quan 17 anys abans van 

aconseguir aïllar cèl·lules mare embrionàries de ratolí. Aquestes hESC, es van extreure de 

blastocists obtinguts mitjançant fertilització in vitro. Durant els anys posteriors es va 

perfeccionar les tècniques i l’any 2004 es va optimitzar un protocol estandarditzat que va 

permetre una major eficiència i que encara s’utilitza en l’actualitat.  

 

 

L’obtenció de línies cel·lulars de hESC va permetre determinar que, així com les mESC, 

aquestes també poden créixer indefinidament in vitro, formant colònies circulars, 

mantenint el seu cariotip i la seva pluripotència, fet que va permetre estudiar l’habilitat 

que tenen per a diferenciar-se en qualsevol cèl·lula de l’organisme. La diferenciació 

succeeix in vitro quan les cèl·lules es troben en unes condicions de cultiu que no contenen 

els components necessaris per tal de mantenir la pluripotència, ja sigui de forma induïda 

o espontània (96). El control de la seva diferenciació ha causat un fort impacte en la 

medicina regenerativa, ja que permet obtenir qualsevol llinatge cel·lular a partir d’una 

cèl·lula mare.  

4.1.2.2 Cèl·lules mare adultes (ASCs) 

Les cèl·lules mare adultes (també anomenades cèl·lules mare somàtiques) són cèl·lules 

mare post-natals que deriven de les cèl·lules mare embrionàries i que, a diferència 

d’aquestes, es troben en diversos llocs de l’organisme adult (77). Són cèl·lules amb una 

proliferació lenta i una capacitat més limitada d’autorenovació i diferenciació, ja que són 

Figura 16. Origen i potencial de diferenciació de les cèl·lules mare embrionàries (Font: Elaboració 
pròpia) 
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considerades multipotents (70). Com s’ha esmentat anteriorment, això implica que tenen 

la capacitat de diferenciar-se en cèl·lules d’un conjunt de teixits concret. Aquest, ve 

determinat en funció del seu origen embrionari i de la capa germinal a la qual pertanyen, 

són organoespecífiques (91). Tot i així, hi ha diversos estudis que defensen i proven la 

capacitat d’algunes d’aquestes cèl·lules per a diferenciar-se en tipologies cel·lulars de 

diverses capes embrionàries. Aquesta capacitat s’anomena plasticitat. (91) 

Les ASCs mantenen l’expressió de com a mínim tres dels quatre factors de transcripció 

característics de les ESCs (Oct4, Sox2 i Klf4) i, igual que les ESCs, per tal de conservar les 

característiques que les defineixen requereixen d’una xarxa equilibrada de marcadors 

específics. A més, cada una de les tipologies d’ASCs, al ser organoespecífiques, expressa 

un conjunt de marcadors característics, que la diferencien de les altres. Conseqüentment, 

i a diferència de les cèl·lules mare pluripotents, és difícil determinar un conjunt de 

marcadors que es pugui aplicar a totes les cèl·lules mare adultes, fet que dificulta la seva 

identificació (89)(77).  

Fins fa una dècada, les úniques cèl·lules mare adultes de les que s’havia provat 

l’existència eren les cèl·lules mare hematopoètiques, que són les responsables de la 

producció de totes les cèl·lules sanguínies. S’havia especulat de l’existència de ASC en 

altres teixits amb un alt grau de proliferació, com la pell o el fetge, però sense cap 

evidència clara (79). Actualment però, s’ha aconseguit aïllar nombroses tipologies 

d’aquest tipus de cèl·lules en teixits adults, arribant a la conclusió que cada teixit de 

l’organisme conté el seu propi conjunt de cèl·lules mare adultes.(70) 

L’explicació d’aquest fet és ben senzilla: tenen la funció d’actuar com a reserva de 

cèl·lules al llarg del cicle vital de l’individu (91); de tal manera que s’usen per a reemplaçar 

les cèl·lules mortes ja sigui degut a causes fisiològiques o patològiques. 

Cada vegada que es crea una ferida o dany al teixit, el conjunt corresponent de cèl·lules 

mare adultes genera cèl·lules diferenciades i amb funcions especialitzades que ajuden a 

reparar el dany (82).  
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Tot i així, les cèl·lules mare s’usen amb poca freqüència ja que es mantenen en un estat 

de proliferació molt lenta, gairebé detinguda. In vivo doncs, es creu que entren en l’estat 

de divisió amb una freqüència molt baixa, però relativament constant. (Cheshier et al. 

1999,Snippert et al. 2010) (82).   

Els mecanismes que controlen el cicle de les cèl·lules mare adultes, i per tant la seva 

divisió, depenen de la interacció que s’estableix entre les cèl·lules mare i el medi que les 

envolta (78). Aquest microambient extracel·lular s’anomena nínxol de les cèl·lules mare i 

regula les seves propietats plàstiques, a més de controlar i mantenir les propietats que les 

caracteritzen(89).  

Per tal d’entendre com es dona el procés de diferenciació i divisió de les ASCs doncs, 

primer s’ha de definir el nínxol. 

 

NÍNXOL 
Els nínxols de les cèl·lules mare són microambients de teixits locals que mantenen i 

regulen les cèl·lules mare adultes. Estan constituïts per cèl·lules diferenciades, matriu 

extracel·lular i factors de creixement i de senyalització, quinases i, juntament amb les 

característiques intrínseques de les cèl·lules mare, determinen les seves propietats i el 

seu potencial (78 i 96). És mitjançant l’alliberament o no d’aquests factors de creixement i 

senyalització que el nínxol regula el comportament de les cèl·lules mare.  

Com que el control i l’activació de les cèl·lules mare adultes es dona gràcies al nínxol que 

les envolta, quan una cèl·lula abandona el nínxol perd les característiques de cèl·lula 

mare, es diferencia i perd la capacitat d’autorenovar-se (95). A més, el nínxol és 

l’encarregat de mantenir una producció estable de noves cèl·lules mare i de cèl·lules 

progenitores per tal de mantenir l’homeòstasi del teixit. (48) 
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En el moment en què s’activa el procés de diferenciació, les cèl·lules mare adultes inicien 

una divisió cel·lular asimètrica mitjançant la mitosi (70). Les ASCs són capaces 

d’autorenovar-se i d’originar cèl·lules diferenciades amb funcions especialitzades gràcies 

al procés de divisió asimètrica. Mentre una de les cèl·lules filles roman adjunta al nínxol 

com a cèl·lula mare que s’autorenova -es manté indiferenciada-, l’altra esdevé una 

cèl·lula progenitora o precursora, abandona el nínxol, i comença a proliferar i diferenciar-

se, fet que, després de diverses fases de mitosi, condueix a la formació d’una cèl·lula 

madura, totalment diferenciada (78). És gràcies a la divisió cel·lular asimètrica que els 

teixits són capaços de mantenir un equilibri adequat entre les taxes de diferenciació i de 

proliferació, fet que permet establir i controlar la seva forma i mida, evitant un 

creixement descontrolat (79).  

Malgrat no conèixer la totalitat dels mecanismes subjacents a la transició de ASC cap a 

cèl·lules diferenciades, es creu que el desencadenant és una subtil alteració en els 

marcadors propis de les cèl·lules mare adultes (70).  

Figura 17.  Nínxol de les cèl·lules mare adultes. Quan aquestes es desprenen del nínxol, perden la 
pluripotència. (Font: biology of stem cells, overview) 
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Les cèl·lules mare adultes tenen cada vegada un paper més important en teràpia i en 

investigació. A diferència de les ESC, l’ús de cèl·lules mare adultes en investigació i com a 

teràpia no causa cap tipus de controvèrsia, ja que deriven de teixits adults i tenen un grau 

de pluripotència menor. Tot i així, les dificultats que presenten per ser aïllades 

compliquen i disminueixen el seu ús en medicina.  

 

4.1.2.3 Cèl·lules mare induïdes (iPSC) 

Per tal de superar els problemes ètics i de rebuig de les ESCs, es va plantejar la possibilitat 

de transformar cèl·lules somàtiques adultes del pacient directament a cèl·lules mare 

pluripotents. D’aquesta manera, no causarien cap inconvenient ètic ni resultarien 

rebutjades pel sistema immunitari del pacient al ser implantades. El resultat d’anys 

d’investigació, són les cèl·lules mare induïdes o iPSC.  

Figura 18. Comportament d’una cèl·lula mare en una divisió asimètrica. 
(Font: BACM (Banco Andaluz de Células madre)).  
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La possibilitat de regenerar tot el repertori de tipologies cel·lulars mitjançant la 

reprogramació d’una cèl·lula somàtica adulta és un pensament fascinant, però fins fa uns 

anys, impossible d’aplicar. (58) 

Durant molt temps, la seqüència: cèl·lules mare totipotents / cèl·lules mare pluripotents / 

cèl·lules mare multipotents / cèl·lules mare unipotents / cèl·lules somàtiques 

diferenciades, semblava irreversible en mamífers. El desenvolupament d’aquestes 

cèl·lules diferenciades és degut en essència a una pèrdua progressiva de la pluripotència a 

mesura que les cèl·lules totipotents d’un zigot es comencen a definir en diversos tipus 

cel·lulars per tal de conformar l’organisme adult. Per tant, per tal d’obtenir cèl·lules mare 

pluripotents s’hauria de revertir tot aquest procés. En els últims anys, múltiples instituts 

de recerca s’han endinsat en la investigació de les cèl·lules mare per tal de trobar una 

forma eficaç de revertir-lo.  

Com en la major part dels estudis, es va començar l’experimentació amb cèl·lules de 

ratolí, per tal de perfeccionar els processos que després podien ser usats en cèl·lules 

humanes. 

 

 

La primera tècnica eficaç es va desenvolupar amb cèl·lules de ratolí l’any 1997 (Wilmut et 

al., 1997; Wakayama et al., 1998). No obstant això, Briggs i King, ja havien clonat 

satisfactòriament una granota l’any 1950 utilitzant una metodologia semblant. Aquest 

sistema s’anomena SCNT (Stem Cell Nuclear Transfer), o transferència nuclear.  Aquesta 

Figura 19. Mètodes per a revertir la pèrdua de pluripotència a mesura que avança el desenvolupament embrionari. 
(Font: Direct reprogramming of genetically unmodified fibroblasts into pluripotent stem cells) 
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tècnica sustenta que el citoplasma d’un oòcit és capaç de reprogramar un nucli de cèl·lula 

somàtica fins a un estat pluripotent (76), mitjançant el procés següent: En primer lloc, 

s'agafa una cèl·lula somàtica del pacient i se n'extreu el nucli. Paral·lelament, es realitza el 

mateix procés amb un oòcit. A continuació, el nucli de la cèl·lula somàtica es transfereix a 

l'oòcit anucleat. Un cop transferit, el nucli somàtic és induït pel citoplasma de l'oòcit a 

iniciar un procés de reprogramació epigenètica, comença a expressar gens específics de 

pluripotència i esdevé una cèl·lula pluripotent.  

Mitjançant la transfecció o clonació nuclear es resol un dels problemes que presenten les 

ESC: el pacient no rebutja les cèl·lules mare implantades. L’ADN de les cèl·lules 

implantades és el mateix que l’ADN del pacient, ja que s’utilitza el nucli d’una cèl·lula 

somàtica d’aquest.  

Tot i així, la producció de cèl·lules mare embrionàries autòlogues amb la tècnica de 

transferència nuclear té limitacions degut a qüestions ètiques, lligades a la destrucció 

d’oòcits que potencialment poden esdevenir un individu humà.  

A més a més, es tracta d’una tècnica poc eficient, amb un alt grau de mortalitat i 

desenvolupament anormal de les cèl·lules mare obtingudes, fet que empitjora quan es 

parla de transferència nuclear amb cèl·lules humanes (165).  

És per tots els motius ja esmentats que la investigació en cèl·lules mare va seguir 

progressant amb l’objectiu de trobar tècniques més eficaces per a reprogramar una 

cèl·lula somàtica adulta fins a un estat de pluripotència. Tanmateix, gràcies a la SNCT, es 

va arribar a la conclusió que els canvis que es donen en el potencial de diferenciació de 

les cèl·lules durant el desenvolupament embrionari són fruit d’uns canvis epigenètics 

reversibles, no pas degut a canvis genòmics irreversibles. Els nous estudis tenien com a 

objectiu doncs, determinar quin mecanisme utilitzaven les cèl·lules mare embrionàries 

per induir la pluripotència a cèl·lules somàtiques.  

L’any 2006, un article publicat per investigadors de la Universitat de Kyoto va revolucionar 

i trencar els esquemes de tota la comunitat científica. En aquest, es demostra que 
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únicament amb la sobreexpressió d’uns factors de transcripció concrets, una cèl·lula 

somàtica adulta diferenciada podia adquirir pluripotència (29). 

Les cèl·lules obtingudes mitjançant aquest procés es van anomenar iPSC (induced 

pluripotent stem cells), i presenten una morfologia i un creixement idèntic a les cèl·lules 

mare embionàries (ES o ESCs) a més d’expressar els mateixos marcadors genètics.  

Amb aquesta tècnica, Yamanaka i el seu equip van aconseguir fer front als dos principals 

problemes que presentava la teràpia cel·lular amb ESC, ja que, a diferència de la 

transferència nuclear, en aquest cas no es requereix de cap oòcit o cèl·lula mare 

embrionària per tal d’aconseguir reprogramar una cèl·lula somàtica adulta.  

 

 

La generació de cèl·lules mare pluripotents induïdes és una tècnica complexa i 

generalment amb una baixa eficàcia, que depèn fonamentalment d’una sèrie de factors 

que s’han de tenir en compte durant el cultiu cel·lular (166). El primer estudi en obtenir 

una reprogramació satisfactòria va induir l’expressió de quatre gens, Oct 3/4, Sox2, Klf4 i 

c-Myc, en cèl·lules somàtiques de ratolí. Malgrat que l’eficiència de reprogramació va ser 

baixa, les cèl·lules mostraven pluripotència i expressaven els marcadors característics 

d’aquest estat. Estudis posteriors van perfeccionar la tècnica i, conseqüentment, millorar 

l’eficiència. Tot i així, actualment encara no s’ha aconseguit establir quina combinació de 

factors resulta imbatible (148).   

 

 

Figura 20. Reprogramació de cèl·lules somàtiques amb la que s’obtenen cèl·lules mare pluripotents induïdes, amb un 
potencial de diferenciació igual a les ESCs. (Font: Elaboració pròpia) 
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4.2 IMPORTÀNCIA DELS  TELÒMERS I IMMORTALITAT 

 
Les cèl·lules somàtiques, de les quals tots estem constituïts, no són immortals i, 

eventualment, deixen de dividir-se i entren en apoptosi (79). Tanmateix, les cèl·lules mare 

es poden reproduir infinitament. Per què? 

La resposta a aquesta pregunta es troba en els telòmers, els extrems dels cromosomes de 

les cèl·lules eucariotes.  

 

 

Els telòmers estan formats per un elevat nombre de repeticions no codificades d’una 

seqüència d’ADN d’entre sis i deu nucleòtids, típica de cada espècie (per exemple, en 

humans, hi ha milers de repeticions de la seqüència TTAGGG). Se sap que aquestes 

seqüències d'ADN no codificant, que es troben en cada un dels extrems dels cromosomes, 

protegeixen aquests últims i asseguren la correcta divisió cel·lular. Les cèl·lules més 

"joves" tenen telòmers més llargs, i a mesura que aquestes es divideixen, els telòmers 

s'escurcen fins que ja no permeten  que es realitzin més divisions cel·lulars, provocant així 

la mort cel·lular (173). 

Figura 21. Localització dels telòmers en un cromosoma. (Font: research 
gate)  
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Les cèl·lules mare però, expressen un enzim anomenat telomerasa, que evita aquest 

escurçament dels telòmers allargant-ne la longitud a cada divisió cel·lular, fet que explica 

la immortalitat i la proliferació d’aquest tipus cèl·lules (70).  

 

4.3 REPROGRAMACIÓ CEL·LULAR 

La generació de cèl·lules pluripotents induïdes (iPSC) va trasbalsar la ciència. Aquest 

descobriment va originar preguntes fonamentals sobre els mecanismes de la cèl·lula que 

permeten realitzar aquest camí invers (168). Com a través de mecanismes epigenètics es 

pot canviar el potencial de diferenciació de les cèl·lules? Quina és l’acció dels factors de 

transcripció durant el procés de reprogramació? 

Fruit d’aquestes preguntes, diversos grups d’investigació s’han dedicat a la determinació 

dels passos que es donen en una reprogramació cel·lular. Un cop s’entengui correctament 

el procés, es podrà desenvolupar el procediment de reprogramació més eficaç, segur i 

senzill. Malgrat que actualment ja s’han descobert diversos mecanismes subjacents a la 

generació d’iPSC, cal recórrer encara un llarg camí per aconseguir entendre i controlar la 

reprogramació cel·lular.  

Com s’ha explicat anteriorment, les iPSC es generen gràcies als factors de Yamanaka, 

quatre gens que, en expressar-se, causen la desdiferenciació cel·lular. L’eficiència 

d’aquest procés però, és extremadament baixa (fluctua entre 0,01% i 0,1%), fet que 

complica l’ús d’aquestes cèl·lules mare per a teràpies cel·lulars i medicina regenerativa.  

És per això que diversos científics varen intentar determinar quina era la causa d’aquesta 

baixa eficiència. D’aquestes investigacions en van sorgir dos models anomenats “elite 

model” i “stochastic model” (168):  

“ELITE MODEL” O MODEL DETERMINISTA 

Aquest model proposa que l'eficiència del procés de reprogramació és degut 

únicament a la cèl·lula concreta que s’hi veu sotmesa. Diu que només algunes 

cèl·lules d’un cultiu de cèl·lules somàtiques són susceptibles a la reprogramació. 
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Tanmateix postula que les cèl·lules mare adultes, al trobar-se en un estat menys 

diferenciat que les altres cèl·lules somàtiques, són potencialment millors per a dur a 

terme una reprogramació cel·lular.  

 

“STOCHASTIC MODEL”  

STOCHASTIC: RELATIU O PERTANYENT A UNA SUCCESSIÓ D’ESDEVENIMENTS QUE DEPENEN DE L’ATZAR. 

El model “stochiastic” diu que totes les cèl·lules somàtiques estan en iguals 

condicions per a realitzar la reprogramació. No obstant això, aquestes han de 

sotmetre’s a una successió de canvis epigenètics per adquirir la pluripotència, que fan 

de coll d’ampolla, fet que implica que només un petit grup de cèl·lules aconsegueix 

superar tots els processos.   

 

Després de múltiples estudis es va poder definir de forma fiable que la raó de la baixa 

eficiència del procés de reprogramació és una barreja entre els models esmentats 

anteriorment. L’eficiència depèn de la tipologia cel·lular i de la susceptibilitat d’aquesta 

per a generar iPSC, així com també dels colls d’ampolla fruit dels múltiples canvis que es 

donen en la cèl·lula durant la seva desdiferenciació (168).  Com menys canvis s’hagin de 

donar en una cèl·lula per tal que aquesta assoleixi un estat de pluripotència, major serà 

l’eficàcia del procés 

 

 
Figura 22. Diferències entre la quantitat de canvis als que s’ha de sotmetre una cèl·lula en funció de la tipologia 
cel·lular i el seu potencial de diferenciació. (Font: Induced pluripotency, history, mechanisms and applications) 
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Estudis posteriors van permetre definir quins són els colls d’ampolla més representatius 

de la reprogramació, aquells que afecten a un nombre més elevat de cèl·lules i que 

generalment concorden amb els canvis més significatius del pas de cèl·lules somàtiques a 

cèl·lules pluripotents.  

Un cop la cèl·lula  ha iniciat el procés de reprogramació, l’adquisició de la pluripotència no 

es dona de forma immediata. A mesura que es donen els canvis epigenètics (activació de 

gens característics de les cèl·lules mare i es inhibició dels gens somàtics), la cèl·lula 

comença a esdevenir pluripotent (7). Aquest procés és però, bastant aleatori i es pot 

donar d’una forma en una cèl·lula i diferent en una altra. Tanmateix però, hi ha un 

conjunt de successos pels quals totes les cèl·lules han de passar.  

Finalment, s’ha determinat que la reprogramació de cèl·lules somàtiques a cèl·lules 

pluripotents es dona en tres estats: l’estat d’iniciació, el de maduració i el d’estabilització. 

A continuació, s’explicaran els canvis que es donen en cadascun d’aquests estats. 

Tanmateix, encara que aquests canvis siguin els mateixos en cèl·lules humanes i cèl·lules 

de ratolí, els gens que els regulen són diferents. En aquest cas, s’enfocarà l’explicació des 

del punt de vista de les cèl·lules de ratolí, ja que són les que posteriorment s’utilitzaran a 

la part pràctica. 

 

 
Figura 23. Conjunt de colls d’ampolla que ha de superar una cèl·lula per a desdiferenciar-se. També es mostra que els 
primers canvis són reversibles, mentre que darrers ja no. (Font: Induced pluripotency, history, mechanisms and 
applications) 
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4.3.1 Iniciació 

La fase inicial de la reprogramació cel·lular es dona en gairebé totes les cèl·lules 

transfectades amb èxit, és a dir, en aquelles que han incorporat correctament els 

plasmidis, que contenen els factors de Yamanaka (OSKM).  

Aquesta fase està caracteritzada pels següents esdeveniments: 

• Metilació del gens somàtics: durant la fase d’iniciació es va reduint progressivament 

la transcripció de gens somàtics, aquells que estan relacionats amb les 

característiques que posseeix la cèl·lula somàtica en concret i que són fruit de la seva 

diferenciació. Finalment, mitjançant una metilació i una condensació dels gens 

somàtics, es reprimeix la seva transcripció (158).  

• Augment de proliferació cel·lular: un dels punts clau i indispensables a l'hora de dur 

a terme la reprogramació cel·lular és la proliferació de les cèl·lules (104). El procés 

de reprogramació és un procés molt agressiu per a les cèl·lules i que va en contra la 

seva naturalesa de manera que com més cèl·lules iniciïn el procés, més possibilitats 

hi ha que alguna d’aquestes esdevingui pluripotent. 

• Canvi metabòlic: durant aquesta part del procés es dona un canvi metabòlic. Les 

cèl·lules deixen d’obtenir l’energia a través de la fosforilació oxidativa i la comencen 

a obtenir amb la glicòlisi. Aquest canvi es dona gràcies a la via de senyalització 

PI3K/AKT, entre d’altres i s’afavoreix si la cèl·lula es troba en estat d’hipòxia (7).  

• Inactivació de les vies reguladores del cicle cel·lular o de la mort cel·lular: Com 

sabem, el procés de reprogramació cel·lular és un tractament invasiu per a les 

cèl·lules i sovint provoca danys a l’ADN. Tot i així, per tal de completar el procés, 

aquestes cèl·lules danyades han de seguir el seu cicle vital i dividir-se. Una de les 

funcions dels factors de Yamanaka és reprimir els gens o proteïnes que controlen el 

cicle cel·lular per evitar que aquestes molècules aturin el procés de reprogramació, 

fent que les cèl·lules entrin en senescència o en apoptosi. De fet, el factor Klf4 regula 

negativament la p53, la proteïna guardiana del genoma, reguladora del cicle cel·lular 

i supressora de tumors (168).  
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• Reactivació de l’activitat de la telomerasa: les cèl·lules pluripotents, així com les 

cèl·lules cancerígenes, són tipologies cel·lulars que es poden anomenar immortals, 

que proliferen de forma desmesurada. L’explicació a aquest fenomen rau en 

l’activitat dels telòmers i de la telomerasa, l’enzim que permet recuperar la part de 

cromosoma que es perdria en cada divisió cel·lular. Aquest enzim no actua en les 

cèl·lules somàtiques, però si en les cèl·lules pluripotents, fet que explica el perquè de 

la seva reactivació durant aquesta fase d’iniciació.  

• Transició MET: la transició MET és la transició que es dona entre l’estat 

mesenquimal i l’estat epitelial. Durant el desenvolupament embrionari i la 

diferenciació cel·lular es dona el procés invers, la transició epitelial-mesenquimal 

(EMT). Els fibroblasts, així com el conjunt de cèl·lules diferenciades, són producte 

d’aquesta transició i, per tant, per tal d’assolir l’estat de pluripotència, és 

indispensable que siguin sotmeses al procés invers, el MET.  Aquest canvi reversible 

es dona gràcies a la molècula BMP i implica la pèrdua de les característiques 

mesenquimals, com per exemple la motricitat, i el guany de característiques 

epitelials com poden ser el contacte entre cèl·lules, o una disminució de la mida, 

entre d’altres (172). Evidentment, aquests canvis morfològics també es donen en la 

regulació gènica. És durant aquesta transició que s’activa l’E-Cadherin, una molècula 

d’adhesió cel·lular, entre d’altres gens marcadors de pluripotència primerenca.  

 

Figura 24. Molècules que activen i inhibeixen la 
transició MET. També es pot observar el canvi 
morfològic que la transició MET causa a les 
cèl·lules.  (Font: Cell.com) 
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4.3.2 Maduració 

Els marcadors de pluripotència que es van començar a expressar al final de la fase 

d’iniciació, donen lloc a l’estat de maduració.  

L’estat de maduració és el coll d’ampolla per excel·lència del procés de reprogramació 

cel·lular. És, de fet, la causa de la baixa eficiència d’aquest procés. Durant aquesta fase 

succeeixen els següents processos: 

• Desmetilació dels promotors de gens pluripotents: Els promotors de gens de 

pluripotència, com per exemple el Nanog o l’Oct4, són silenciats en les cèl·lules 

somàtiques per la metilació i la condensació de l’ADN, fet que impedeix l’expressió 

d’aquests gens. Aquesta metilació interfereix en l’activació gènica durant la 

reprogramació (168). Tanmateix, al llarg de l’estat de maduració, es supera aquest 

bloqueig gràcies al LIF i l’STAT3,  dues molècules que bloquegen l’acció de l’ADN 

metiltransferasa i permeten la desmetilació dels promotors. Conseqüentment, els 

factors de transcripció es poden unir als promotors i s’activen els gens marcadors 

de pluripotència: el Nanog, l’Oct4 endogen, l’Esrrb, el Fbxo15 i el Sall4.  

• Independència dels factors de Yamanaka: Per a la transició des de l’estat de 

maduració fins l’estat d’estabilització, es requereix del silenciament dels gens 

transgènics (factors de Yamanaka), que es porta a terme amb la metilació (7). Al 

final de l’estat de maduració, les cèl·lules que han realitzat correctament el procés 

no requereixen de l’expressió exògena dels factors de Yamanaka ja que comencen 

a expressar gens de pluripotència de manera endògena, malgrat que encara no es 

poden considerar cèl·lules pluripotents. 

 
Figura 25. Al final del procés de maduració les cèl·lules obtenen independència dels gens 
transgènics (OSKM vermells). (Font: Induced pluripotency, history, mechanisms and applications) 
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• Organització amb colònies circulars: a mesura que les cèl·lules es reprogramen i 

comencen a expressar gens pluripotents, s’agrupen en colònies circulars (5). 

 

El pas de l’etapa de maduració fins a l’etapa final, la d’estabilització, es dona gràcies a 

l’expressió del Nanog, que té un paper fonamental en la maduració de les cèl·lules mare 

pluripotents induïdes.  

4.3.3 Estabilització 

La fase d’estabilització només la inicien aproximadament un 1% de les cèl·lules que van 

ser transfectades. Atès que l’etapa d’estabilització es caracteritza per una independència 

transgènica, només les cèl·lules que han activat l’expressió gènica de pluripotència 

endògena poden mantenir la pluripotència en aquesta fase tardana. Durant aquesta fase 

succeeixen els següents processos: 

• Activació gens de pluripotència i inhibició gens somàtics: al llarg de la fase 

d’estabilització es segueixen inhibint gens somàtics i activant gens de 

pluripotència ja que les cèl·lules no es podran mantenir pluripotents si gens que 

fomenten la diferenciació cel·lular encara estan actius (168). En aquest cas, es 

comença a expressar el Sox2 endogen, entre d’altres.  

 

 

 

Figura 26. Activació dels gens de pluripotència i inhibició per metilació dels gens somàtics. (Font: Induced 
pluripotency, history, mechanisms and applications) 
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• Memòria epigenètica: per aconseguir obtenir cèl·lules iPSCs idèntiques a les ESC i 

amb el mateix potencial de diferenciació cal suprimir la memòria epigenètica. Atès 

que els canvis que es donen en les cèl·lules al llarg del procés de reprogramació 

cel·lular són canvis epigenètics, el genoma de les cèl·lules no es veu modificat. La 

memòria epigenètica d’una cèl·lula defineix el conjunt de modificacions 

epigenètiques que s’han donat a la cèl·lula. Fa que les cèl·lules pluripotents 

induïdes tendeixin a diferenciar-se en la tipologia cel·lular de la seva cèl·lula 

somàtica d’origen (104). Tenen doncs, una predisposició que cal suprimir si es vol 

utilitzar aquestes iPSCs en teràpies cel·lulars.  

Durant la fase d’estabilització, s’elimina aquesta memòria i les iPSCs adquireixen la 

mateixa capacitat de diferenciació per a cadascuna de les tipologies cel·lulars.  

• En ratolins, reactivació del cromosoma X: les cèl·lules somàtiques femenines 

tenen un dels cromosomes X inactivat. Per contra, les cèl·lules embrionàries de 

ratolí, tenen els dos cromosomes activats. Durant l’estabilització es torna a activar 

aquest cromosoma i s’adquireix un estat epigenètic i de senyalització 

pràcticament idèntic al de les cèl·lules mare embrionàries (7).   

 

 
 

 
 
 
 

Figura 27. Reactivació del cromosoma X. (Font: CRG)  
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A grans trets doncs, es pot determinar vies de senyalització o gens que fomenten el 

procés de reprogramació cel·lular i d’altres que l’empitjoren (7). En aquest cas, se’n farà 

un esment, sempre des del punt de vista de la regulació genètica en ratolins. 

  

 

 

AFAVOREIXEN LA REPROGRAMACIÓ PERJUDIQUEN LA REPROGRAMACIÓ 

• LIF/STAT3 

• BMP4 

• LIN28 

• NANOG 

• WNT 

• PI3K/AKT 

• E-CADHERIN 

• GSK3 

• MAPK/ERK 

• TGFβ 

• p53 (INK/ARF) 

• METILTRANSFERASES 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Vies de senyalització que fomenten el procés de reprogramació en ratolins. 
(Font: Cell signaling pathways underlying induced pluripotent stem cells) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PART PRÀCTICA 
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1 PREGUNTA 

Com es pot millorar l’eficàcia del procés de reprogramació cel·lular? 

2 OBJECTIUS 

• Com afecten els factors de creixement a l’eficiència del procés de reprogramació 

cel·lular. 

• Buscar el procediment més eficient per a la generació d’iPSC (cèl·lules mare 

pluripotents induïdes).  

• Aprendre les tècniques de laboratori que permeten treballar amb cèl·lules.  

• Entendre com es dona el procés de reprogramació cel·lular.  

3 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu principal de la part pràctica és intentar determinar en quines condicions es pot 

generar cèl·lules mare pluripotents induïdes de forma més eficaç.  

Al llarg de la part teòrica del treball s’ha exposat diverses tècniques que s’apliquen a la 

medicina regenerativa. Una d’aquestes i, de fet, de les més importants i utilitzades és la 

teràpia cel·lular, basada en les cèl·lules mare. No obstant, l’ús de segons quins tipus de 

cèl·lules mare genera controvèrsies i discussions ètiques. És per això que els investigadors 

van començar a desenvolupar mètodes que permetessin transformar una cèl·lula 

somàtica i diferenciada en una cèl·lula mare pluripotent que, conseqüentment, es pogués 

utilitzar en teràpies cel·lulars. Yamanaka, l’any 2006 va contribuir a la ciència amb una 

nova metodologia, la reprogramació cel·lular, basada en l’expressió de quatre factors 

(OSKM: Oct4, Sox2, Klf4 i c-Myc) que aconseguien l’obtenció de cèl·lules mare 

pluripotents.  

És justament aquesta metodologia la que s’utilitzarà en aquesta part pràctica. Tanmateix i 

com s’ha dit prèviament, es vol buscar un procediment més eficaç per a generar iPSC, ja 

que es tracta d’una tècnica amb un baix percentatge d’eficàcia. 
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Les cèl·lules somàtiques que es reprogramaran són les MEF. Les MEFs (Mouse Embryonic 

Fibroblast), són línies cel·lulars de fibroblasts extretes d’embrions de ratolí. Es tracta de 

cèl·lules totalment diferenciades i actualment molt usades en investigació, sobretot en el 

camp de la medicina regenerativa. És per això que en aquesta pràctica es reprogramarà 

MEFs fins a un estat de pluripotència, tal i com Yamanaka va aconseguir l’any 2006.   

4 HIPÒTESI 

Basant-me en els articles científics publicats, les meves hipòtesis són: 

a) Potser s’obtindrà una major eficàcia en el procés de reprogramació cel·lular amb 

el tractament de l’inhibidor de TGFβ. 

b) Potser hi haurà poca expressió de gens de senescència en aquelles condicions 

experimentals on s’hagi donat el procés de reprogramació cel·lular. 

5 VARIABLES 

5.1 VARIABLES INDEPENDENTS  

Les variables independents d’aquest experiment són els diferents tractaments que 

s’apliquen a les cèl·lules somàtiques durant el procés de reprogramació cel·lular. Es tracta 

de sis tractaments diferents:  

1. Control negatiu 

2. Control positiu: Doxiciclina 

3. Inhibidor del factor de creixement FGF (Fibroblast Growth Factor) 

(PD173074) + Doxiciclina 

4. Factor de creixement FGF + Doxiciclina 

5. Inhibidor del factor de creixement TGFβ (Transforming Growht Factor β) 

(616452) + Doxiciclina 

6. Factor de creixement TGFβ + Doxiciclina 
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Tanmateix, a l’anàlisi genètica s’afegeix una altra variable independent que actua com a 

control negatiu i que s’anomena “dia 0”. El dia 0 és el “pellet” d’un conjunt de MEFs que  

no ha rebut cap tractament.  

Les característiques dels sis tractaments que s'apliquen són: 

DOXICICLINA 
La doxiciclina és una ciclina que regula el cicle cel·lular. En 
aquesta pràctica però, s’utilitza com a molècula activadora de 
la transcripció dels factors de Yamanaka.  

FACTOR DE CREIXEMENT FGF  

Els factors de creixement de fibroblasts o FGF són una 
tipologia de factors de creixement que senyalitzen a través 
dels receptors de FGF (FGFR). Aquests factors regulen una 
gran quantitat de funcions biològiques, entre les que hi 
trobem la proliferació cel·lular, la supervivència, la migració i 
la diferenciació.  

INHIBIDOR FGF (PD: 173074) 

L’inhibidor del factor de creixement FGF és un inhibidor 
selectiu de l’activitat intrínseca de la tirosina quinasa. 
Bloquejant aquesta molècula, impedeix la fosforilació del 
factor de creixement amb el receptor, fet que inactiva totes 
les vies de senyalització de FGF.   

FACTOR DE CREIXEMENT TGFβ 

El TGFβ (Transforming Growht Factor β) és una família de 
factors de creixement que controlen el desenvolupament i 
l’homeòstasi dels teixits en els animals. Es tracta d’un 
regulador important de gairebé totes les activitats importants 
de les cèl·lules, incloent-hi les següents: creixement cel·lular, 
apoptosi, diferenciació, adhesió, migració, producció de 
matrius extracel·lulars, funcions immunes, angiogènesi, 
reparació de ferides, desenvolupament embrionari de 
mamífers i organogènesi. 

INHIBIDOR TGFβ (616452) 
L’inhibidor del factor de creixement TGFβ, també anomenat 
RepSox, inactiva un dels receptors del TGFβ i, 
conseqüentment, també les vies de senyalització del TGFβ.  

 

 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam         
 

PRÀCTICA  45 

5.2 VARIABLES DEPENDENTS 

Les variables dependents d’aquest experiment es poden dividir en dos grups.  

1. En primer lloc, s’analitzen els gens que expressen les cèl·lules de cada una 

de les condicions un cop finalitzat el procés de reprogramació. La primera 

de les variables dependents és doncs, l’amplificació que es dona de cada 

gen en funció de la condició que s’analitza. Els gens que s’analitzen són els 

factors de Yamanaka, gens de pluripotència i gens de senescència.  

2. Per altra banda, també s’observa la quantitat de colònies de cèl·lules 

reprogramades que s’han obtingut en cada condició a través del 

tractament amb fosfatasa alcalina. El percentatge de colònies obtingut és 

la segona variable dependent.  

5.3 VARIABLES CONTROL 

Durant tot l’experiment s’ha aplicat el mateix procediment en cada una de les condicions, 

per així verificar que l’únic factor que influeix en els resultats és el tractament que s’ha 

donat a cada grup de cèl·lules. El cultiu cel·lular i les condicions de temperatura, humitat, 

etc, a les que han estat sotmeses les cèl·lules també han estat idèntiques.  

5.4 GRUPS CONTROL 

Els grups control d’aquet experiment són els tractaments control negatiu i control positiu. 

• Control negatiu: no hauria d’expressar cap marcador de pluripotència un cop 

finalitzat el procediment, ja que no inclou doxiciclina en el seu tractament.  

• Control positiu: conté únicament doxiciclina. Les cèl·lules sotmeses a aquest 

tractament realitzaran la reprogramació cel·lular. Tanmateix s’utilitzarà per a 

comparar l’eficiència dels altres tractaments amb la d’aquest.  
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6 EXPLICACIÓ DEL PROCEDIMENT GENERAL 
 

 

 

 

 

Per aconseguir introduir els factors de Yamanaka a l’interior dels fibroblasts es requereix 

d’un procediment previ. És per això que es dividirà la part pràctica en dues parts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En aquest apartat s’explicarà el procediment que es va dur a terme durant la 

reprogramació de fibroblasts de ratolí, el procés amb el que es transforma cèl·lules 

somàtiques en cèl·lules pluripotents. 

A continuació s’explicarà el procediment de forma més general, mentre que en l’Annex 

3 es descriu detalladament la metodologia utilitzada.   

 

PREPARACIÓ 

1. Es produeixen dues tipologies de lentivirus en cèl·lules embrionàries humanes de ronyó 

(HEK293T). 

 Virus amb factors de Yamanaka 

 Virus amb gens reguladors de l’expressió de factors de Yamanaka  

Els lentivirus tenen ARN com a material genètic. Quan infecten una cèl·lula, transformen 

aquest ARN en cADN per poder integrar el genoma víric al genoma de la cèl·lula.  

2. Es recullen els lentivirus obtinguts 

3. Infecció de MEFs amb els lentivirus 

REPROGRAMACIÓ CEL·LULAR 

1. Les MEFs, ja infectades, es cultiven en medi de reprogramació (LIF i BMP4) i es sotmeten a 

diferents condicions: control negatiu, control+ doxiciclina, FGF+doxiciclina, inhibidor 

FGF+doxiciclina, TGFβ+doxiciclina, inhibidor TGFβ+doxiciclina.  

2. Un cop finalitzat el procés de reprogramació es valora l’eficiència del procés, la quantitat 

d’iPSC que s’han obtingut. Això es fa amb dos procediments: 

 Quantificació de l’expressió gènica de factors de Yamanaka, gens de pluripotència i 

gens de senescència. 

 Tinció amb fosfatasa alcalina, detecció d’un enzim molt present en les cèl·lules 

pluripotents.  
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6.1 PREPARACIÓ 

 

 

 

 

 

DILLUNS 15 DE JULIOL (DIA -4) 

DIA -4: TRANSFECCIÓ DE LES CÈL·LULES HEK293 AMB PLASMIDIS LENTIVIRALS 

El procés comença quatre dies abans de l’inici de la reprogramació cel·lular.  

Per aconseguir la reprogramació cel·lular, cal introduir els factors de Yamanaka a l’interior 

dels fibroblasts de ratolí.  

Això no es pot fer directament. Aquest procés es realitza mitjançant un virus, que 

infectarà els fibroblasts, i hi introduirà els quatre factors de Yamanaka.  

En primer lloc, cal generar un conjunt de virus amb un genoma concret i específic. 

Aquests virus seran posteriorment introduïts als fibroblasts de ratolí per tal d’aconseguir 

generar cèl·lules mare pluripotents induïdes. L’efecte d’aquests virus sobre els fibroblasts 

de ratolí serà introduir en aquestes cèl·lules els gens d’interès: els factors de Yamanaka 

(O:Oct4 ; S: Sox2 ; K: Klf4 ; M: c-Myc) i un gen regulador de la seva expressió - FUW-

M2rtTA-.  

La línia cel·lular utilitzada per a realitzar la transfecció o transducció s’anomena HEK 293T 

(Human Embryon Kidney) i es tracta d’una línia cel·lular que prové de cèl·lules de ronyó 

d’un embrió humà. Aquestes cèl·lules s’usen com a generadores de virus mitjançant un 

sistema lentiviral de tercera generació.  

El cicle viral es pot dividir en dues grans fases: una en la que el genoma viral es transfereix 

a l’interior de la cèl·lula hoste, i l’altre on aquest genoma s’expressa, i es constitueix i 

propaga el virus.(38). Aquest procés s’anomena transducció gènica.  

En aquesta fase de l’experiment s’obtenen tots els elements necessaris per dur a terme 

la  reprogramació cel·lular. Les cèl·lules hoste generen virus que contenen els gens 

d’interès. Aquests vius s’utilitzen com a vectors per posteriorment introduir els 

plasmidis a l’interior dels fibroblasts de ratolí, causant així la reprogramació 

d’aquestes cèl·lules somàtiques.  

 

 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam         
 

PRÀCTICA  48 

Per tal de produir els lentivirus, es transfecten les HEK 293T amb el plasmidi lentiviral triat 

-que conté els gens d'interès- i el “viral plasmid packaging mix” (gens que permeten 

constituir l’estructura del virus).  

Tanmateix, cal separar les HEK 293T en dues plaques. En una de les plaques cal generar 

un grup de virus que continguin els factors de Yamanaka (Tet-O-FUW-OSKM), mentre que 

en l’altra s’ha de generar uns virus que continguin els gens reguladors de l’expressió dels 

factors de Yamanaka (FUW-M2rtTA). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 1 

HEK 293T 

 

Tet-O-

FUW-OSKM 

Placa 2 

HEK 293T 

 

FUW-

M2rtTA 

                         

”Viral plasmid packaging mix” 

Gens que permeten constituir l’estructura del virus 

                     

Plasmidi lentiviral triat 

Conté els gens d’interés, aquells que es volen 

introduir als fibroblasts de ratolí. 

 

Tet-O-
FUW-OSKM 

 

FUW-
M2rtTA 
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DIMARTS 16 DE JULIOL (DIA -3) 

DIA -3: PLAQUEJAT DELS FIBROBLASTS DE RATOLÍ 

Abans de dur a terme la reprogramació cal tenir una abundant i concreta quantitat de 

cèl·lules adultes, de manera que la relació entre la quantitat de virus produït i la quantitat 

de cèl·lules sigui adequada. És per aquest motiu que durant el dia -3 de la pràctica, no 

només es canvia el medi de cultiu de les HEK 293T –encara en procés de transducció- sinó 

que també es compten i es plaquegen les MEF (fibroblasts d’embrió de ratolí). Plaquejar 

les cèl·lules és  mirar quines cèl·lules es necessiten per a l’experiment, agafar-les del cultiu 

general i posar-les a les plaques específiques que es faran servir.  

Per comptar les cèl·lules s’usen les càmeres de Neubauer, un instrument específicament 

creat per a facilitar el comptatge. Una vegada s’ha comptat, cal plaquejar 3·105 cèl·lules 

per a cada un dels pous. En aquest experiment específic es van utilitzar dues plaques de 6 

pous (6MWP). Al llarg de la part pràctica s’estudia l’acció de sis variables, de manera que 

es treballa amb dues rèpliques per a cadascuna d’elles, fet que aporta més fiabilitat en els 

resultats.   

Mentrestant, les cèl·lules HEK 293T, transfectades el dia previ, es troben en procés 

d’incorporar els plasmidis i generar els virus.  

Al llarg del dia -3 de procediment també s’extreu un “pellet” de cèl·lules MEFs, que 

encara no han rebut cap tractament que pugui interferir en la seva expressió genètica. 

Aquest “pellet” es congela a -81ºC fins que s’inicia l’anàlisi genètica, al final del 

procediment de reprogramació cel·lular, on actuarà de control negatiu i serà anomenat 

dia 0.   

 

DIMECRES 17 DE JULIOL (DIA -2) 

DIA-2: PRIMERA INFECCIÓ LENTIVIRAL DE MEFS.  

Després de tot el procés realitzat prèviament s’ha aconseguit introduir els quatre 

plasmidis lentivirals a l’interior de les cèl·lules HEK293T. Un cop dins, l’ADN s’introdueix al 
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nucli de la cèl·lula on pot integrar-se, o no, amb el genoma de la cèl·lula. Posteriorment, 

quan la cèl·lula es divideix, aquest material genètic víric s’expressa juntament amb el 

conjunt del genoma de la cèl·lula hoste donant lloc a proteïnes virals i ARN viral. 

Les proteïnes constitueixen l’estructura del lentivirus, que incorpora en la càpside l’ARN 

viral. Aquest ARN viral conté el plasmidi lentiviral triat, amb els gens d’interès que 

serviran per a generar iPSCs. Un cop constituït el lentivirus, aquest és expulsat de la 

cèl·lula hoste mitjançant un procés d’exocitosi.    

 

 
 

 

Seguidament, cal infectar les MEFs amb els lentivirus obtinguts, que es troben suspesos al 

medi de les cèl·lules HEK 293T.  

Per realitzar el procés d’infecció és necessari recollir el medi condicionat de cada una de 

les plaques de cèl·lules HEK 293T. Després de sotmetre aquest medi a un procés 

exhaustiu, s’aconsegueixen obtenir i aïllar els virus. Finalment, es mesclen els virus Tet-O-

FUW-OSKM (factors de Yamanaka) i els virus FUW-M2rtTA (gens reguladors) en igual 

proporció i s’afegeixen al medi de cultiu dels fibroblasts, per aconseguir dur a terme la 

Figura 1. Generació de lentivirus amb el sistema lentiviral de tercera 
generació.(Font: ABM good) 
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infecció. Per afavorir la inserció dels lentivirus a les MEFs afegim al medi una substància 

anomenada polybrene. 

Les cèl·lules HEK293T segueixen produint virus durant el dia en qüestió i el dia següent 

(Dia -1 del procediment), fet que permet tornar a infectar les cèl·lules MEFs en tres 

ocasions més, en un interval de 8-12 hores entre cada una d’elles i repetint el mateix 

procediment previ.  

6.2 REPROGRAMACIÓ CEL·LULAR 

 
DIVENDRES 19 DE JULIOL (DIA 0) 

DIA 0: INICI DE LA REPROGRAMACIÓ CEL·LULAR 

Després dels dos dies d’infecció, gran part de les cèl·lules MEF ja han incorporat els 

plasmidis amb els gens necessaris per a realitzar la reprogramació cel·lular. Per tal 

d’iniciar aquest procés doncs, únicament falta afegir dues coses: el medi de 

reprogramació de iPSC i una molècula anomenada doxiciclina: 

• Medi de reprogramació: el medi de reprogramació conté els components 

indispensables per tal de fomentar la reprogramació cel·lular. Entre aquests s’hi 

troba el LIF (Leukemia Inhibitory Factor), una interleucina que inhibeix la 

diferenciació cel·lular. Aquestes dues molècules inicien un seguit de vies de 

senyalització fonamentals per a la generació de cèl·lules mare pluripotents 

induïdes.  

• Doxiciclina: la doxiciclina és una ciclina, una proteïna involucrada en el cicle 

cel·lular. En aquest cas, actua com a activadora dels gens reguladors dels factors 

de Yamanaka (que van esser introduïts mitjançant el plasmidi FUW-M2rtTA) i 

aquests, seguidament, activen la transcripció dels gens OSKM. Amb la presència 

En aquesta fase de l’experiment es realitza essencialment la reprogramació cel·lular. 

Per tal que els factors de Yamanaka s’expressin s’utilitza el sistema Tet-On (explicat 

en l’Annex 1). Gràcies a aquesta expressió, les cèl·lules de ratolí comencen a 

desdiferenciar-se, fins a assolir l’estat de pluripotència.   
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de doxiciclina doncs, els gens OSKM s’activen i, per tant, es pot donar la 

reprogramació. Aquest sistema de regulació genètica s’anomena sistema Tet-On.  

 
 

L’objectiu de la part pràctica és veure quins factors de creixement fan millorar l’eficiència 

del procés de creació de iPSCs. És per això que en cada un dels pous de les dues 6MWP 

s’hi afegeix un factor de creixement concret juntament amb el medi de reprogramació i la 

doxiciclina. Tal i com es pot veure a la imatge adjunta a continuació: 

 
 

Figura 2. Funcionament del sistema de regulació Tet-On.  
En afegir-se doxiciclina (rosa), la proteïna transactivadora rtTA 
(taronja), té la capacitat d’unir-se a la seqüència promotora TetO i, 
seguidament, iniciar la transcripció d’un o més gens determinats. (Font: 
Genoway) 
 

Figura 3. Organització de les dues plaques 6MWP en funció de les condicions 
experimentals a estudiar. (Font: Elaboració pròpia) 
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Aquest mateix procediment cal repetir-lo dos cops més en intervals de dos dies, fins a 

arribar al dia 7 de la reprogramació cel·lular.  

 

DIVENDRES 26 DE JULIOL (DIA 7) 

DIA 7: 

El procés de reprogramació cel·lular té una durada que oscil·la entre 7 i 12 dies, en funció 

de les condicions i de l’eficàcia de la reprogramació. Per adequar la pràctica a la 

disponibilitat del laboratori, es va determinar finalitzar el procés el dia 7. 

És per això que, un cop arribat al dia 7, es va procedir a l’anàlisi dels resultats.  

La identificació acurada de cèl·lules pluripotents és especialment crítica durant el procés 

de reprogramació de cèl·lules somàtiques. Reconèixer veritables colònies pluripotents en 

un llit de fibroblasts transformats i altres restes de cèl·lules pot resultar bastant difícil si 

no es té una gran experiència amb aquesta tipologia de processos. 

La identificació es pot realitzar mitjançant l’ús de diverses tecnologies de biologia 

molecular. En aquest cas específic s’han utilitzat:  

- La retrotranscripció i quantificació genètica. 

- La tinció amb fosfatasa alcalina, un enzim molt present en cèl·lules pluripotents que 

és responsable d’eliminar grups fosfat de molècules com nucleòtids i proteïnes.  

La tinció amb fosfatasa alcalina permet veure en quines condicions s’ha aconseguit més 

colònies de cèl·lules pluripotents i, per tant, més eficiència en la reprogramació cel·lular.  

La retrotranscripció i quantificació genètica permet analitzar l’expressió genètica de les 

cèl·lules obtingudes en el procés de reprogramació cel·lular i així determinar en quin estat 

es troben. 

La suma dels resultats obtinguts en els dos processos permet extreure conclusions més 

acurades i fiables.  
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Aquestes dues tecnologies no són compatibles entre elles i per això s’han d’aplicar a 

grups de cèl·lules diferents: en aquest cas s’aplica la tinció amb fosfatasa alcalina a la 

placa 6MWP 1 i la retrotranscripció i quantificació genètica a la placa 6MWP 2.  

PLACA 6MWP 1: 

Per a facilitar la identificació, s’utilitza la tinció amb fosfatasa alcalina. La fosfatasa 

alcalina és un enzim hidrolasa, responsable d’eliminar grups fosfats de diversos tipus de 

molècules com nucleòtids i proteïnes. Aquest enzim és present en gairebé tots els teixits 

de l’organisme, i en una concentració especialment elevada en cèl·lules pluripotents, fet 

que el converteix en un bon identificador d’aquestes cèl·lules.  

Per a aconseguir tenyir les cèl·lules pluripotents, es prepara una barreja entre dues 

solucions de tinció, i s’aplica a cada un dels pous de la placa 6MWP. Les solucions de 

tinció són específiques per a la fosfatasa alcalina i produeixen una reacció química 

acolorida amb aquest enzim.   

Després doncs, cal esperar que la tinció realitzi efecte i comencin a aparèixer els punts 

blaus corresponents a les colònies pluripotents. Amb el comptatge d’aquests punts, es 

podrà determinar en quines condicions el procés de reprogramació ha estat més eficient.  

PLACA 6MWP 2: 

Com s’ha explicat a la part teòrica del treball, la reprogramació de cèl·lules somàtiques 

fins a un estat de pluripotència causa, entre altres, un canvi en l’expressió genètica de la 

cèl·lula. Un dels factors a estudiar per a determinar si s’ha donat o no la reprogramació és 

doncs, l’expressió genètica d’un conjunt de gens claus per a garantir la pluripotència, així 

com també veure si les cèl·lules han incorporat els transgens (factors de Yamanaka). A 

més, també s’analitzen gens de senescència.  

Per fer-ho, cal sotmetre les cèl·lules a un procés que permet extreure’n ARN. L’extracció i 

posterior estudi de ARN serveix essencialment per veure com s’està donant l’expressió 

d’un gen. En el cas concret d’aquest estudi, l’objectiu principal és veure en quines 
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condicions s’expressen més els gens relacionats amb la pluripotència i la reprogramació 

de les cèl·lules; per tant, és indispensable l’estudi de l’ARN.  

Un cop s’ha obtingut l’ARN, cal realitzar la retrotranscripció, un procés mitjançant el qual 

s’obté cADN. El cADN o ADN complementari és l’ADN sintetitzat gràcies a la 

retrotranscriptasa, un enzim que usa com a motlle una cadena d’ARN. Al tractar-se d’una 

cadena complementària a una seqüència madura de ARN missatger, no conté introns, és 

a dir, està totalment conformada per exons.  

 
 
 

Al contrari de les molècules d’ARN, inestables i fàcilment degradables a causa de la 

cadena senzilla, les molècules d’ADN es poden sintetitzar i estudiar fàcilment. És per això 

que el cADN és essencial per estudiar i analitzar l’ARN. 

Acabat aquest procés, el següent pas és sotmetre el cADN a una quantificació, fet que 

permetrà determinar amb certesa en quins casos s’ha aconseguit reprogramar els 

fibroblasts. Per quantificar l’expressió de gens es realitza una qPCR (reacció en cadena de 

polimerasa quantitativa) el segon pas del procés esmentat anteriorment. A grans trets, en 

Figura 4.Procés de retrotranscripció. 
 

1. La cèl·lula expressa un conjunt de gens, que passen 
d’ADN a ARN.   

2. Maduració de l’ARN 
3. S’aïlla l’ARN expressat per la cèl·lula i s’analitza.  
4. Es sintetitza cADN a partir de l’ARN. Això es dona 

gràcies a un procés que s’anomena 
retrotranscripció (RT-PCR), en el qual hi intervé 
l’enzim retrotranscriptasa.  
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una qPCR es compara l’amplificació d’un gen control amb la de cada un dels gens a 

analitzar. Si el valor entre l’amplificació d’un gen i l’altre són semblants, es pot determinar 

que l’expressió del gen analitzat té incidència sobre el desenvolupament de les cèl·lules, 

que afecta el seu estat. En funció del tipus de gen del que es tracti, aquests resultats 

indicaran més o menys eficàcia del procés de reprogramació.  

Els gens analitzats són els següents:  

GAPDH 

Gen que s’expressa en la mateixa quantitat en totes les cèl·lules i està involucrat en una gran 

varietat de processos cel·lulars com la reparació de l’ADN o la mort cel·lular. S’usa com a 

variable controlada. 

SK 

El Sox2 i el Klf4 són dos factors de Yamanaka  

(gens que s’introdueixen a la cèl·lula de forma 

exogena ja que són claus per a la 

reprogramació cel·lular). Ambdós 

s’amplifiquen amb el mateix encebador. 

Sox2 

Coopera amb l’Oct4 en regular els 

gens involucrats en la pluripotència 

i el seu manteniment. 

Klf4 

Gen que s’expressa en ESC i està 

involucrat en molts processos 

metabòlics. En la reprogramació, 

inhibeix el gen p53 i evita que les 

cèl·lules  surtin del cicle cel·lular, 

fomentant la reprogramació. 

c-MYC 

Es tracta d’un factor de transcripció amb múltiples dominis que s’introdueix a la cèl·lula de 

forma exogena (factor de Yamanaka). Regula la proliferació cel·lular, l’apoptosi i, 

especialment, inhibeix la diferenciació, causant la autorenovació de les cèl·lules mare. 

NANOG 
Marcador de pluripotència per excel·lència expressat per les cèl·lules quan s’han reprogramat 

satisfactòriament, així com en cèl·lules mare embrionàries. 

OCT4 

Gen involucrat en el manteniment de la pluripotència. La seva expressió ha d’estar regulada 

de forma molt precisa, ja que una sobreexpressió o subexpressió d’Oct4 pot portar a la 

diferenciació i a la mort cel·lular –respectivament-.Malgrat ser un dels factors de Yamanaka 

(introduïts de forma exogena a la cèl·lula) nosaltres estudiem la seva expressió endogena. 
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p16 

 
El p16 i el p21 són dos gens supressors de tumors i reguladors del cicle cel·lular. Ambdós 

tenen la capacitat d’aturar el cicle cel·lular d’una cèl·lula, causant l’apoptosi o la senescència. 

p21 

 

Per realitzar la qPCR, s’usen unes plaques anomenades 384 MWP, és a dir, plaques amb 

384 petits pous. En cada un d’aquests pous cal introduir-hi una mostra de cADN 

determinada juntament amb els encebadors corresponents al gen que es vol analitzar, els 

nucleòtids i la ADN polimerasa. Gràcies a aquests components, es podrà  amplificar el gen 

una vegada s’introdueixi la placa al termociclador. Amb l’objectiu d’augmentar la 

fiabilitat, s’estudia l’expressió dels gens a cada una de les condicions per triplicat; de 

manera que la 384 MWP s’organitza de la forma següent:  

 
Organització del 384 MWP segons els gens a estudiar, és a dir, segons els encebadors que 

s’afegeixen a cada un dels pous:  
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Organització del 384 MWP segons les diferents condicions experimentals a estudiar:  
 

 
 

Un cop s’ha afegit el contingut corresponent a cada pou de la placa, aquesta s’introdueix 

a la màquina de qPCR (termociclador) i es programa.  

  

Correspon a l’anàlisi de l’expressió genètica de les cèl·lules 
contingudes en el “pellet” extret el dia -3 del procés de 
reprogramació. Aquest “pellet” està compost per 
fibroblasts de ratolí que no han rebut cap tractament.   
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7 RESULTATS 

A continuació es mostren les gràfiques resultants de l’anàlisi genètica.  

En aquestes gràfiques es mostra la comparació entre l’expressió de cada un dels gens 

analitzats i el GAPDH, el gen control. Aquesta relació es va establir utilitzant la fórmula 

següent: POTENCIA(2;-(GEN D’INTERÈS – GAPDH))*1000.  

Els valors obtinguts són relatius i no tenen unes unitats definides ja que es basen en una 

relació entre dues variables. Un valor gran implica més expressió del gen en qüestió en 

comparació amb el gen control. 

 

Els resultats de la qPCR un cop aplicada la fórmula esmentada s’han d’interpretar de la 

manera següent: 

- Valors grans: significa que el gen s’ha amplificat nombroses vegades i que, per 

tant, es troba molt expressat en les cèl·lules d’aquella condició experimental.  

- Valors petits: impliquen just el contrari, que el gen s’expressa de forma mínima en 

les cèl·lules de la condició experimental analitzada.  

 

En les gràfiques següents es mostra la quantificació gènica relativa dels gens estudiats. 

Aquests gens es poden dividir en tres grups: 

- Gens del plasmidi (Sox2, Klf4 i c-Myc): El seu anàlisi permet determinar quines 

cèl·lules els han incorporat i expressat.  

- Gens de pluripotència (Nanog i Oct4): Si les cèl·lules expressen aquests gens 

implica que han assolit l’estat de pluripotència, que s’han reprogramat.  

- Gens de senescència (p16, p21): Si les cèl·lules expressen aquest gens vol dir que 

es troben en un estat de senescència. La senescència cel·lular és el procés iniciat 

com a resposta a l’estrès i els danys a la cèl·lula i és una alternativa a la mort 

cel·lular programada (apoptosi).  
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7.1 GENS DEL PLASMIDI: SOX2, KLF4, C-MYC 

  

 

 

 

La gràfica de la quantificació gènica relativa dels gens SK mostra uns resultats estranys, ja 

que l’anàlisi de la condició experimental de la doxiciclina, el control positiu, no mostra 

amplificació d’aquests gens. Tanmateix, les altres condicions exceptuant el control 

negatiu i el dia 0, sí que en mostren, fet que concorda amb els resultats que s’esperaven. 

Aquest fet implica que no es tracta d’un problema dels encebadors sinó d’un error 
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Gràfica 1.  
 
 

Gràfica 2.  
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experimental en els pous concrets de la 384 MWP en que es va analitzar la doxiciclina 

(pot ser fruit d’una imprecisió a l’hora d’afegir l’ADNc al pou).  

És justament per evitar problemes com aquest que també es va amplificar l’altre gen del 

plasmidi, el c-Myc. En la gran majoria de condicions es pot observar una bona expressió 

del gen, exceptuant el dia 0 i el control negatiu, com s’esperava. No obstant això, en el 

control negatiu s’expressa mínimament, fet que possiblement és degut a una filtració de 

mostra en el sistema que, al donar un valor tan petit no resulta preocupant. Les 

diferències entre l’expressió d’aquest gen en les diverses condicions és segurament 

deguda a la major quantitat de cèl·lules que potencialment expressen el gen o bé a causa 

d’una major qualitat en l’expressió genètica de les cèl·lules.  

 

7.2 GENS DE PLURIPOTÈNCIA: NANOG, OCT4 
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Com esperàvem, el dia 0 i el control negatiu no expressen gens relacionats amb la 

pluripotència. Amb tot, les condicions experimentals restants mostren totes una 

expressió d’aquests gens, fet que implica que, o bé la reprogramació cel·lular s’està 

donant, o bé el procés ja està finalitzat.  

Si es comparen els valors de les dues gràfiques es pot observar que la condició 

experimental amb una major amplificació dels gens de pluripotència ha estat l’inhibidor 

del factor de creixement FGF, seguit del TGFβ i la doxiciclina.  
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7.3 GENS DE SENESCÈNCIA: P16, P21  

 

 

 

 

Com es pot observar en les gràfiques, les condicions experimentals que expressen en 

menor grau aquests gens de senescència són el dia 0 i l’inhibidor de TGFβ. Per altra 
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banda, el control negatiu, mostra uns valors molt alts d’expressió, especialment en 

l’anàlisi del gen p21.  

Les altres condicions té sentit que mostrin un alt grau de senescència per a diversos 

factors. En primer lloc, s’estan induint oncògens (OSKM) i s’ha tractat les cèl·lules amb 

virus, fet que afecta la seva supervivència i el cicle cel·lular. Per altra banda, diversos 

estudis mostren que, per tal que es doni la reprogramació cel·lular, és requereix la 

inducció de senescència a les cèl·lules que envolten la placa. (REF) 

 

7.4 TINCIÓ AMB FOSFATASA ALCALINA 

  

 
En la gràfica es mostren els percentatges d’eficiència de reprogramació. Un cop realitzat 

el procediment de la tinció amb fosfatasa alcalina es procedeix a comptar la quantitat de 

punts blaus que hi ha a cada un dels pous de la 6MWP. Cada punt blau correspon a una 

colònia circular de cèl·lules que s’ha reprogramat.  

Seguidament s’aplica la fórmula següent:  
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%𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑐𝑜𝑙ò𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑠 (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑏𝑙𝑎𝑢𝑠)
𝑐è𝑙·𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑑𝑒𝑠 (300.000)

× 100  

 

Com es pot veure a la gràfica, les condicions experimentals que mostren una major 

eficiència són l’inhibidor de FGF i el control positiu, la doxiciclina. Per altra banda, 

l’inhibidor de TGFβ mostra un menor grau d’eficiència.  

 

8 ANÀLISI DE RESULTATS 

En aquest apartat s’analitzarà detalladament els resultats obtinguts per a cadascuna de 

les condicions experimentals.  

8.1 DIA 0 

L’anàlisi de les cèl·lules al dia 0 s’usa com un altre control negatiu. Al dia zero, els 

fibroblasts de ratolí no havien rebut encara cap mena de tractament. Es tracta d’un anàlisi 

de cèl·lules que no han incorporat el plasmidi, de manera que l’amplificació dels factors 

de Yamanaka ha de ser nul·la.  

Com es pot observar en els resultats obtinguts, aquestes cèl·lules expressen únicament 

tres dels gens analitzats: 

• GAPDH: hi ha expressió del gen control ja que és un gen que s’expressa en totes 

les cèl·lules.  

• Nanog: s’expressa el gen de pluripotència. Tanmateix, l’expressió és tan lleu que 

es pot considerar negligible (Gràfica 4) 

• P21: L’expressió del marcador de senescència mostra que un petit percentatge de 

fibroblasts de ratolí es trobaven en un estat de senescència (Gràfiques 5 i 6). Tot i 

així, aquesta expressió és mínima si es compara amb les altres condicions 

experimentals. Aquest fet és degut que el “pellet” dels fibroblasts de ratolí del dia 

0 es va extreure quan aquestes cèl·lules just s’acabaven de plaquejar i portaven 

Colònia 
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poc temps en cultius, de manera que es trobaven en una situació de poc estrés i 

no presentaven danys. 

El fet important de l’anàlisi dels fibroblasts del dia zero del procediment però, és veure 

què no expressen cap gen del plasmidi ni cap gen de pluripotència, fet que demostra que 

tots els canvis que es donen en les cèl·lules són fruit de la inserció del plasmidi i de 

l’expressió dels factors de Yamanaka.  

8.2 CONTROL NEGATIU 

Les cèl·lules del control negatiu han estat sotmeses al mateix tractament que les altres, 

amb l’única diferència que a aquestes no se’ls ha afegit doxiciclina al medi cel·lular.  

En analitzar l’expressió gènica, les fotografies de les cèl·lules en cultiu i la tinció amb 

fosfatasa alcalina d’aquestes cèl·lules, es pot determinar amb certesa que no han dut a 

terme el procés de reprogramació cel·lular i, per tant, que no han originat cèl·lules mare.  

Al llarg dels set dies, no s’ha format cap colònia circular que pugui indicar possibles 

cèl·lules pluripotents. Aquest fet es reforça en observar la tinció amb fosfatasa alcalina, 

on no es veu cap punt blau, fet que indica la no presència de cèl·lules pluripotents. 

 
Figura 5. Fotografia que mostra l’estat de les cèl·lules del control 
negatiu, el dia 7 del procediment de reprogramació cel·lular, a 
100 augments. (Font: elaboració pròpia) 
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L’explicació d’aquest fet és senzilla. Tal com s’ha dit al llarg del procediment, el sistema 

que s’usa per a la regulació genètica dels factors de Yamanaka és el sistema Tet-On. 

Aquest mètode s’utilitza per induir l’expressió gènica dels factors de Yamanaka 

mitjançant la doxiciclina.  

Per tant, l’absència de doxiciclina en aquesta condició experimental és la que provoca la 

nul·la expressió dels factors de Yamanaka (Gràfiques 1 i 2) i, conseqüentment, dels gens 

marcadors de la pluripotència (Gràfiques 3 i 4).  

El següent punt a considerar és la forta expressió dels gens de senescència per part de les 

cèl·lules de la condició experimental: control negatiu (Gràfiques 5 i 6). Les cèl·lules entren 

en senescència degut a l’estrés i els danys que poden patir al genoma, entre d’altres. En 

aquest cas, la senescència ha estat fomentada per la infecció viral, un procés molt invasiu 

per a les cèl·lules, i per l’acumulació, la confluència i el contacte entre cèl·lules en un pou 

de dimensions petites en el transcurs de 9 dies.   

8.3 CONTROL POSITIU, DOXICICLINA 

La condició experimental de la doxiciclina és la tècnica més comuna per a la 

reprogramació cel·lular. En aquest experiment s’utilitza com a control positiu perquè 

permet determinar que tots els canvis que es donen en l’eficiència del procés són deguts 

als factors de creixement i inhibidors aplicats. 

La doxiciclina és la ciclina que s’encarrega d’activar l’expressió dels gens OSKM gràcies al 

sistema de regulació Tet-On. És per això que aquesta molècula també s’ha afegit en tots 

els tractaments (exceptuant el control negatiu) ja que és gràcies a aquesta proteïna que 

es poden expressar els gens de Yamanaka i, conseqüentment, iniciar el procés de 

reprogramació cel·lular. 

Per poder comprendre els resultats obtinguts en les altres condicions cal primer entendre 

què succeeix en el control positiu.   

La doxiciclina, com s’ha esmentat anteriorment, actua únicament potenciant l’expressió 

dels gens. S’encarrega d’iniciar el procés de reprogramació però no incideix en aquest. 
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Així doncs, el transcurs de la reprogramació cel·lular es dona sense cap canvi significatiu 

que pugui empitjorar o millorar la seva eficiència.  

Si ens fixem en l’anàlisi genètica, el fet més significatiu a destacar és l’alta expressió 

d’Oct4 (Gràfica 3) en les cèl·lules tractades amb doxiciclina respecte les altres condicions. 

Aquesta dada s’ha d’analitzar juntament amb el comptatge de colònies pluripotents de la 

placa tractada amb la tinció de fosfatasa alcalina i les fotografies d’aquestes colònies 

(Gràfica 7). Els resultats obtinguts permeten determinar que, dins la poca eficàcia que 

caracteritza al procés de reprogramació cel·lular, l’eficàcia obtinguda gràcies a l’ús de la 

doxiciclina pren el valor més elevat, conjuntament amb l’inhibidor del factor de 

creixement FGF.  

Aquest fet és possiblement fruit a la nul·la interacció de la molècula en el procés en sí, 

que evita que afecti negativament a l’eficiència. Tot i així, malgrat mostrar una eficiència 

correcte i, en comparació amb l’obtinguda en la majoria de les condicions experimentals, 

elevada, aquesta segueix sent molt baixa (Gràfica 7). 

 
Figura 6.. Fotografia que mostra l’estat de les cèl·lules tractades 
amb doxiciclina, el dia 7 del procediment de reprogramació 
cel·lular, a 100 augments. (Font: elaboració pròpia) 
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8.4 FGF 

Com es pot veure a les gràfiques prèvies, l’eficiència de reprogramació obtinguda amb el 

factor de creixement FGF és baixa, fet que s’oposa amb la bona eficiència del seu 

inhibidor.  

El factor de creixement FGF és un factor que actua especialment sobre els fibroblasts, 

cèl·lules diferenciades, i activa especialment un procés de proliferació i diferenciació. No 

obstant, ha generat alguna colònia, com es pot veure a la gràfica i a la fotografia següent: 

 
 

 

Aquest fet es pot explicar per dues raons. En primer lloc, es tracta d’un factor de 

creixement que potencia la proliferació de les cèl·lules. La proliferació és un factor 

determinant per la reprogramació. Ajuda a generar una major quantitat de cèl·lules que 

expressin els factors de Yamanaka i que, conseqüentment, tinguin la capacitat 

d’esdevenir cèl·lules pluripotents induïdes. En un procés com la reprogramació cel·lular, 

les cèl·lules estan sotmeses a un gran estrès i han de superar varis colls d’ampolla per 

finalment esdevenir pluripotents. Una major quantitat de cèl·lules facilita aquest procés i 

Figura 7.  Fotografia que mostra l’estat de les cèl·lules amb el 
factor de creixement FGF, el dia 7 del procediment de 
reprogramació cel·lular, a 100 augments. (Font: Font: elaboració 
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pot millorar l’eficiència. Per altra banda, diversos estudis han demostrat que el factor de 

creixement FGF potencia la part inicial del procés de reprogramació. Tanmateix però, 

funciona de forma adversa durant les fases finals de tot aquest procés, de manera que, 

l’ajuda que proporciona a la fase d’iniciació sembla no ser suficient per generar 

eficientment cèl·lules reprogramades.   

Les vies de senyalització dels FGF tenen un rol molt important en la regulació de les 

cèl·lules durant el desenvolupament embrionari. L’FGF s’ajunta amb el seu receptor FGFR 

i activa unes cascades de senyals que inclouen la via de senyalització MAPK/ERK, 

JAK/STAT i PI3K. L’activació d’aquestes vies de senyalització i especialment l’activació del 

MAPK inclouen respostes cel·lulars diverses com la proliferació, la diferenciació, la 

migració i l’apoptosi.  

 

 

És important recordar que una de les transformacions més significatives a les que s’han 

de sotmetre les cèl·lules somàtiques per esdevenir cèl·lules pluripotents és al MET 

Figura 8.  Vies de senyalització activades pel factor 
de creixement FGF en unir-se al seu receptor FGFR. 
(Font: Nature) 
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(Mesenquimal to epithelial transition). Durant aquesta transició, una de les 

característiques que s’anul·la de les cèl·lules és la migració cel·lular. Tanmateix però, el 

FGF, a través de la via de senyalització MAPK, fa que s’activi aquesta resposta cel·lular. 

Diversos estudis sustenten aquesta teoria determinant que la regulació negativa de MAPK 

millora l’expressió de l’E-Cadherin, el gen fonamental per a dur a terme la transició MET.  

Un altra via de senyalització involucrada en el procés de reprogramació es l’ERK, també 

activada pel FGF. Nombroses investigacions demostren que aquesta via de senyalització 

és adversa a la reprogramació cel·lular i reprimeix el gen marcador de pluripotència 

Nanog (Gràfica 4).  

 

Un dels factors de Yamanaka, el c-Myc, actua a l’inici de la reprogramació com a inhibidor 

de l’ERK, fet que permet dur a terme la generació d’iPSC.  

En conclusió, el factor de creixement FGF activa vies de senyalització que fomenten el 

procés de reprogramació cel·lular durant la fase inicial però que el reprimeixen en les 

fases tardanes. Això fa que s’obtinguin algunes colònies de cèl·lules pluripotents, 

malgrat l’eficiència global d’aquesta condició experimental és baixa.  

 

8.5 INHIBIDOR FGF 

Les cèl·lules tractades amb l’inhibidor de FGF són aquelles que mostren una major 

eficiència de reprogramació, juntament amb les tractades amb Doxiciclina.  

Com diu el seu nom, amb FGFi el que es fa és inhibir el FGF, factor de creixement que 

activa un procés de diferenciació cel·lular. De fet, els resultats són conseqüents amb 

aquest fet ja que l’inhibidor de FGF mostra una eficiència i una expressió genètica molt 

més favorable per a la reprogramació que el seu tractament oposat, el del factor de 

creixement FGF.  

ERK NANOG 
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Com s’ha explicat al llarg de l’anàlisi de resultats del FGF, aquest factor de creixement 

activa diverses cascades de senyalització, entre elles la MAPK/ERK. Aquesta via de 

senyalització té un efecte perjudicial dins el procés de reprogramació cel·lular i 

n’empitjora l’eficiència. Mitjançant la inhibició del factor de creixement FGF, també 

s’inhibeix indirectament aquesta via de senyalització, fet que fomenta la generació d’iPSC.  

Com es pot veure als resultats, les cèl·lules tractades amb aquest inhibidor mostren una 

bona capacitat de reprogramació (Gràfica 7) i expressen els gens de pluripotència per 

excel·lència, especialment el Nanog (Gràfica 4). Com s’ha comentat amb anterioritat, 

l’ERK regula negativament el Nanog,  afectant la pluripotència de les cèl·lules. Per tant, en 

inhibir el FGF i, de retruc, l’ERK, es fomenta l’expressió de Nanog, entre altres coses.  

Amb tot, les cèl·lules tractades amb l’inhibidor de FGF mostren una baixa expressió de 

Oct4 endogen (Gràfica 3), gen que juntament amb el Nanog indica pluripotència. Aquest 

fet no indica que les cèl·lules no han assolit l’estat de pluripotència sinó que, 

Figura 9.  Fotografia que mostra l’estat de les cèl·lules tractades 
amb l’inhibidor de FGF, el dia 7 del procediment de reprogramació 
cel·lular, a 100 augments. (Font: elaboració pròpia) 
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possiblement és degut a que necessiten més temps per començar a expressar l’Oct4 

endogen –que en general ha mostrat uns valors d’expressió molt més baixos-.  

A més, estudis recents postulen que la inhibició del factor de creixement FGF fomenta els 

canvis epigenètics de la cèl·lula que permeten la metilació dels gens somàtics i la 

desmetilació dels gens que participen en la pluripotència de les cèl·lules. És, de fet, 

gràcies a aquest procés que es desmetilen els promotors dels gens de pluripotència i 

s’inicia l’expressió de Nanog i d’Oct4.  

En conjunt, s’ha vist que l’inhibidor de FGF és un bon candidat per a millorar l’eficiència 

de reprogramació cel·lular ja que inhibeix vies de senyalització que regulen 

negativament aquells gens necessaris per a la generació de iPSC. No obstant això, 

aquesta eficiència encara és baixa i requereix de millores.  

 

8.6 TGFβ 

La condició experimental del factor de creixement TGFβ presenta uns resultats que, 

malgrat no mostrar el major grau d’eficiència, es poden considerar bons en conjunt. Cal 

destacar també que les colònies pluripotents obtingudes expressen correctament els gens 

de pluripotència Oct4 i Nanog, fet que implica que les cèl·lules han finalitzat el procés de 

reprogramació cel·lular. 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam         
 

PRÀCTICA  74 

  

 

 

El factor de creixement transformant β (TGF β), fomenta la proliferació de les cèl·lules 

que, com s’ha explicat prèviament, no és imprescindible però ajuda a millorar l’eficiència 

del procés de reprogramació cel·lular. Un major grau de proliferació no només permet 

generar més cèl·lules que potencialment poden reprogramar-se sinó que també fomenta 

que es donin els canvis epigenètics en la cèl·lula.  

Els resultats obtinguts però, presenten algunes incongruències.  

El TGFβ activa nombroses vies de senyalització que són adverses al procés de 

reprogramació cel·lular. Un exemple en són l’EMT (transició epitelial-mesenquimal) i la 

via de senyalització MAPK/ERK´, que activen els gens mesodèrmics i inhibeixen l’E-

cadherin, el gen fonamental per a dur a terme la transició MET.  

Figura 10.  Fotografia que mostra l’estat de les cèl·lules tractades 
amb el factor de creixement TGFβ, el dia 7 del procediment de 
reprogramació cel·lular, a 100 augments. (Font: elaboració pròpia) 
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A més a més, es tracta d’un factor de creixement que controla el cicle vital de les cèl·lules 

activant uns gens i proteïnes que s’encarreguen de regular-lo i, en cas de detectar 

problemes en la cèl·lula, aturar-lo, causant així l’apoptosi o la senescència.  

Com sabem, el procés de reprogramació cel·lular és un tractament invasiu per a les 

cèl·lules i sovint provoca danys a l’ADN. Tot i així, per tal de completar el procés, aquestes 

cèl·lules danyades han de seguir el seu cicle vital i dividir-se. Una de les funcions dels 

factors de Yamanaka és reprimir els gens o proteïnes que controlen el cicle cel·lular per 

evitar que aquestes molècules aturin el procés de reprogramació. De fet, el factor Klf4 

regula negativament la p53, la proteïna guardiana del genoma, reguladora del cicle 

cel·lular i supressora de tumors.  

Figura 11.  Vies de senyalització activades pel factor de creixement TGFβ en unir-se al seu receptor  (Font: Nature) 
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Si el TGFβ fomenta la regulació i el control del cicle cel·lular, aleshores gran part de les 

cèl·lules que inicien el procés de reprogramació entraran en senescència o apoptosi. 

Aquesta deducció concorda amb els resultats obtinguts, en els que les cèl·lules de la 

condició experimental TGFβ mostren una elevada expressió dels gens de senescència p21 

i p16. 

Amb tot, malgrat l’eficiència obtinguda en la condició experimental TGFβ és correcte, 

caldria realitzar més rèpliques de l’experiment per poder determinar realment quina és 

l’eficiència de reprogramació del TGFβ.  

 

8.7 INHIBIDOR TGFβ 

Com es pot veure en les imatges i en les gràfiques prèvies, l’eficàcia que es va obtenir 

amb l’inhibidor de TGFβ va ser extremadament baixa (Gràfica 7).  

L’anàlisi genètica de les cèl·lules tractades amb aquest inhibidor mostra una expressió 

dels gens marcadors de la pluripotència Nanog i Oct4 molt inferiors a la dels altres 

tractaments, incloent-hi el control positiu (Gràfica 3 i 4). Tanmateix, al tractar-se de 

l’inhibidor d’un factor de creixement especialment conegut per a promoure la 

proliferació, les cèl·lules sotmeses a aquest tractament presenten un baix grau de 

proliferació. Com ja s’ha dit anteriorment la proliferació és un factor determinant per la 

reprogramació,  facilita aquest procés i en pot millorar l’eficiència.  

Per altra banda, les fotografies realitzades en els dies 3, 5 i 7 del procés mostren un 

endarreriment en la creació de colònies de cèl·lules en procés de reprogramació i 

únicament en la fotografia del dia 7 es pot veure el que sembla l’inici de l’aglomeració de 

les cèl·lules per a formar una colònia.   
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La visualització de la placa tractada amb la fosfatasa alcalina (Figura 13) mostra un fet 

diferencial entre el pou en el que s’ha aplicat el tractament amb l’inhibidor de TGFβ i les 

altres condicions experimentals. En les imatges següents es pot veure una comparació 

entre els resultats obtinguts en el pou on es va aplicar el tractament de l’inhibidor de 

TGFβ i el pou on es va aplicar el tractament del factor de creixement TGFβ -que actua com 

a model del que s’hauria d’haver obtingut-. 

Com es pot observar a la fotografia, el pou tractat amb inhibidor de TGFβ presenta una 

gran quantitat de punts liles de mida petita. És important recordar que la tinció amb 

fosfatasa alcalina només es dona en aquells punts on hi ha cèl·lules pluripotents. 

Tanmateix, els punts tenyits amb aquesta tècnica adquireixen un color blau. A què és 

degut, doncs, el color lila dels punts de la condició B3?  

Figura 12. Fotografia que mostra l’estat de les cèl·lules tractades 
amb l’inhibidor de TGFB, el dia 7 del procediment de 
reprogramació cel·lular, a 100 augments. (Font: elaboració pròpia. 
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Gràcies a l’observació de la placa al microscopi òptic, es pot veure que els punts liles 

corresponen a petites acumulacions de cèl·lules (Figura 15).  

Figura 14. Condició A3,  TGFβ. Placa 6MWP1 sotmesa 
a la tinció amb fosfatasa alcalina. Visualització amb 
una lupa binocular, 10x augments. (Font: elaboració 
pròpia) 
 

Figura 13. Condició B3,  inhibidor de TGFβ. Placa 
6MWP1 sotmesa a la tinció amb fosfatasa alcalina. 
Visualització amb una lupa binocular, 10 augments. 
(Font: elaboració propia) 

Figura 15. Condició B3,  inhibidor de TGFβ. Placa 
6MWP1 sotmesa a la tinció amb fosfatasa alcalina. 
Visualització amb un microscopi òptic, 100 augments. 
(Font: elaboració pròpia) 
 

Figura 16. Condició A3,  TGFβ. Placa 6MWP1 sotmesa 
a la tinció amb fosfatasa alcalina. Visualització amb 
un microscopi òptic, 100 augments. (Font: elaboració 
pròpia) 
 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam         
 

PRÀCTICA  79 

Es tracta de petites colònies de tres o quatre cèl·lules que, degut a la seva condició de 

colònies petites i primerenques, encara no tenen aspecte circular i tampoc expressen en 

grans quantitats els gens de pluripotència. Això fa que les cèl·lules no quedin tant 

tenyides per la fosfatasa alcalina i adquireixin un to lila, enlloc de blau.  

Així mateix, ens podem aventurar a determinar que, per tal que aquest inhibidor causés 

el màxim efecte sobre les cèl·lules i el procés de reprogramació s’hauria requerit 

aproximadament d’uns tres dies més de cultiu cel·lular. En passar aquest període i, 

basant-me no només en els resultats pràctics sinó en memòries i estudis previs 

consultats, l’eficiència de la reprogramació hauria augmentat exponencialment, 

esdevenint així la condició amb una major reprogramació cel·lular.  

Si en comptes de considerar únicament els punts blaus com a colònies de cèl·lules 

reprogramades, es tenen en compte els punts liles, l’eficiència del tractament amb 

l’inhibidor de TGFβ és més elevada que els tractaments convencionals amb doxiciclina, 

que oscil·len entre el 0,01% i el 0,1%. Tanmateix però, per aconseguir realitzar una 

comparació fiable caldria esperar fins al final del procés de reprogramació i al conseqüent 

augment de la mida de les colònies d’ iPSCs circulars. Aquesta deducció explica els 

resultats obtinguts tant en l’anàlisi genètica com en les fotografies realitzades al llarg del 

procés de reprogramació, que indicaven un baix grau d’eficiència.  

Com s’ha explicat en l’apartat de reprogramació cel·lular de la part teòrica, un dels 

successos més importants durant la fase d’iniciació del procés és la transició de 

mesenquimal a epitel·lial (MET). El factor de creixement TGFβ anul·la aquesta transició 

crucial ja que, mitjançant les vies de senyalització i un gran ventall de mecanismes, activa 

la transició contrària, d’epitel·lial a mesenquimal (EMT) i manté l’estat mesenquimàtic. 

L’inhibidor del TGFβ no només impedeix l’activació de la transició EMT sinó que també 

afavoreix la transició MET, fomentant doncs la fase inicial de la reprogramació.  

Així mateix, l’inhibidor de TGFβ també promou l’expressió del gen Nanog, essencial per 

passar de la fase de maduració a la fase d’estabilització del procés de reprogramació 
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cel·lular. Aquest gen permet la transició de cèl·lules pre iPSC a cèl·lules reprogramades de 

manera estable i es tracta del marcador de pluripotència per excel·lència.  

Per altra banda, el factor de creixement TGFβ activa a través de la seva via de 

senyalització no convencional una activació en cadena de diverses proteïnes i factors de 

senyalització. Entre aquest grup de factors de senyalització, el TGFβ activa la via de 

senyalització MAPK/ERK, també anomenada MEK/ERK. Diversos estudis demostren que la 

inhibició d’aquesta via de senyalització fomenta la reprogramació cel·lular. De fet, un dels 

factors de Yamanaka, el c-Myc, actua a l’inici de la reprogramació com a inhibidor 

d’aquesta via de senyalització, fet que permet dur a terme la generació d’iPSC. Mitjançant 

la inhibició del TGFβ també es fomenta la inhibició de la via de senyalització MAPK/ERK i, 

per tant, s’augmenta lleugerament l’eficiència del procés.  

Finalment, és important esmentar que diversos estudis han demostrat que, en unes 

condicions determinades, l’inhibidor de TGFβ pot substituir alguns dels factors de 

Yamanaka. Hi ha evidències que, de forma no simultània, pot substituir el Sox2, el c-Myc i 

l’Oct4. Aquest fet pot ser el causant de l’amplificació dels gens Sox2 i Klf4 que, en 

comparació amb els valors obtinguts al llarg de l’anàlisi i en comparació amb les altres 

condicions, mostra uns valors elevats.  

En resum, l’inhibidor de TGFβ fomenta diversos mecanismes indispensables per a la 

reprogramació cel·lular i inhibeix vies de senyalització que perjudiquen i frenen el 

procés de reprogramació, fet que explica la millora que es dona en l’eficiència del 

procés. No obstant, per a corroborar aquest fet, s’hauria d’haver esperat uns dies més a 

que es finalitzés el procés de reprogramació, per tal d’extreure’n conclusions fiables.  
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9 CONCLUSIONS 

Abans de començar les conclusions, cal posar-les en perspectiva. El camp de les cèl·lules 

mare i, especialment, del procés de reprogramació cel·lular, genera moltes preguntes, la 

majoria de les quals encara no tenen una resposta. Un dels objectius que em vaig 

plantejar a l’inici d’aquest treball de recerca va ser intentar posar-me a la pell d’un 

investigador i estudiar un aspecte d’interès actual de la que encara no se n’ha extret 

conclusions fiables. És per això que vaig encarar la part pràctica del treball a buscar 

maneres per a millorar l’eficiència de la reprogramació cel·lular, un objectiu que dia a dia 

es plantegen científics d’arreu del món. Evidentment, els meus resultats són uns entre un 

milió i no suposen cap mena de canvi en el camp de recerca per diverses raons. En primer 

lloc, no tinc el coneixement ni els recursos suficients com per generar cap canvi; l’anàlisi 

dels meus resultats, per complet que hagi intentat fer-lo, no engloba tot allò necessari i és 

superficial en comparació amb els dels científics. Per altra banda, caldria repetir moltes 

vegades aquest mateix procediment per a poder considerar fiables els resultats obtinguts 

i, per mala sort, no ha estat el meu cas.  

Tanmateix, he basat l’anàlisi de resultats i les conclusions en allò que he obtingut, en la 

recerca que he fet sobre el tema i en totes les observacions que he realitzat al llarg de la 

pràctica, intentant ser el més estricta i curosa possible. 

A través de l’anàlisi de resultats es pot constatar que la inhibició de factors de creixement 

que activen vies de diferenciació, com el TGFβ i FGF, millora l’eficiència de reprogramació. 

És important recordar que el procés de reprogramació és essencialment una 

desdiferenciació de les cèl·lules somàtiques per tal que esdevinguin pluripotents. Per 

tant, té lògica que les vies de diferenciació perjudiquin aquest procés.  

A més, l’obtenció de resultats oposats entre els inhibidors i els factors de creixement 

mostren que les vies de senyalització del TGFβ i del FGF tenen influència sobre el procés 

de reprogramació ja que, si no fos així, els resultats d’ambdues condicions haurien estat 

semblants.  
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El fet més significatiu dels resultats obtinguts és el de l’inhibidor de TGFβ. Com s’ha vist 

en l’apartat anterior, els resultats obtinguts amb aquest inhibidor han estat poc 

concloents degut a la falta de temps de cultiu. Tot i així, i basant-me també en els articles 

publicats, semblen indicar un alt percentatge d’eficiència en el procés de reprogramació 

cel·lular a més de poder substituir alguns dels factors de Yamanaka.  

Cal destacar també que amb aquesta pràctica s’ha pogut determinar la importància de la 

coexistència entre la senescència i el procés de reprogramació. Gràcies a l’existència d’un 

conjunt de cèl·lules senescents en la placa, es dona la reprogramació.   

Recapitulant, és important esmentar que per poder extreure’n unes conclusions realment 

fiables caldria repetir aquest mateix procediment nombroses vegades, utilitzant més 

rèpliques biològiques. Les MEFs són cèl·lules molt heterogènies i variables entre clons i, 

per tant, és difícil extreure’n una bona conclusió sense tenir una gran quantitat de 

rèpliques. De manera paral·lela es podria analitzar l’expressió d’altres marcadors de 

pluripotència, com per exemple el LIN28, el TFCPL2, l’ESRRB i l’E-Cadhenin.  
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1 CONCLUSIONS I VALORACIÓ DEL TREBALL 

Al llarg d’aquest treball m’he endinsat en el món de la medicina regenerativa, les cèl·lules 

mare i els factors de creixement.  

Com a primera conclusió, he pogut comprovar la importància de la investigació científica 

per aconseguir avenços mèdics, per poder trobar nous tractaments i teràpies que ajudin a 

millorar la qualitat de vida de les persones.  

He entès que el camp de la medicina regenerativa és un camp multidisciplinari emergent 

que obre moltes possibilitats en l'àmbit científic i mèdic, però és imprescindible seguir 

avançant en la recerca per assolir tots els objectius que es planteja. He vist que darrere un 

gran grup de metges, sempre hi ha un gran grup d'investigadors i que la col·laboració 

entre aquestes dues disciplines és imprescindible. Com a conclusió més banal, he 

aconseguit entendre l'origen i el perquè dels efectes previstos del tractament de factors 

de creixement que m'estan aplicant, fet que m'ha fet valorar l'atenció mèdica rebuda i 

l'enorme esforç que hi ha darrere.  

Aquest treball m'ha donat l'oportunitat de realitzar una investigació entorn una hipòtesi 

prèvia. Ha estat un llarg camí de recerca i aprofundiment de coneixements i habilitats. He 

pogut comprovar la complexitat de la investigació científica, la dificultat d'obtenir 

respostes concloents i que concordin amb les obtingudes per altres equips d'investigació. 

Personalment, he après com és la vida en un laboratori, basada en el seguiment exacte de 

protocols, la repetició, la no contaminació de tots els productes, l'exactitud en les 

mesures, etc. També he pogut comprovar de primera mà que es tracta d'un món que 

avança a base de múltiples experiments de  prova  i error i que requereix de molta 

paciència, rigor, constància i temps..  

Com a conclusions concretes del meu treball, he entès que, tot i que hi ha nombrosos 

estudis al voltant de la recerca d’una metodologia més eficaç per a generar cèl·lules mare 

pluripotents induïdes (iPSC), freqüentment es contradiuen entre ells. Cal recórrer encara 

un llarg camí per entendre amb detall tots els canvis -genètics, morfològics i epigenètics- 
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que es donen en la transformació de cèl·lules somàtiques en cèl·lules pluripotents. Potser 

i només potser, quan s’aconsegueixin descobrir, es podrà homogeneïtzar un protocol 

eficient per a les diverses tipologies cel·lulars, que permetrà un increment en l’ús 

d’aquesta tècnica tant en investigació com en la medicina regenerativa.  

Si bé podria considerar que la meva pregunta ha obtingut una resposta satisfactòria –el 

procés de reprogramació cel·lular es podria millorar mitjançant l’ús de l’inhibidor de TGFβ 

i l’inhibidor de FGF-, l'experiment realitzat és un dels molts que es requeriria per tal de 

contestar-la amb fiabilitat i rigor. Per poder determinar doncs, que els inhibidors dels 

factors de creixement FGF i TGFβ augmenten l'eficiència del procés de reprogramació 

cel·lular, caldria repetir altra cop la part pràctica, utilitzant més rèpliques biològiques i 

disposant de més temps.  

Al llarg del treball he hagut d’afrontar diversos reptes tant pel volum d’informació a 

processar com de la part procedimental i del tractament de resultats i interpretació.  

Un dels reptes del treball ha estat intentar que aquest fos el més clar i entenedor possible 

malgrat tractar-se d’un tema complex, específic i que requereix d’un llenguatge molt 

especialitzat. Pràcticament tota la informació que he consultat durant la realització 

d’aquest treball prové d’articles científics en anglès que, no només eren difícils de 

comprendre, sinó que en ocasions també es contradeien entre ells.  Atès que es tracta 

d’un camp relativament nou en el que encara queda molt per explorar, hi ha diversos 

successos que encara no tenen una explicació fiable, fet que ha dificultat l’anàlisi de 

resultats. 

En conjunt, la realització d’aquest treball no només m’ha enriquit en aprenentatges sinó 

també a nivell personal. M’ha ajudat a gestionar-me, a superar els entrebancs que se’m 

presentaven i aprendre a ser flexible.  
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2 I ARA QUÈ? 

La ciència ficció sempre ha estat una mica la punta de llança de les aspiracions de l'ésser 

humà. La història ens demostra que una de les utopies de l'ésser humà és, per una banda, 

ser immortals i per l’altra, trobar l’elixir de l’eterna joventut, no envellir. 

La medicina regenerativa és un camp de recerca estratègic per a la medicina del futur. Si 

bé possiblement no s’aconseguirà generar éssers immortals, promet intentar frenar 

l’envelliment i buscar cura a totes aquelles malalties que van associades a un 

deteriorament d’òrgans i teixits.  Cal però, destinar molts recursos a la recerca i 

conscienciar a la societat de la seva importància. 

La ciència i la filosofia tenen una cosa en comú: Tota resposta et fa plantejar noves 

preguntes. Com s’ha explicat anteriorment, les condicions experimentals que presenten 

un major grau d’eficiència en el procés de reprogramació cel·lular són l’inhibidor de TGFβ 

i l’inhibidor de FGF. Ara bé, poden les cèl·lules iPSCs obtingudes donar lloc a cèl·lules 

diferenciades de qualsevol llinatge cel·lular? Es podria generar un teixit sa i que realitzés 

correctament les funcions que li pertoquen a partir de les cèl·lules obtingudes en 

aquestes condicions experimentals?  
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1 ABREVIACIONS 
 

 
SIGNIFICAT ANGLÈS 

ADN Àcid desoxirribonucleic DNA 
ARN Àcid ribonucleic RNA 
ARNm Àcid ribonucleic missatger mRNA 
ARNr Àcid ribonucleic ribosòmic   
ARNt Àcid ribonucleic de transferència   
ASC Cèl·lula mare adulta Adult stem cell 
cADN ADN complementari   
CSC Cèl·lula mare cancerosa Cancer Stem Cell 
Ct Cicle llindar   
EMT Transició epitelial-mesenquimal   
EpiSC Cèl·lules mare derivades d’epiblast Epiblast stem cell 
ERK Quinasa extracelular Extracellular signal regulated kinase 
ESC Cèl·lula mare embrionària Embrionic Stem Cell 
FGF Factor de creixement del fibroblast Fibroblast growth factor 
FGFi Inhibidor de FGF (fibroblast growth factor)   
g Unitat de mesura d'acceleració   
GAPDH Gliceraldehíd-3-fosfat deshidrogenasa   
hESC Cèl·lules mare embrionàries humanes Human Embrionic Stem Cells 
ICM Embrioblast Inner cell mass 
iPSC Cèl·lules mare pluripotents induïdes  Induced pluripotent stem cells 
Klf4  Factor de Kruppel Kruppel-like factor 4 
LTR Repetició terminal llarga Long Terminal Repeat 
MEF Fibroblast de ratolí Mouse embrionic fibroblast 
mESC Cèl·lules mare embrionàries de ratolí   
MET Transició Mesenquimal - Epitelial Mesenquimal to epithelial transition  
PBS Tampó fosfat salí Phosphate buffered saline 
PCR Reacció en cadena de la polimerasa   
PRGF  Plasma Ric en Factors de Creixement Plasma Rich in Growht Factors 
PRP Plasma ric en plaquetes   
qPCR Polimerasa quantitativa   
RT-PCR Reacció en cadena de la polimerasa de 

transcriptasa inversa 
Reverse transcription polymerase chain 
reaction 

SC Cèl·lula mare Stem Cell 
SNCT Transferència nuclear Stem Cell Nuclear Transfer 
TGF β Factor de creixement transformant β    
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tTA Tetraciclina transactivadora    
μl microlitre   

 

 

2 GLOSSARI 

El Glossari inclou la definició de tots els termes remarcats en color blau fosc en el 

document.  

terme definició més informació 
3D matrix Biomaterial sintetitzat de forma in vitro que incorpora molècules de 

senyalització i factors de creixement i que actua com a suport per a 
la generació d'un nou teixit. 

  

Adenina Base nitrogenada que forma part tant de l'ADN com de l'ARN. Es 
tracta d'una purina que es designa amb la lletra A.  

Annex Genètica 
bàsica 

ADN bicatenari  ADN format per dues cadenes.   

ADN monocatenari ADN format per una sola cadena.   

ADN patró Cadena d'ADN que s'utiltiza com a motlle per a sintetitzar una nova 
molècula d'àcid nucleic.   

Annex Genètica 
bàsica 

ADN polimerasa Proteïna enzimàtica encarregada de duplicar les cadenes d'ADN 
durant la replicació. 

Annex Genètica 
bàsica 

ADN víric ADN dels virus.   

Al·lantoide Estructura en forma de sac que és una extensió del sac vitel·lí 
durant el desenvolupament embrionari i la gestació. Formarà els 
vasos sanguinis del cordó umbilical i, més endavant, la bufeta de 
l'embrió.  

  

Al·lotransplantamen
t 

Transplantament entre individus d’una mateixa espècie.   

Amni Membrana fina, transparent i resistent que constitueix la capa 
interna del sac embrionari i que envolta i separa l'embrió del medi 
extern.  

  

Angiogènesi Desenvolupament de vasos sanguinis a partir de vasos sanguinis 
preexistents. És freqüent en el desenvolupament embrionari, el 
creixement de l'organisme i la cicatrització de ferides.  

  

Anticodó Grup de tres nucleòtids de l’àcid ribonucleic de transferència, 
complementari del codó de l’àcid ribonucleic missatger, a partir del 
qual s’inicia la síntesi proteica. 

Annex Genètica 
bàsica 

Antiinflamatoris 
endògens 

Molècules que es sintetitzen a l'interior del nostre organisme i que 
actuen com a antiinflamatoris. 

  

Anucleat Cèl·lula que no té nucli.   

Apoptosi Mecanisme de mort cel·lular programada genèticament que 
permet l’eliminació de cèl·lules envellides o malmeses. 

  

ARN de 
transferència (ARNt) 

Tipus d'ARN que transporta un aminoàcid concret cap als 
ribosomes a la síntesi de proteïnes durant la traducció. 

Annex Genètica 
bàsica 
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ARN genòmic  Genoma d'un organisme que es troba en forma d'ARN.   

ARN missatger 
(ARNm) 

Molècula d'ARN que serveix de model químic per a crear un 
producte proteic. L'ARNm és transcrit a partir d'una plantilla d'ADN 
i porta informació codificada fins a les regions on se sintetitzen les 
proteïnes: els ribosomes.  

Annex Genètica 
bàsica 

ARN monocatenari  ARN d'una sola cadena.   

ARN polimerasa  Enzim d'eucariotes que catalitza la transcripció, la síntesi d'ARN a 
partir d'una cadena d'ADN . 

  

ARN ribosòmic Tipus d'ARN sintetitzat als nuclèols per l'ARN polimerasa I, i és a 
més la part central dels ribosomes, l'orgànul fabricant de les 
proteïnes a totes les cèl·lules vives. 

Annex Genètica 
bàsica 

ASC Cèl·lules mare adultes (Adult Stem Cells).   

Autòleg Derivat del mateix organisme.   

Base nitrogenada Són compostos orgànics cíclics, que inclouen dos o més àtoms de 
nitrogen. Són part fonamental dels nucleòtids, que constitueixen 
els àcids nucleics. 

Annex Genètica 
bàsica 

Biomaterial Material tolerable i inert per a l’organisme, destinat a ésser utilitzat 
com a implantació per a substituir un òrgan o un teixit orgànic 
danyat o emmalaltit. 

  

Blastocist Etapa primerenca del desenvolupament embrionari dels mamífers 
que es dona al cap de 5 o 7 dies des de la fecundació en els 
humans. 

  

Blàstula Fase del desenvolupament embrionari compresa entre la fi del 
període de segmentació i l’inici de la gastrulació. 

  

Buffer En català, tampó. És una solució que resisteix als canvis de pH quan 
se li afegeix un àcid o un alcalí. Els tampons solen implicar un àcid 
feble o un alcalí juntament amb una de les seves sals. 

  

cADN Cadena d'ADN complementària. No conté introns.   

Canvis genomics  Canvis que es produeixen al genoma, a l'ADN d'un organisme.    

Capa germinal  És un conjunt de cèl·lules formades durant el desenvolupament 
embrionari animal a partir de les quals s'originaran els teixits i 
òrgans de l'adult.  

  

Càpsida Coberta proteica del nucli d’un virió, que conté al seu interior el 
material genètic del virus (ADN o ARN).  

  

Característiques 
fenotípiques  

El fenotip és l'expressió del genotip modulada per la interacció amb 
el medi, és a dir, l'aparença externa d'un caràcter genètic.  

  

Cariotip Descripció de la dotació cromosòmica mitòtica d’un organisme 
atenent al nombre, la mida i la forma dels cromosomes de les 
cèl·lules, en què els cromosomes individuals s’agrupen per parelles 
amb els seus homòlegs i s’ordenen en funció de la seva mida. 

  

Cèl·lula eucariota Cèl·lules que tenen nucli definit (posseeixen nucli veritable) gràcies 
a una membrana nuclear. Als organismes formats per cèl·lules 
eucariotes se'ls denomina eucariotes. 

  

Cèl·lula hoste Cèl·lula que s'utilitza per generar el virus.   

Cel·lula pluripotent Cèl·lula mare que és capaç d'originar diverses varietats de les 
cèl·lules d'un organisme. 
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Cèl·lula senescent Cèl·lula en procés d'envelliment . Quan la cèl·lula pateix un estímul 
senescent es produeix una aturada en el cicle cel·lular. Això significa 
que la cèl·lula para de créixer i de dividir-se perquè el seu ADN està 
danyat.  

  

Cèl·lula somàtica Cèl·lula diferenciada que conforma els organismes pluricel·lulars.   

Cicle llindar Cicle de la qPCR en el que la mostra assoleix el nivell mínim de 
fluorescència per poder ser identificada. 

  

Ciclina Proteïna reguladora del cicle cel·lular essencial en la replicació del 
ADN i en la divisó cel·lular (la mitosis). 

  

Citoplasma cel·lular  Part de la cèl·lula que es troba compresa entre la membrana 
plasmàtica i el nucli cel·lular.  

  

Citosina Base nitrogenada pirimidínica que constitueix els àcids nucleics. Es 
designa amb la lletra C.  

Annex Genètica 
bàsica 

Classificació de 
Baltimore 

La classificació de Baltimore és una classificació dels virus elaborada 
pel biòleg nord-americà David Baltimore. En aquest sistema de 
classificació, els virus estan agrupats en funció del tipus de genoma 
(ADN, ARN, monocatenari o bicatenari etc.) i del seu mètode de 
replicació.  

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Codi genètic Conjunt de normes que permeten la conversió de seqüències 
d'àcids nucleics (ADN o ARN) a proteïnes en el procés de síntesi de 
proteïnes, que es dona a l'interior de les cèl·lules.  

Annex Genètica 
bàsica 

Codó Triplet de nucleòtids que, en el ARN missatger, codifica un 
aminoàcid. 

Annex Genètica 
bàsica 

Complementarietat 
de bases 

Relació entre les bases nitrogenades dels àcids nucleics.  Annex Genètica 
bàsica 

Corion Membrana contínua que envolta completament el cos embrionari 
fetal, entre l'amni i l'endometri. 

  

Desmetilació Modificació epigenètica amb la qual s'activen l'expressió d'un o més 
gens.  

  

Desnaturalitzar* Alteració que fa perdre l'estructura, les característiques essencials 
de l'ADN. En aquest cas específic, fa que la doble cadena d'ADN es 
separi.  

  

Desoxiribosa Monosacàrid de cinc carbonis que en la seva forma dextrogira és un 
element de l’estructura de l’àcid desoxiribonucleic (ADN). 

Annex Genètica 
bàsica 

DMEM Dulbecco's Modified Eagle Medium (Medi de cultiu per a cèl·lules 
de mamífer). 

  

Doxiciclina La doxiciclina és la ciclina que controla el cicle cel·lular. En aquest 
treball s’encarrega d’activar l’expressió dels gens OSKM gràcies al 
sistema de regulació Tet-On.  

  

E-Cadherin  Molècula d'adhesió cel·lular (CAM) que és important en la formació 
d'unions entre cèl·lules. És fonamental per a dur a terme la 
transició MET 

  

Ectoderma Capa blastodèrmica formada en el procés de gastrulació a partir 
d’una part del blastoderma 

  

Embrioblast Massa interna de cèl·lules dins l'embrió que donarà a les 
estructures definitives del fetus.  
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Encebador Segment d'ADN o d'ARN que s'uneix a un punt específic de la 
molècula d'ADN. Aquest és reconegut per l'ADN polimerasa per 
engegar la duplicació de l'ADN. En el cas de la PCR, permet que es 
pugui amplificar (duplicar exponencialment) la molècula d'ADN 
corresponent.  

  

Endocitosi Englobament de petites partícules per part d’una cèl·lula, 
mitjançant la invaginació d’una petita zona de la membrana 
plasmàtica fins a formar una vesícula endocítica, que transferirà el 
seu contingut per fusió amb un lisosoma. 

  

Endoderm Una de les tres capes germinals, que al llarg del desenvolupament 
embrionari origina el pàncrees, el fetge, la tiroides, els pulmons, la 
uretra i la bufeta. 

  

Endògen Que es forma o s'origina en l'interior de la cèl·lula.   

EpiSC Cèl·lules mare pluripotents primàries, derivades de l’epiblast.   

Eppendorf Tub d'1ml o  2ml molt utilitzat en investigació.   

Estat Epitelial Estat característic de les cèl·lules epitelials: forma poligonal, 
contacte entre cèl·lules, poc potencial migratori.  

  

Estat Mesenquimal Estat característic de les cèl·lules mesenquimals: migratòries, poc 
contacte entre cèl·lules, multipolars, etc. 

  

Exocitosi Procés pel qual els productes de secreció surten de la cèl·lula.   

Exògena Que es forma o s’origina fora de les cèl·lules.    

Exons  Porcions dels gens dels organismes eucariotes que són traduïdes a 
proteïnes, que codifiquen.  

Annex Genètica 
bàsica 

Exosquelets Esquelet exterior al cos d’un animal, que li serveix de protecció.  Annex Entrevista 

Expressió gènica Procés pel qual a partir d'un gen se sintetitza el producte gènic 
corresponent, normalment una proteïna. 

  

Factor de 
creixement FGF 

Els factors de creixement de fibroblasts o FGF són una tipologia de 
factors de creixement que senyalitzen a través dels receptors de 
FGF (FGFR). Aquests factors regulen una gran quantitat de funcions 
biològiques, entre les que hi trobem la proliferació cel·lular, la 
supervivència, la migració i la diferenciació.  

  

Factor de 
creixement TGFβ 

Proteïna de secreció que porta a terme diverses funcions en la 
cèl·lula, com el control del creixement cel·lular, proliferació 
cel·lular, processos de diferenciació i apoptosi.  

  

Factor de 
transcripció  

Proteïna que s'uneix a seqüències d'ADN específiques i que controla 
la transcripció genètica 

  

Factors de 
creixement 

Conjunt de substàncies, la majoria de naturalesa proteica que 
juntament amb les hormones i els neurotransmissors exerceixen 
una important funció en la comunicació intercel·lular, capaços 
d'actuar fins i tot a concentracions molt baixes. La funció principal 
dels factors de creixement és la de el control extern del cicle 
cel·lular, del creixement i la proliferació de les cèl·lules.  

  

Factors plasmàtics 
de creixement  

Factors de creixement que es troben al plasma sanguini.    

Fenotip Caràcters visibles d'un organisme, que venen determinats per 
l'ambient i pel genotip (informació genètica).  

  

Fibrina Proteïna insoluble constituent de la xarxa fibrosa dels coàguls de la 
sang o del plasma.  
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Fibrinogen Proteïna fibrosa soluble del plasma sanguini i de la limfa causant de 
la coagulació. En activarse la coagulació, el fibrinogen esdevé 
fibrina.  

  

Fibroblast Cèl·lula allargada i plana, amb prolongacions en forma de llança, 
que es troba en les diferents varietats del teixit conjuntiu.  

  

Fibrocartílag Teixit constituït per cèl·lules cartilaginoses separades per feixos de 
fibres conjuntives.  

  

Fosfata alcalina Enzim hidrolasa responsable d'eliminar grups de fosfats de diversos 
tipus de molècules com nucleòtids, proteïnes i altres compostos 
fosforilats. El procés d'eliminar el grup fosfat s'anomena 
desfosforilació.  

  

Fosfodièsters Àcid orto-fosfòric diesterificat, RO-(PO2H)-OR. Actua com a 
molècula d'enllaç entre els diferents nucleòtids que constitueixen 
els àcids nucleics.  

  

Fosforilació 
oxidativa  

Via metabòlica que utilitza l'energia alliberada en l'oxidació de 
nutrients per obtenir energia en forma d'adenosina trifosfat (ATP).  

  

Fosforilar Incorporar un grup fosfat a una molècula Annex Genètica 
bàsica 

Fugene6 Molècula que facilita la inserció del plasmidi a l'interior de les 
cèl·lules.  

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

GAPDH El gliceraldehid 3-fosfat deshidrogenasa és un enzim implicat en 
diversos processos no metabòlics, incloent l'activació de la 
transcripció i l'inici de l'apoptosi. S'expressa en totes les cèl·lules de 
l'organisme.  

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Gen amplificat L’amplificació del gen fa referència a diversos processos naturals i 
artificials mitjançant els quals s’incrementa el nombre de còpies 
d’un gen "sense un augment proporcional en altres gens". 

  

Gen p21 Gen humà localitzat en el cromosoma 6, que actua com a marcador 
de la senescència.  

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Genoma Conjunt dels gens d’un organisme.   

Genoma viral Conjunt de gens d'un virus.   

Genotip Conjunt del contingut genètic d'un organisme. Annex Genètica 
bàsica 

Gens OSKM Gens que permeten convertir una cèl·lula adulta i diferenciada en 
una cèl·lula pluripotent. Són els anomenats factors de Yamanaka 
(Oct4, Sox2, Klf4 i c-Myc). 

  

Glicòlisi Procés d'oxidació de la glucosa que dona molècules d'ATP.    

Glicoproteína Proteïna associada a diverses cadenes d'oligosacàrids. És a dir, 
molècula que té naturalesa proteínica i glucídica.  

  

Grups fosfats El grup fosfat és un ió de fórmula empírica PO4
-3 que està compost 

per un àtom central de fòsfor envoltat per quatre àtoms idèntics 
d'oxigen en disposició tetraèdrica. El grup fosfat és un dels grups 
funcionals més importants per a la vida ja que es troba en els 
nucleòtids i en els fosfolípids. 

  

Guanina Base nitrogenada que conté un grup guanídic i que forma part dels 
àcids nucleics. Es tracta d'una purina que es designa amb la lletra G.   

Annex Genètica 
bàsica 

hESC (human Embryonic Stem Cell) Cèl·lules mare embrionàries 
humanes.  
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Hibridar* Associació entre una molècula d'ADN i l'encebador.  Annex Genètica 
bàsica 

Hidrolasa Enzim que catalitza l'escissió del seu substrat per addició d'una 
molècula d'aigua.  

  

Homeòstasi Tècnica de manteniment de l'equilibri i de l'estabilitat interna en els 
diferents sistemes biològics.  

  

ICM Inner cell mas (embrioblast, definit prèviament).   

In vitro Locució llatina que significa' en un medi artificial, en el laboratori'.   

In vivo Locució llatina que significa 'en l'organisme viu'.   

Intercel·lular Situat entre cèl·lules.   

Intracel·lular  Que està situat o que s'esdevé dins d'una cèl·lula.   

Introns Porcions dels gens dels organismes eucariotes que no són traduïdes 
a proteïnes, no codifiquen per a cap aminoàcid.  

Annex Genètica 
bàsica 

iPSC Induced Pluripotent Stem Cells (cèl·lules mare pluripotents 
induïdes).  

  

Isopropanol Alcohol isopropílic.    

Lentivirus Són un gènere de virus de la família dels retrovirus. És tracta d’un 
organisme víric amb efecte lent i durador.  

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Línia cel·lular Cèl·lules d'una tipologia única que s'han adaptat per créixer 
contínuament al laboratori i que s'utilitzen en investigació.  

  

Lipofòbic Que no absorbeix els lípids fàcilment o que és influït 
desfavorablement pels lípids.  

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Macromolècules Les macromolècules son molècules complexes constituïdes per la 
unió diverses molècules més senzilles que poden ser similars entre 
sí o no.  

  

Matriu extracel·lular  Producte de secreció de les cèl·lules que s'acumula més enllà de la 
membrana plasmàtica. Es troba entre les cèl·lules de quasi tots els 
teixits animals (excepte el teixit epitelial) i actua com a nexe d'unió, 
omplint els espais intercel·lulars, i donant consistència als teixits i 
òrgans. 

  

Medi isotònic Medi en el que la concentració de solut és igual fora i dins d’una 
cèl·lula.  

  

Membrana 
plasmàtica 

És una bicapa lipídica que envolta i delimita tota la cèl·lula   

Mesoderm Capa germinal que origina la medul·la òssia, l'esquelet, els músculs 
estriats, el miocardi, els vasos sanguinis i els tubs renals.  

  

Metilació  Modificació epigenètica amb la qual s'inhibeix l'expressió d'un o 
més gens.  

  

Micel·la Agregació de molècules amfipàtiques en un medi aquós formant 
una estructura esfèrica en què les porcions hidrofòbiques es troben 
a l'interior i les porcions hidròfiles a l'exterior, en contacte amb 
l'aigua. 

  

Migració Acció de migrar, d'anar d'un lloc a un altre.   

Mitocondri Orgànul de les cèl·lules eucariotes d’origen simbiogenètic 
responsable de la respiració cel·lular. 
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Mitosi Procés de divisió de les cèl·lules somàtiques dels eucariotes, que 
consisteix, fonamentalment, en una divisió longitudinal dels 
cromosomes i en una divisió del citoplasma, i que origina dues 
cèl·lules filles genèticament iguals. 

  

Monòmer Molècula de petita massa molecular que unida a altres monòmers, 
de vegades cents o milers, mitjançant enllaços químics, 
generalment covalents, formen macromolècules anomenades 
polímers. 

  

Mòrula Estat inicial del desenvolupament embrionari. Conjunt de cèl·lules 
mare agrupades que tenen l’aspecte d’una petita mora. 

  

Nanog La proteïna Nanog és un factor de transcripció que ajuda a les 
cèl·lules mare embrionàries a mantenir la pluripotència, suprimint 
els factors de determinació cel·lular. Per tant, l'eliminació de Nanog 
activarà la diferenciació de les ESC. 

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Nanograms Un nanogram (símbol: ng) és una unitat de massa del Sistema 
Internacional d'Unitats equivalent a la mil milionèsima part d'un 
gram, o sigui: 1 ng = 0,000 000 001 g 

  

Nanotecnologia Branca multidisciplinària de la ciència que s'ocupa de l'estudi, la 
fabricació i l'explotació d'estructures de dimensions compreses 
entre 1 i 100 nanòmetres.  

  

Nínxol de les 
cèl·lules mare  

Microambients de teixits locals que mantenen i regulen les cèl·lules 
mare adultes. 

  

Oòcit Cèl·lula sexual femenina que prové de l'oogoni mitjançant el procés 
d'oogènesi.  

  

Organoespecífiques Específiques d'un òrgan en concret.   

Orgànul Cadascuna de les parts formades per material orgànic que 
conformen una cèl·lula i que s'encarreguen de dur a terme les 
diferents funcions vitals cel·lulars. Cada orgànul té una funció 
específica i es troben al citoplasma. 

  

p53 Proteïna supressora de tumors, reguladora del cicle cel·lular i 
"guardiana" del genoma.  

  

Paraformaldehid Polioximetolè, polímer del formaldehid.   

PCR de transcripció 
inversa  

Tècnica de laboratori usada en biologia molecular per generar una 
gran quantitat de còpies d'ADN amb un procés anomenat 
"amplificació". A la RT-PCR (PCR de transcripció inversa), es 
sintetitza una cadena d'ADN complementari (ADNc) a partir d'una 
molècula d'ARN, usant un enzim anomenat transcriptasa inversa o 
retrotranscriptasa.  

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Pellet Una massa petita i arrodonida, comprimida, d’una substància. En 
aquest cas, de cèl·lules.  

  

Picogram El picogram (símbol: pg) és una unitat de massa del Sistema 
Internacional d'unitats (SI), equivalent a la bilionèssima part d'un 
gram. 1 picogram = 0,001 nanogram. 

  

Placa 6MWP  Placa de 6 pous rodons que s'utilitza en els laboratoris.   

Plasmidi Segment circular d'ADN que es troba eventualment en els bacteris i 
s'utilitza en investigació biològica. 

Annex Genètica 
bàsica 

Pluripotència 
(pluripotencialitat) 

Grau del potencial de diferenciació de les cèl·lules. Les cèl·lules 
pluripotents tenen la capacitat d'originar cèl·lules de qualsevol 
tipologia cel·lular.  
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Polimerasa Enzim capaç de sintetitzar àcids nucleics a partir d'una cadena 
motlle, que pot ser ADN o ARN.   

Annex Genètica 
bàsica 

PCR quantitativa (Q-
PCR o qPCR) 

És una variant de la reacció en cadena de la polimerasa (PCR) 
utilitzada per amplificar i simultàniament quantificar el producte 
obtingut de l'amplificació de l'ADN. També s'anomena PCR en 
temps real (en anglès, real time PCR).  

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Polimerització Reacció en què un monòmer es converteix en un polímer.   

Polybrene Polímer que permet millorar l'eficàcia de la infecció lentiviral en 
cèl·lules de mamífer. 

  

Proliferació cel·lular Augment del nombre de cèl·lules en un organisme o cultiu cel·lular. 
Aquestes noves cèl·lules s'originen per la divisió cel·lular. 

  

Promotor Regió d'ADN que controla la iniciació de la transcripció d'una 
determinada porció de l'ADN a ARN. Un promotor per tant, promou 
la transcripció d'un gen 

Annex Genètica 
bàsica 

Quinasa Enzim que modifica altres molècules (substrats), mitjançant 
fosforil·lació. En moltes ocasions s'utilitza per activar o desactivar 
una molècula.  

  

Epigenètica L'epigenètica estudia com l'ambient i la història de l'individu 
influeixen en l'expressió dels gens i, més exactament, en la 
transmissió dels caràcters adquirits d'una generació a l'altra. 
Estudia aquells canvis que afecten a l'expressió dels gens però que 
són reversibles, que no estan relacionats amb una alteració de la 
seqüència d'ADN.  

  

Retrotranscripció Transcripció inversa. Pas d'ARN a ADN. Annex Genètica 
bàsica 

Retrotranscriptasa o 
transcriptasa 
inversa  

Enzim ADN polimerasa que sintetitza una cadena d'ADN a partir 
d'una cadena d'ARN.  

  

Retroviridae Família de virus amb RNA monocatenari la replicació dels quals 
inclou una etapa de transcripció inversa. 

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Ribonucleòtid Nucleòtid en el qual el sucre és la d-ribosa. Forma part de l'ARN.  Annex Genètica 
bàsica 

Ribosoma Orgànul format per un compost proteic i RNA ribosòmic. En aquest 
orgànul, situat al citoplasma, hi té lloc la traducció.  

Annex Genètica 
bàsica 

Sac vitel·lí Annex membranós adossat a l'embrió que proveeix nutrients i 
oxigen a l'embrió. En l'embrió humà funciona com a sistema 
circulatori en les etapes de desenvolupament, abans que comenci 
la circulació interna. 

  

Senescència Envelliment programat d'una cèl·lula. Quan una cèl·lula entre en 
senescència, es frena el seu cicle cel·lular. La cèl·lula para de créixer 
i de dividir-se.  

  

Sistema Tet-on Mètode d’expressió gènica inductible on la transcripció s’activa, de 
manera reversible, en presència de l’antibiòtic tetraciclina o un dels 
seus derivats (per exemple, doxiciclina).  

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Sobreexpressió Expressió gènica anormalment elevada.   

Sox2 Factor de transcripció que té una funció essencial en el 
manteniment de l'autorenovació de les cèl·lules mare embrionàries 
no diferenciades. És un dels factors de transcripció clau en la 
inducció de la pluripontència de les cèl·lules mare. 

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 
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Subexpressió Expressió gènica anormalment baixa.   

Telomerasa Enzim format per un complex proteïna-àcid ribonucleic amb 
activitat polimerasa que està present en cèl·lules mare i que replica 
l'ADN dels extrems dels cromosomes eucariòtics i permet 
l'allargament dels telòmers. 

  

Telòmers Cadascun dels extrems d'un cromosoma que té per funció d'evitar 
l'adherència amb els altres i regular el nombre de divisions 
cel·lulars. 

  

Termociclador Aparell emprat en biologia molecular per a automatitzar els canvis 
de temperatura que requereix la tècnica de la reacció en cadena de 
la polimerasa o PCR. 

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Tetraciclina Grup de molècules dins el qual s'hi troba la doxiciclina.    

Timina Base nitrogenada pirimidínica que forma part de l'ADN. Es designa 
amb la lletra T. 

Annex Genètica 
bàsica 

Tissular  Relatiu o pertanyent als teixits.    

Traducció La traducció és el procés que permet sintetitzar una proteïna 
seguint les instruccions que proporciona la seqüència de bases de 
l’ARNm.  

Annex Genètica 
bàsica 

Transactivació Increment en la taxa d'expressió gènica deguda a determinats 
processos biològics o bé d'una manera artificial.  

  

Transcripció Procés pel qual la informació genètica codificada en una cadena 
d'ADN és copiada en una cadena d'ARN missatger segons les regles 
de complementarietat de les bases nitrogenades. 

Annex Genètica 
bàsica 

Transducció Mecanisme de transferència de material genètic a un receptor 
mitjançant un virus.  

  

Transfecció Introducció de material genètic extern a l'interior de cèl·lules 
eucariotes.  

Annex Genètica 
bàsica 

Transgèn Gen introduït per transgènesi en el genoma d'un organisme. Annex Genètica 
bàsica 

Transició MET Transició que duen a terme les cèl·lules durant el procés de 
reprogramació. Amb aquesta transició passen de tenir 
característiques mesenquimals a epitelials.  

  

Tripsinització Procés utilitzat en cultius cel·lulars per a separar les cèl·lules que es 
troben adherides a la placa de cultius usant tripsina, un enzim 
proteolític que degrada les proteïnes d'adhesió. 

Annex Metodologia i 
procediment de la 

part pràctica 

Trofoblast Capa formada per les cèl·lules externes del blastocist que donarà 
lloc a la placenta.  

  

Trombina Factor de la coagulació, derivat del factor II o protrombina, que 
actua com un coagulant actiu del fibrinogen. 

  

Uracil Base nitrogenada pirimidínica que forma part del l'ARN. Es designa 
amb la lletra U.  

Annex Genètica 
bàsica 

Vesícula Orgànul limitat per una membrana unitària, com ara un lisosoma, 
una vesícula recoberta o una vesícula d'exocitosi.  

  

Vies de transducció 
de senyal 

Procés pel qual la cèl·lula converteix un tipus de senyal biològic en 
un altre. Són un grup de molècules que actuen conjuntament per 
controlar una o més funcions cel·lulars.  

  

Zigot Cèl·lula amb doble dotació cromosòmica formada per la fusió d'un 
gàmeta femení amb un gàmeta masculí.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam                                   

BIBLIOGRAFIA  98 

BIBLIOGRAFIA 
Llistat de la referència de tots els articles, llibres i webs que he consultat per a l'elaboració del 
treball (en el document s'ha indicat el número entre parèntesi): 

Núm Referències 

1 Diehl, P. (1996). Tet-off and Tet-on gene expression systems and cell lines. Clontechniques, 11, 2-5. 

2 T Das, A., Tenenbaum, L., & Berkhout, B. (2016). Tet-On systems for doxycycline-inducible gene expression. 
Current gene therapy, 16(3), 156-167. 

3 Ruiz, I. Tecnologia PRGF-Endoret. Cirugía ortopédica y medicina del deporte. Dossier científico. 
https://docplayer.es/4674179-Tecnologia-prgf-endoret-dossier-cientifico-cirugia-ortopedica-y-medicina-del-
deporte-premio-principe-felipe-a-la-innovacion-tecnologica.html [2019] 

4 Vallier, L., Touboul, T., Brown, S., Cho, C., Bilican, B., Alexander, M., ... & Pedersen, R. A. (2009). Signaling 
pathways controlling pluripotency and early cell fate decisions of human induced pluripotent stem cells. Stem 
cells, 27(11), 2655-2666. 

5 Moore,D. (2019). Articular cartilage. https://www.orthobullets.com/basic-science/9017/articular-cartilage 
[2019] 

6 Hawkins, K., Joy, S., & McKay, T. (2014). Cell signalling pathways underlying induced pluripotent stem cell 
reprogramming. World journal of stem cells, 6(5), 620. 

7 Anitua, E., Sánchez, M., Orive, G., & Andia, I. (2008). Delivering growth factors for therapeutics. Trends in 
pharmacological sciences, 29(1), 37-41. 

8 Ogawa, M. (1993). Differentiation and proliferation of hematopoietic stem cells. Blood, 81(11), 2844-2853. 

9 Schuldiner, M., Yanuka, O., Itskovitz-Eldor, J., Melton, D. A., & Benvenisty, N. (2000). Effects of eight growth 
factors on the differentiation of cells derived from human embryonic stem cells. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 97(21), 11307-11312. 

10 Fujimori, K., Matsumoto, T., Kisa, F., Hattori, N., Okano, H., & Akamatsu, W. (2017). Escape from pluripotency 
via inhibition of TGF-β/BMP and activation of Wnt signaling accelerates differentiation and aging in hPSC 
progeny cells. Stem cell reports, 9(5), 1675-1691. 

11 Badylak, S. F., Freytes, D. O., & Gilbert, T. W. (2009). Extracellular matrix as a biological scaffold material: 
structure and function. Acta biomaterialia, 5(1), 1-13. 

12 Gene Expression Signatures of Extracellular Matrix and Growth Factors during Embryonic Stem Cell 
Differentiation 

13 Growth factors, matrices, and forces combine and control stem cells 

14 Zhang, Yan Ding, et al. "Making a tooth: growth factors, transcription factors, and stem cells." Cell research 
15.5 (2005): 301. 

15 Haghighi, F., Dahlmann, J., Nakhaei-Rad, S., Lang, A., Kutschka, I., Zenker, M., ... & Ahmadian, M. R. (2018). 
bFGF-mediated pluripotency maintenance in human induced pluripotent stem cells is associated with NRAS-
MAPK signaling. Cell Communication and Signaling, 16(1), 96. 

16 Promoting Reprogramming by FGF2 Reveals that the Extracellular Matrix Is a Barrier for Reprogramming 
Fibroblasts to Pluripotency 

17 Lotz, S., Goderie, S., Tokas, N., Hirsch, S. E., Ahmad, F., Corneo, B., ... & Temple, S. (2013). Sustained levels of 
FGF2 maintain undifferentiated stem cell cultures with biweekly feeding. PloS one, 8(2), e56289. 

18 Durcova-Hills, G., Adams, I. R., Barton, S. C., Surani, M. A., & McLaren, A. (2006). The role of exogenous 
fibroblast growth factor-2 on the reprogramming of primordial germ cells into pluripotent stem cells. Stem 
Cells, 24(6), 1441-1449. 

19 Lawrence, D. A. (1996). Transforming growth factor-beta: a general review. European cytokine network, 7(3), 
363-374. 

20 Zhao, B., & Chen, Y. G. (2014). Regulation of TGF-β signal transduction. Scientifica, 2014. 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam                                   

BIBLIOGRAFIA  99 

21 Matute, M., & Eugenia, M. (2004). Células madre: un nuevo concepto de medicina regenerativa. Revista 
Cubana de Endocrinología, 15(2), 0-0. 

22 Kraner, I. (2016). TGFβ and Signaling through Receptor Serine/Threonine Protein Kinases. 
https://www.researchgate.net/publication/312537976_TGFb_and_Signaling_through_Receptor_SerineThreo
nine_Protein_Kinases [2019] 

23 Mehra, A., & Wrana, J. L. (2002). TGF-β and the Smad signal transduction pathway. Biochemistry and cell 
biology, 80(5), 605-622. 

24 Moustakas, A., & Heldin, C. H. (2009). The regulation of TGFβ signal transduction. Development, 136(22), 
3699-3714. 

25 Massagué, J. (1998). TGF-β signal transduction. 

26 Meissner, A., Wernig, M., & Jaenisch, R. (2007). Direct reprogramming of genetically unmodified fibroblasts 
into pluripotent stem cells. Nature biotechnology, 25(10), 1177. 

27 Papapetrou, E. P. (2016). Induced pluripotent stem cells, past and future. Science, 353(6303), 991-992. 

28 Zaehres, H., & Schöler, H. R. (2007). Induction of pluripotency: from mouse to human. Cell, 131(5), 834-835. 

29 Takahashi, K., Tanabe, K., Ohnuki, M., Narita, M., Ichisaka, T., Tomoda, K., & Yamanaka, S. (2007). Induction of 
pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors. cell, 131(5), 861-872. 

30 Takahashi, K., & Yamanaka, S. (2006). Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult 
fibroblast cultures by defined factors. cell, 126(4), 663-676. 

31 Wilmut, I. (2007). The first direct reprogramming of adult human fibroblasts. Cell Stem Cell, 1(6), 593-594. 

32 Carey, Bryce W., et al. "Reprogramming of murine and human somatic cells using a single polycistronic 
vector." Proceedings of the National Academy of Sciences 106.1 (2009): 157-162. 

33 Dalton, S. (2013). Signaling networks in human pluripotent stem cells. Current opinion in cell biology, 25(2), 
241-246. 

34 Pistello, M., & Antonelli, G. (2016). Integration of the viral genome into the host cell genome: a double-edged 
sword. 

35 Kafri, T., Van Praag, H., Gage, F. H., & Verma, I. M. (2000). Lentiviral vectors: regulated gene expression. 
Molecular Therapy, 1(6), 516-521. 

36 Wang, X., & McManus, M. (2009). Lentivirus production. JoVE (Journal of Visualized Experiments), (32), 
e1499. 

37 Gendelman, H. E., Narayan, O., Molineaux, S., Clements, J. E., & Ghotbi, Z. (1985). Slow, persistent replication 
of lentiviruses: role of tissue macrophages and macrophage precursors in bone marrow. Proceedings of The 
National Academy of Sciences, 82(20), 7086-7090. 

38 Durand, S., & Cimarelli, A. (2011). The inside out of lentiviral vectors. Viruses, 3(2), 132-159. 

39 Yang, Z., Augustin, J., Hu, J., & Jiang, H. (2015). Physical interactions and functional coordination between the 
core subunits of Set1/Mll complexes and the reprogramming factors. PloS one, 10(12), e0145336. 

40 Loh, Y. H., Wu, Q., Chew, J. L., Vega, V. B., Zhang, W., Chen, X., ... & Wong, K. Y. (2006). The Oct4 and Nanog 
transcription network regulates pluripotency in mouse embryonic stem cells. Nature genetics, 38(4), 431. 

41 Oshimori, N., & Fuchs, E. (2012). The harmonies played by TGF-β in stem cell biology. Cell stem cell, 11(6), 
751-764. 

42 James, D., Levine, A. J., Besser, D., & Hemmati-Brivanlou, A. (2005). TGFβ/activin/nodal signaling is necessary 
for the maintenance of pluripotency in human embryonic stem cells. Development, 132(6), 1273-1282. 

43 Gaarenstroom, T., & Hill, C. S. (2014, August). TGF-β signaling to chromatin: how Smads regulate transcription 
during self-renewal and differentiation. In Seminars in cell & developmental biology (Vol. 32, pp. 107-118). 
Academic Press. 

44 Maherali, N., & Hochedlinger, K. (2009). Tgfβ signal inhibition cooperates in the induction of iPSCs and 
replaces Sox2 and cMyc. Current Biology, 19(20), 1718-1723. 

45 Sakaki-Yumoto, M., Katsuno, Y., & Derynck, R. (2013). TGF-β family signaling in stem cells. Biochimica et 
Biophysica Acta (BBA)-General Subjects, 1830(2), 2280-2296. 

46 Park, K. S. (2011). Tgf-Beta family signaling in embryonic stem cells. International journal of stem cells, 4(1), 
18. 

47 Massagué, J., & Xi, Q. (2012). TGF‐β control of stem cell differentiation genes. FEBS letters, 586(14), 1953-



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam                                   

BIBLIOGRAFIA  100 

1958. 

48 Voog, J., & Jones, D. L. (2010). Stem cells and the niche: a dynamic duo. Cell stem cell, 6(2), 103-115. 

49 Itoh, F., Watabe, T., & Miyazono, K. (2014, August). Roles of TGF-β family signals in the fate determination of 
pluripotent stem cells. In Seminars in cell & developmental biology (Vol. 32, pp. 98-106). Academic Press. 

50 Blum, B., Roose, A. N., Barrandon, O., Maehr, R., Arvanites, A. C., Davidow, L. S., ... & Melton, D. A. (2014). 
Reversal of β cell de-differentiation by a small molecule inhibitor of the TGFβ pathway. Elife, 3, e02809. 

51 RepSox, TGF-beta type 1 receptor inhibitor ab142139  Abcam. https://www.abcam.com/repsox-tgf-beta-type-
1-receptor-inhibitor-ab142139.html 

52 Product information    

53 Romito, A., & Cobellis, G. (2016). Pluripotent stem cells: current understanding and future directions. Stem 
cells international, 2016. 

54 Feng, C., Jia, Y. D., & Zhao, X. Y. (2013). Pluripotency of induced pluripotent stem cells. Genomics, proteomics 
& bioinformatics, 11(5), 299-303. 

55 Nichols, J., & Smith, A. (2012). Pluripotency in the embryo and in culture. Cold Spring Harbor perspectives in 
biology, 4(8), a008128. 

56 Yamanaka, S. (2008). Pluripotency and nuclear reprogramming. Philosophical Transactions of the Royal 
Society B: Biological Sciences, 363(1500), 2079-2087. 

57 PD 173074 

58 Surani, M. A. (2005). Nuclear reprogramming by human embryonic stem cells. Cell, 122(5), 653-654. 

59 Xu, R. H., Sampsell-Barron, T. L., Gu, F., Root, S., Peck, R. M., Pan, G., ... & Thomson, J. A. (2008). NANOG is a 
direct target of TGFβ/activin-mediated SMAD signaling in human ESCs. Cell stem cell, 3(2), 196-206. 

60 Sobhani, A., Khanlarkhani, N., Baazm, M., Mohammadzadeh, F., Najafi, A., Mehdinejadiani, S., & Aval, F. S. 
(2017). Multipotent stem cell and current application. Acta Medica Iranica, 6-23. 

61 Shi, Y., & Massagué, J. (2003). Mechanisms of TGF-β signaling from cell membrane to the nucleus. cell, 113(6), 
685-700. 

62 Tang, H., Kuhen, K. L., & Wong-Staal, F. (1999). Lentivirus replication and regulation. Annual review of 
genetics, 33(1), 133-170. 

63 iPS Cells 10 Years Later Yoshida, Y., & Yamanaka, S. (2017). Induced pluripotent stem cells 10 years later: for 
cardiac applications. Circulation research, 120(12), 1958-1968.    / Gokhale, P. J., & Andrews, P. W. (2009). 
Human embryonic stem cells: 10 years on. Laboratory Investigation, 89(3), 259. 

64 Zoumaro-Djayoon, A. D., Ding, V., Foong, L. Y., Choo, A., Heck, A. J., & Muñoz, J. (2011). Investigating the role 
of FGF-2 in stem cell maintenance by global phosphoproteomics profiling. Proteomics, 11(20), 3962-3971. 

65 Tan, F., Qian, C., Tang, K., Abd-Allah, S. M., & Jing, N. (2015). Inhibition of transforming growth factor β (TGF-
β) signaling can substitute for Oct4 protein in reprogramming and maintain pluripotency. Journal of Biological 
Chemistry, 290(7), 4500-4511. 

66 Yamanaka, S. (2012). Induced pluripotent stem cells: past, present, and future. Cell stem cell, 10(6), 678-684. 

67 Vazin, T., & Freed, W. J. (2010). Human embryonic stem cells: derivation, culture, and differentiation: a 
review. Restorative neurology and neuroscience, 28(4), 589-603. 

68 Liu, K., Yu, C., Xie, M., Li, K., & Ding, S. (2016). Chemical modulation of cell fate in stem cell therapeutics and 
regenerative medicine. Cell chemical biology, 23(8), 893-916. 

69 Pimentel-Parra, G. A., & Murcia-Ordoñez, B. (2017). Células madre, una nueva alternativa médica. 
Perinatología y Reproducción Humana, 31(1), 28-33. 

70 Chagastelles, P. C., & Nardi, N. B. (2011). Biology of stem cells: an overview. Kidney international 
supplements, 1(3), 63-67. 

71 Ferraro, F., Celso, C. L., & Scadden, D. (2010). Adult stem cels and their niches. In The Cell Biology of Stem 
Cells (pp. 155-168). Springer, Boston, MA. 

72 Vallier, L., Mendjan, S., Brown, S., Chng, Z., Teo, A., Smithers, L. E., ... & Brons, G. (2009). Activin/Nodal 
signalling maintains pluripotency by controlling Nanog expression. Development, 136(8), 1339-1349. 

73 Vallier, L., Alexander, M., & Pedersen, R. A. (2005). Activin/Nodal and FGF pathways cooperate to maintain 
pluripotency of human embryonic stem cells. Journal of cell science, 118(19), 4495-4509. 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam                                   

BIBLIOGRAFIA  101 

74 The company of biologists Ltd. (2009).Activin and Nanog: a pluripotent mix.  
https://dev.biologists.org/content/136/8/e803 [2019] 

75 Rodolfa, K. T., & Eggan, K. (2006). A transcriptional logic for nuclear reprogramming. Cell, 126(4), 652-655. 

76 Pralong, D., Mrozik, K., Occhiodoro, F., Wijesundara, N., Sumer, H., Van Boxtel, A. L., ... & Verma, P. J. (2005). 
A novel method for somatic cell nuclear transfer to mouse embryonic stem cells. Cloning and stem cells, 7(4), 
265-271. 

77 Alvarez, C. V., Garcia-Lavandeira, M., Garcia-Rendueles, M. E., Diaz-Rodriguez, E., Garcia-Rendueles, A. R., 
Perez-Romero, S., ... & Bravo, S. B. (2012). Defining stem cell types: understanding the therapeutic potential 
of ESCs, ASCs, and iPS cells. Journal of molecular endocrinology, 49(2), R89-111 

78 da Silva Meirelles, L., Chagastelles, P. C., & Nardi, N. B. (2006). Mesenchymal stem cells reside in virtually all 
post-natal organs and tissues. Journal of cell science, 119(11), 2204-2213. 

79 Goh, B. C., Thirumala, S., Kilroy, G., Devireddy, R. V., & Gimble, J. M. (2007). Cryopreservation characteristics 
of adipose-derived stem cells: maintenance of differentiation potential and viability. Journal of tissue 
engineering and regenerative medicine, 1(4), 322-324. 

80 Woltjen, K., & Stanford, W. L. (2009). Inhibition of Tgf-β signaling improves mouse fibroblast reprogramming. 
Cell stem cell, 5(5), 457-458. 

81 Ichida, J. K., Blanchard, J., Lam, K., Son, E. Y., Chung, J. E., Egli, D., ... & Huangfu, D. (2009). A small-molecule 
inhibitor of Tgf-β signaling replaces Sox2 in reprogramming by inducing Nanog. Cell stem cell, 5(5), 491-503. 

82 Guasch, G., & Fuchs, E. (2005). Mice in the world of stem cell biology. Nature genetics, 37(11), 1201. 

83 Brons, I. G. M., Smithers, L. E., Trotter, M. W., Rugg-Gunn, P., Sun, B., de Sousa Lopes, S. M. C., ... & Vallier, L. 
(2007). Derivation of pluripotent epiblast stem cells from mammalian embryos. Nature, 448(7150), 191. 

84 Suwinska, A., & Ciemerych, M. A. (2011). Factors regulating pluripotency and differentiation in early 
mammalian embryos and embryo-derived stem cells. In Vitamins & hormones (Vol. 87, pp. 1-37). Academic 
Press. 

85 Nodal signaling regulates BMP pluripotency pathways in mESC  Galvin, K. E., Travis, E. D., Yee, D., Magnuson, 
T., & Vivian, J. L. (2010). Nodal signaling regulates the bone morphogenic protein pluripotency pathway in 
mouse embryonic stem cells. Journal of Biological Chemistry, 285(26), 19747-19756. 

86 Galvin-Burgess, K. E., & Vivian, J. L. (2011). Transforming growth factor-beta superfamily in mouse embryonic 
stem cell self-renewal. In Vitamins & Hormones (Vol. 87, pp. 341-365). Academic Press. 

87 Sakaki-Yumoto, M., Liu, J., Ramalho-Santos, M., Yoshida, N., & Derynck, R. (2013). Smad2 is essential for 
maintenance of the human and mouse primed pluripotent stem cell state. Journal of Biological Chemistry, 
288(25), 18546-18560. 

88 Onuma, Y., Higuchi, K., Aiki, Y., Shu, Y., Asada, M., Asashima, M., ... & Ito, Y. (2015). A stable chimeric 
fibroblast growth factor (FGF) can successfully replace basic FGF in human pluripotent stem cell culture. PloS 
one, 10(4), e0118931. 

89 Hernández Ramírez, P. (2009). Medicina regenerativa y células madre. Mecanismos de acción de las células 
madre adultas. Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia, 25(1), 0-0. 

90 Investigación en celulas madre Pardo, V. M. R. (2005). Células madre: Conceptos generales y perspectivas de 
investigación. Universitas Scientiarum, 10(1), 5-14. 

91 Hernández Ramírez, P. (2006). Medicina regenerativa II: Aplicaciones, realidad y perspectivas de la terapia 
celular. Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia, 22(1), 0-0. 

92 Chen, G., Gulbranson, D. R., Yu, P., Hou, Z., & Thomson, J. A. (2012). Thermal stability of FGF protein is a 
determinant factor in regulating self-renewal, differentiation and reprogramming in human pluripotent stem 
cells. Stem Cells, 30, 623-630. 

93 Hanna, J. H., Saha, K., & Jaenisch, R. (2010). Pluripotency and cellular reprogramming: facts, hypotheses, 
unresolved issues. Cell, 143(4), 508-525. 

94 Liu, C., Peng, G., & Jing, N. (2017). TGF-β signaling pathway in early mouse development and embryonic stem 
cells. Acta biochimica et biophysica Sinica, 50(1), 68-73. 

95 Morrison, S. J., & Spradling, A. C. (2008). Stem cells and niches: mechanisms that promote stem cell 
maintenance throughout life. Cell, 132(4), 598-611. 

96 Regenerative Medicine 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam                                   

BIBLIOGRAFIA  102 

97 Jones, D. L., & Wagers, A. J. (2008). No place like home: anatomy and function of the stem cell niche. Nature 
reviews Molecular cell biology, 9(1), 11. 

98 Wang, A. S., & Dreesen, O. (2018). Biomarkers of cellular senescence and skin aging. Frontiers in genetics, 9. 

99 Zhu, S., Li, W., Zhou, H., Wei, W., Ambasudhan, R., Lin, T., ... & Ding, S. (2010). Reprogramming of human 
primary somatic cells by OCT4 and chemical compounds. Cell stem cell, 7(6). 

100 Shi, Y., Do, J. T., Desponts, C., Hahm, H. S., Schöler, H. R., & Ding, S. (2008). A combined chemical and genetic 
approach for the generation of induced pluripotent stem cells. Cell stem cell, 2(6), 525-528. 

101 Polo, J. M., Anderssen, E., Walsh, R. M., Schwarz, B. A., Nefzger, C. M., Lim, S. M., ... & Bar-Nur, O. (2012). A 
molecular roadmap of reprogramming somatic cells into iPS cells. Cell, 151(7), 1617-1632. 

102 Apostolou, E., & Stadtfeld, M. (2018). Cellular trajectories and molecular mechanisms of iPSC reprogramming. 
Current opinion in genetics & development, 52, 77-85. 

103 David, L., & Polo, J. M. (2014). Phases of reprogramming. Stem cell research, 12(3), 754-761. 

104 Li, R., Liang, J., Ni, S., Zhou, T., Qing, X., Li, H., ... & Qin, B. (2010). A mesenchymal-to-epithelial transition 
initiates and is required for the nuclear reprogramming of mouse fibroblasts. Cell stem cell, 7(1), 51-63. 

105 Lin, T., Ambasudhan, R., Yuan, X., Li, W., Hilcove, S., Abujarour, R., ... & Ding, S. (2009). A chemical platform 
for improved induction of human iPSCs. Nature methods, 6(11), 805. 

106 Redmer, T., Diecke, S., Grigoryan, T., Quiroga-Negreira, A., Birchmeier, W., & Besser, D. (2011). E-cadherin is 
crucial for embryonic stem cell pluripotency and can replace OCT4 during somatic cell reprogramming. EMBO 
reports, 12(7), 720-726. 

107 Chen, J., Liu, J., Yang, J., Chen, Y., Chen, J., Ni, S., ... & Pei, D. (2011). BMPs functionally replace Klf4 and 
support efficient reprogramming of mouse fibroblasts by Oct4 alone. Cell research, 21(1), 205. 

108 Li, W., Wei, W., Zhu, S., Zhu, J., Shi, Y., Lin, T., ... & Ding, S. (2009). Generation of rat and human induced 
pluripotent stem cells by combining genetic reprogramming and chemical inhibitors. Cell stem cell, 4(1), 16-
19. 

109 Lanner, F., & Rossant, J. (2010). The role of FGF/Erk signaling in pluripotent cells. Development, 137(20), 
3351-3360. 

110 Orkin, S. H., & Hochedlinger, K. (2011). Chromatin connections to pluripotency and cellular reprogramming. 
cell, 145(6), 835-850. 

111 Ficz, G., Hore, T. A., Santos, F., Lee, H. J., Dean, W., Arand, J., ... & Cook, S. J. (2013). FGF signaling inhibition in 
ESCs drives rapid genome-wide demethylation to the epigenetic ground state of pluripotency. Cell stem cell, 
13(3), 351-359. 

112 Zhang, Y., Li, W., Laurent, T., & Ding, S. (2012). Small molecules, big roles–the chemical manipulation of stem 
cell fate and somatic cell reprogramming. J Cell Sci, 125(23), 5609-5620. 

113 Silva, J., Barrandon, O., Nichols, J., Kawaguchi, J., Theunissen, T. W., & Smith, A. (2008). Promotion of 
reprogramming to ground state pluripotency by signal inhibition. PLoS biology, 6(10), e253. 

114 Gafni, O., Weinberger, L., Mansour, A. A., Manor, Y. S., Chomsky, E., Ben-Yosef, D., ... & Rais, Y. (2013). 
Derivation of novel human ground state naive pluripotent stem cells. Nature, 504(7479), 282. 

115 Shi, Y., Desponts, C., Do, J. T., Hahm, H. S., Schöler, H. R., & Ding, S. (2008). Induction of pluripotent stem cells 
from mouse embryonic fibroblasts by Oct4 and Klf4 with small-molecule compounds. Cell stem cell, 3(5), 568-
574. 

116 Theunissen, T. W., Powell, B. E., Wang, H., Mitalipova, M., Faddah, D. A., Reddy, J., ... & Lungjangwa, T. (2014). 
Systematic identification of culture conditions for induction and maintenance of naive human pluripotency. 
Cell stem cell, 15(4), 471-487. 

117 Li, W., Li, K., Wei, W., & Ding, S. (2013). Chemical approaches to stem cell biology and therapeutics. Cell stem 
cell, 13(3), 270-283. 

118 Maddaluno, L., Urwyler, C., & Werner, S. (2017). Fibroblast growth factors: key players in regeneration and 
tissue repair. Development, 144(22), 4047-4060. 

119 Maddaluno, L., Urwyler, C., & Werner, S. (2017). Fibroblast growth factors: key players in regeneration and 
tissue repair. Development, 144(22), 4047-4060. 

120 Lukaszewicz, A. I., McMillan, M. K., & Kahn, M. (2010). Small molecules and stem cells. Potency and lineage 
commitment: the new quest for the fountain of youth. Journal of medicinal chemistry, 53(9), 3439-3453. 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam                                   

BIBLIOGRAFIA  103 

121 Lukaszewicz, A. I., McMillan, M. K., & Kahn, M. (2010). Small molecules and stem cells. Potency and lineage 
commitment: the new quest for the fountain of youth. Journal of medicinal chemistry, 53(9), 3439-3453. 

122 Silva, J., & Smith, A. (2008). Capturing pluripotency. Cell, 132(4), 532-536. 

123 Augustyniak, E., Trzeciak, T., Richter, M., Kaczmarczyk, J., & Suchorska, W. (2015). The role of growth factors 
in stem cell-directed chondrogenesis: a real hope for damaged cartilage regeneration. International 
orthopaedics, 39(5), 995-1003. 

124 Di Stefano, B., Buecker, C., Ungaro, F., Prigione, A., Chen, H. H., Welling, M., ... & Geijsen, N. (2010). An ES-like 
pluripotent state in FGF-dependent murine iPS cells. PLoS One, 5(12), e16092. 

125 Durcova-Hills, G., Tang, F., Doody, G., Tooze, R., & Surani, M. A. (2008). Reprogramming primordial germ cells 
into pluripotent stem cells. PloS one, 3(10), e3531. 

126 Christen, B., Robles, V., Raya, M., Paramonov, I., & Belmonte, J. C. I. (2010). Regeneration and reprogramming 
compared. BMC biology, 8(1), 5. 

127 Kim, J., Efe, J. A., Zhu, S., Talantova, M., Yuan, X., Wang, S., ... & Ding, S. (2011). Direct reprogramming of 
mouse fibroblasts to neural progenitors. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(19), 7838-
7843. 

128 Dvorak, P., Dvorakova, D., Koskova, S., Vodinska, M., Najvirtova, M., Krekac, D., & Hampl, A. (2005). 
Expression and potential role of fibroblast growth factor 2 and its receptors in human embryonic stem cells. 
Stem cells, 23(8), 1200-1211. 

129 Papp, B., & Plath, K. (2011). Reprogramming to pluripotency: stepwise resetting of the epigenetic landscape. 
Cell research, 21(3), 486. 

130 Bagci, H., & Fisher, A. G. (2013). DNA demethylation in pluripotency and reprogramming: the role of tet 
proteins and cell division. Cell stem cell, 13(3), 265-269. 

131 Yamakawa, H., Muraoka, N., Miyamoto, K., Sadahiro, T., Isomi, M., Haginiwa, S., ... & Kurokawa, J. (2015). 
Fibroblast growth factors and vascular endothelial growth factor promote cardiac reprogramming under 
defined conditions. Stem cell reports, 5(6), 1128-1142. 

132 Zhou, H., Li, W., Zhu, S., Joo, J. Y., Do, J. T., Xiong, W., ... & Ding, S. (2010). Conversion of mouse epiblast stem 
cells to an earlier pluripotency state by small molecules. Journal of Biological Chemistry, 285(39), 29676-
29680. 

133 Ma, X., Kong, L., & Zhu, S. (2017). Reprogramming cell fates by small molecules. Protein & cell, 8(5), 328-348. 

134 Fathi, A., Eisa-Beygi, S., & Baharvand, H. (2017). Signaling molecules governing pluripotency and early lineage 
commitments in human pluripotent stem cells. Cell Journal (Yakhteh), 19(2), 194. 

135 Haghighi, F., Dahlmann, J., Nakhaei-Rad, S., Lang, A., Kutschka, I., Zenker, M., ... & Ahmadian, M. R. (2018). 
bFGF-mediated pluripotency maintenance in human induced pluripotent stem cells is associated with NRAS-
MAPK signaling. Cell Communication and Signaling, 16(1), 96. 

136 Greber, B., Wu, G., Bernemann, C., Joo, J. Y., Han, D. W., Ko, K., ... & Schöler, H. R. (2010). Conserved and 
divergent roles of FGF signaling in mouse epiblast stem cells and human embryonic stem cells. Cell stem cell, 
6(3), 215-226. 

137 Ozawa, M., Kawakami, E., Sakamoto, R., Shibasaki, T., Goto, A., & Yoshida, N. (2014). Development of FGF2-
dependent pluripotent stem cells showing naive state characteristics from murine preimplantation inner cell 
mass. Stem cell research, 13(1), 75-87. 

138 Yang, J., van Oosten, A. L., Theunissen, T. W., Guo, G., Silva, J. C., & Smith, A. (2010). Stat3 activation is limiting 
for reprogramming to ground state pluripotency. Cell stem cell, 7(3), 319-328. 

139 Durcova-Hills, G., Adams, I. R., Barton, S. C., Surani, M. A., & McLaren, A. (2006). The role of exogenous 
fibroblast growth factor-2 on the reprogramming of primordial germ cells into pluripotent stem cells. Stem 
Cells, 24(6), 1441-1449. 

140 Yamashita-Sugahara, Y., Matsumoto, M., Ohtaka, M., Nishimura, K., Nakanishi, M., Mitani, K., & Okazaki, Y. 
(2016). An inhibitor of fibroblast growth factor receptor-1 (FGFR1) promotes late-stage terminal 
differentiation from NGN3+ pancreatic endocrine progenitors. Scientific reports, 6, 35908. 

141 Kumar, R., & Evans, T. (2019). Activation-Induced Cytidine Deaminase Regulates Fibroblast Growth 
Factor/Extracellular Signal-Regulated Kinases Signaling To Achieve the Naïve Pluripotent State During 
Reprogramming. STEM CELLS. 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam                                   

BIBLIOGRAFIA  104 

142 Mao, A. S., & Mooney, D. J. (2015). Regenerative medicine: current therapies and future directions. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(47), 14452-14459. 

143 Lu, B., & Atala, A. (2014). Small molecules and small molecule drugs in regenerative medicine. Drug discovery 
today, 19(6), 801-808. 

144 Ye, S., Liu, D., & Ying, Q. L. (2014). Signaling pathways in induced naive pluripotency. Current opinion in 
genetics & development, 28, 10-15. 

145 Kaji, K., Norrby, K., Paca, A., Mileikovsky, M., Mohseni, P., & Woltjen, K. (2009). Virus-free induction of 
pluripotency and subsequent excision of reprogramming factors. Nature, 458(7239), 771. 

146 Brochhausen, C., Zehbe, R., Watzer, B., Halstenberg, S., Schubert, H., & Kirkpatrick, C. J. (2010). Growth 
Factors and Signalling Molecules for Cartilage Tissue Engineering–from Embryology to innovative release 
strategies for Guided Tissue Engineering. Tissue Engineering, 383. 

147 Reinwald, Y., Bratt, J., & El Haj, A. (2016). Pluripotent stem cells and their dynamic niche. Pluripotent Stem 
Cells: From the Bench to the Clinic, 47. 

148 Seki, T., & Fukuda, K. (2016). Induced pluripotent stem cells for clinical use. Pluripotent Stem Cells: From the 
Bench to the Clinic, 175. 

149 Vossaert, L., Scheerlinck, E., & Deforce, D. (2016). Embryonic Stem Cells: Keeping Track of the Pluripotent 
Status. Pluripotent Stem Cells: From the Bench to the Clinic, 9. 

150 Toh, W. S. (2016). Pluripotent stem cells: differentiation potential and therapeutic efficacy for cartilage repair. 
Pluripotent Stem Cells-From the Bench to the Clinic. 

151 Furno, E. L., van der Laan, S., & Maiorano, D. (2016). Genomic Instability of Pluripotent Stem Cells: Origin and 
Consequences. London: Pluripotent Stem Cells-From the Bench to the Clinic. 

152 Sarkar, T. J., & Sebastiano, V. (2016). Rejuvenation on the Road to Pluripotency. Pluripotent Stem Cells: From 
the Bench to the Clinic, 101. 

153 Kumari, D. (2016). States of pluripotency: Naïve and primed pluripotent stem cells. Pluripotent Stem Cells; 
InTechOpen: Rijeka, Croatia, 31-45. 

154 Stem cells for modeling human disease Merkle, F. T., & Eggan, K. (2013). Modeling human disease with 
pluripotent stem cells: from genome association to function. Cell stem cell, 12(6), 656-668. 

155 Tomizawa, M. (2016). Introductory chapter: Pluripotent stem cells. In Pluripotent Stem Cells-From the Bench 
to the Clinic. IntechOpen. 

156 Piñeiro-Ramil, M., Castro-Viñuelas, R., Sanjurjo-Rodríguez, C., Hermida-Gómez, T., Fuentes-Boquete, I., de 
Toro-Santos, F. J., ... & Díaz-Prado, S. M. (2018). Cell therapy and tissue engineering for cartilage repair. 
InTech. 

157 Jopling, C., Boue, S., & Belmonte, J. C. I. (2011). Dedifferentiation, transdifferentiation and reprogramming: 
three routes to regeneration. Nature reviews Molecular cell biology, 12(2), 79. 

158 SILVA, Haroldo; CONBOY, Irina M. Aging and stem cell renewal. En StemBook [Internet]. Harvard Stem Cell 
Institute, 2008. 

159 Page, R. L., Ambady, S., Holmes, W. F., Vilner, L., Kole, D., Kashpur, O., ... & Dominko, T. (2009). Induction of 
stem cell gene expression in adult human fibroblasts without transgenes. Cloning and stem cells, 11(3), 417-
426. 

160 Chen, P. Y., Qin, L., Tellides, G., & Simons, M. (2014). Fibroblast growth factor receptor 1 is a key inhibitor of 
TGFβ signaling in the endothelium. Sci. Signal., 7(344), ra90-ra90. 

161 Ding, V. M., Ling, L., Natarajan, S., Yap, M. G., Cool, S. M., & Choo, A. B. (2010). FGF-2 modulates Wnt signaling 
in undifferentiated hESC and iPS cells through activated PI3‐K/GSK3β signaling. Journal of cellular physiology, 
225(2), 417-428. 

162 Nakanishi, Y., Mizuno, H., Sase, H., Fujii, T., Sakata, K., Akiyama, N., ... & Ishii, N. (2015). ERK signal suppression 
and sensitivity to CH5183284/Debio 1347, a selective FGFR inhibitor. Molecular cancer therapeutics, 14(12), 
2831-2839. 

163 Zhang, T., Chen, H., Zhou, Y., Dong, W., Cai, H., & Tan, W. S. (2019). Cooperation of FGF/MEK/ERK and Wnt/β-
catenin pathway regulators to promote the proliferation and pluripotency of mouse embryonic stem cells in 
serum-and feeder-free conditions. Bioresources and Bioprocessing, 6(1), 12. 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam                                   

BIBLIOGRAFIA  105 

164 Van der Jeught, M., O'Leary, T., Ghimire, S., Lierman, S., Duggal, G., Versieren, K., ... & De Sutter, P. (2012). 
The combination of inhibitors of FGF/MEK/Erk and GSK3β signaling increases the number of OCT3/4-and 
NANOG-positive cells in the human inner cell mass, but does not improve stem cell derivation. Stem cells and 
development, 22(2), 296-306. 

165 Jaenisch, R., & Young, R. (2008). Stem cells, the molecular circuitry of pluripotency and nuclear 
reprogramming. Cell, 132(4), 567-582. 

166 Muñoz Descalzo, S., RuÉ, P., Garcia-Ojalvo, J., & Arias, A. M. (2012). Correlations between the levels of oct4 
and nanog as a signature for naive pluripotency in mouse embryonic stem cells. Stem cells, 30(12), 2683-
2691. 

167 Stadtfeld, M., & Hochedlinger, K. (2010). Induced pluripotency: history, mechanisms, and applications. Genes 
& development, 24(20), 2239-2263 

168 René Moreno G. (2018). Retroviridae. https://www.studocu.com/es/document/universidad-autonoma-
gabriel-rene-moreno/microbiologia/informe/retroviridae/3840011/view [2019} 

169 de Anitua Aldecoa, E., & Sánchez, M. (2013). A new biological approach to orthopedic surgery and sports 
medicine. Team work Media España. 

170 Santana, A., Domínguez, C., Lemes, A., Molero, T., & Salido, E. (2003). Biología celular y molecular del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH). Revista de Diagnóstico Biológico, 52(1), 07-18.  

171 Li, R., Liang, J., Ni, S., Zhou, T., Qing, X., Li, H., ... & Qin, B. (2010). A mesenchymal-to-epithelial transition 
initiates and is required for the nuclear reprogramming of mouse fibroblasts. Cell stem cell, 7(1), 51-63. 

172 Addgene.org (2019). https://www.addgene.org/viral-vectors/lentivirus/lenti-guide/ 

173 Solano, Á. M. (2019). La longitud dels telòmers, un marcador de la qualitat de vida i de l'envelliment: 
implicació en els trastorns mentals. Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 56-57. 

174 Aplied biological materials (abm). (2019). The lentivirus system. 
https://www.abmgood.com/marketing/knowledge_base/The_Lentivirus_System.php 

175 Kohara, Y. Encyclopedia of Genetics. (2001). Complementary DNA. 
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/complementary-dna   

176 Thermofisher (2019). https://www.thermofisher.com/es/es/home/references/newsletters-and-
journals/bioprobes-journal-of-cell-biology-applications/bioprobes-69/alkaline-phosphatase-live-stain.html 

177 León, Ivan (2017). Cuales son las diferencias entre PCR, RT PCR, QPCR i RT QPCR. https://www.e-
allscience.com/blogs/news/cuales-son-las-diferencias-entre-pcr-rt-pcr-qpcr-y-rt-qpcr 

178 Treball de recerca (2013). Cèl·lules mare i medicina regenerativa. 
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/treballs_recerca/2012-2013-08-1-TR.pdf 

179 Cortés, J. L., & García-Pérez, J. L. (2011). Células madre embrionarias y células pluripotentes inducidas:¿ 
pasado, presente y/o futuro en la medicina regenerativa?. ASEBIR, 16(1), 55-61. 

180 Rezza, A. (2017). iPS technology: Four factors that will change the world… some day. 
https://www.genoway.com/commentaries/ips-technology.htm 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNEXOS 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam         

ANNEX 1. GENÈTICA BÀSICA  106 
  

ANNEX 1. GENÈTICA BÀSICA 
 

 

1 ÀCIDS NUCLEICS 

Els àcids nucleics són les biomolècules orgàniques imprescindibles i presents en tots els 

éssers vius. Són les encarregades d’emmagatzemar i transmetre la informació genètica de 

l’organisme.  Podem distingir dos tipus d’àcids nucleics: l’àcid desoxiribonucleic (ADN) i 

l’àcid ribonucleic (ARN). Ambdues tipologies són macromolècules orgàniques formades 

per la polimerització de nucleòtids, les unitats bàsiques estructurals. 

Cada nucleòtid està constituït al seu torn per aquestes tres estructures bàsiques, que 

varien lleugerament segons si es parla d’ADN o d’ARN: 

• Grup pentosa: un glúcid de 5 carbonis. En el cas de l’ADN el glúcid és la 

desoxiribosa, mentre que en l’ARN, és la ribosa.  

 

• Grups fosfats 

• Base nitrogenada: segons l'estructura química que aquestes tinguin es parla de 

purines o pirimidines: 

o Purines: Adenina (A) i Guanina (G) 

o Pirimidines: Citosina (C), Timina (T) en les molècules d’ADN i Uracil (U) en 

les molècules d’ARN.  

En aquest annex s’expliquen els conceptes de genètica que faciliten la 
comprensió del treball. Les explicacions següents són en tots els casos des 
del punt de vista d’una cèl·lula eucariota, la tipologia de cèl·lula present 
en els humans i en ratolins.  
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1.1 COMPLEMENTARIETAT DE BASES 

Com s’ha esmentat anteriorment, una de les diferències entre l’ADN i l’ARN es remet a la 

tipologia de glúcid i de bases nitrogenades que contenen els seus nucleòtids. Tot i així, 

aquesta no és l'única diferència entre ambdues biomolècules. Malgrat que es tracta en 

ambdós casos d’àcids nucleics que emmagatzemen i transmeten la informació genètica, 

les seva estructura molecular i les seves funcions dins la cèl·lula són diverses.  

 
 

Figura 1. Dibuix on es mostren les sis bases nitrogenades separades en purines i pirimidines. (Font: 
https://x3dna.org/highlights/identification-of-nucleotides) 

Figura 2. Components que constitueixen els nucleòtids de l’ADN i de l’ARN, respectivament. (Font: 
https://orbitbiotech.com/structure-of-rna-rna-mrna-trna-rrna-snrna-hnrna-rna-pol/structure-of-rna-
orbit-biotech-training/) 

https://x3dna.org/highlights/identification-of-nucleotides
https://orbitbiotech.com/structure-of-rna-rna-mrna-trna-rrna-snrna-hnrna-rna-pol/structure-of-rna-orbit-biotech-training/
https://orbitbiotech.com/structure-of-rna-rna-mrna-trna-rrna-snrna-hnrna-rna-pol/structure-of-rna-orbit-biotech-training/
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1.2 ADN - Àcid Desoxiribonucleic 

L’ADN és la molècula portadora de la informació genètica, conté les instruccions 

genètiques, el codi, utilitzades en el desenvolupament i funcionament de tots els éssers 

vius coneguts, així com d’alguns virus. El seu paper principal és el d’emmagatzemar a llarg 

termini la informació i també és l’encarregat de la seva transmissió hereditària.  

Els seus nucleòtids, com s’ha vist prèviament, estan constituïts per una base nitrogenada 

(A, T, C, G), per un grup fosfat i per una desoxiribosa. L’ordre en què aquestes bases es 

combinen és el que determina la informació genètica. La seqüència doncs de les bases 

que constitueixen l’ADN és el que codifica les instruccions per formar molècules d’ARN i, 

posteriorment, proteïnes. 

Figura 3. Diferències entre l’estructura i les bases nitrogenades que conformen l’ARN i l’ADN. 
(Font: Wikipedia) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8tiques
https://ca.wikipedia.org/wiki/Biologia_del_desenvolupament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Virus
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Es tracta d’un polinucleòtid de doble cadena que es troba essencialment a l’interior del 

nucli cel·lular i, en menys quantitat, al mitocondri, on s’anomena l’ADN mitocondrial. 

La molècula d’àcid desoxiribonucleic està formada per dues llargues cadenes de 

nucleòtids units covalentment per ponts fosfodièsters (un enllaç molt estable). 

L'estructura de l’ADN recorda una escala de cargol. Les dues cadenes estan enrotllades 

entre si formant una doble hèlix, a l’interior de la qual es disposen les bases aparellades 

mitjançant ponts d’hidrogen segons la seva complementarietat: l’adenina amb la timina, i 

la citosina amb la guanina. Es tracta doncs, de dues cadenes antiparal·leles i 

complementàries, fet que implica que l’ordre de bases d’una cadena imposa l’ordre de la 

seva cadena complementària.  

1.3 ARN - Àcid Ribonucleic 

L’àcid ribonucleic és una molècula molt similar a l’ADN, però amb diferències subtils. A 

diferència de l’ADN, l’ARN és de cadena senzilla; té una estructura monocatenària 

constituïda pels diferents nucleòtids, que tenen com a bases nitrogenades l’adenina, la 

guanina, la citosina i, a diferencia de l’ADN, l’uracil. 

Els àcids ribonucleics tenen una importància cabdal en la síntesi de proteïnes, la 

dirigeixen. Es podria dir que fan d’intermediaris entre l’ADN i les proteïnes.  

Dins d'aquest procés es poden distingir tres tipologies d’ARN, que realitzen funcions 

diverses dins la cèl·lula:  

• ARN missatger (ARNm): Aquesta molècula és sintetitzada al nucli de la cèl·lula 

durant el procés de transcripció (que s’explicarà més endavant). Té com a funció 

principal transferir la informació codificada del genoma (ADN) fins als ribosomes, 

punt on es dona la síntesi de proteïnes. Serveix de model químic per a crear un 

producte proteic.  

• ARN de transferència (ARNt): Es tracta d’una molècula d’àcid ribonucleic que 

actua com a transportador d’aminoàcids específics (monòmers de les proteïnes), 

per a la síntesi proteica al ribosoma.  
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• ARN ribosòmic (ARNr): Aquest ARN constitueix fins al 65% dels ribosomes, uns 

orgànuls cel·lulars imprescindibles que tenen com a principal funció la síntesi de 

proteïnes.  

 
 
 
 
Darrerament però, s’han trobat altres tipus d'ARN que interfereixen en processos 

nuclears o que regulen l’expressió gènica.  

  

Figura 4. Tipus d’ARN (Font: https://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-2-molecular-biology/26-structure-of-
dna-and-rna/types-of-rna.htmlç) 

https://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-2-molecular-biology/26-structure-of-dna-and-rna/types-of-rna.html
https://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-2-molecular-biology/26-structure-of-dna-and-rna/types-of-rna.html
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2 ELS CROMOSOMES 

Per entendre què és un cromosoma, primer cal entendre que a l’interior de cada una de 

les nostres cèl·lules l’ADN es troba organitzat, ordenat de forma estructurada. Aquestes 

estructures en les que s’organitza l’ADN són els cromosomes. Cada cromosomes doncs, 

està constituït per una molècula d’ADN molt condensada.  

 
 
 

3 ELS GENS 

Un gen és un segment d’ADN que proporciona unes instruccions concretes a la cèl·lula, 

que du una informació per un determinat caràcter de l’organisme. Són la unitat mínima 

de l’herència i es transmeten de progenitors a fills.  

El conjunt de gens d’un organisme es diuen genoma. Els éssers humans compartim el 

99,9% del nostre genoma els uns amb els altres i és, de fet, aquest 0,1% que ens 

diferencia i defineix els trets característics de cada individu.  

Figura 5. Imatge que mostra que els cromosomes, que es troben a 
l’interior del nucli cel·lular, estan constituïts per una molècula d’ADN 
condensada.  (Font: National Human Genome Research Institute) 
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A partir de la majoria d’aquests gens es sintetitzarà una proteïna específica i funcional, 

que posteriorment és l’encarregada de realitzar una funció dins l’organisme. La major 

part de l’ADN es troba dins el nucli de la cèl·lula i no en surt. Per tant, perquè es produeixi 

la síntesi de proteïnes en el citoplasma cel·lular cal una molècula que rebi la informació 

de l’ADN i la traslladi al citoplasma. Aquesta molècula és l’ARN missatger. La síntesi 

d’aquesta proteïna es dona doncs, amb dos passos: en primer lloc, la transcripció, el pas 

de l’ADN a l’ARN i, finalment, la traducció, el pas d’ARN a proteïna.  

Fa uns anys es va descobrir que hi ha un conjunt d’essers vius que poden realitzar un 

d’aquests passos a l’inversa. Concretament, aquests organismes són capaços de dur a 

terme la retrotranscripció, el pas d’ARN a ADN.  

Aquest procés és el dogma central de la biologia, ja que és la base de pràcticament tot el 

que succeeix a l’interior dels éssers vius:  

 
 
  

Figura 6. Dogma central de la biologia. (Font: News Medical Life Sciences) 
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4 TRANSCRIPCIÓ 

La transcripció és el procés pel qual la informació codificada en una seqüència d’ADN es 

transfereix a l’ARN. Es genera una copia de ARNmissatger mitjançant la seqüència de 

nucleòtids que conformen la cadena d’ADN motlle. L’ARN té la capacitat de viatjar des del 

nucli de la cèl·lula fins al citoplasma, on s’hi troben els ribosomes, els orgànuls que 

sintetitzen proteïnes. Aquest procés doncs, es dona al nucli de la cèl·lula i és el primer pas 

per a la síntesi de proteïnes.  

De forma esquemàtica, el que succeeix és el següent:  

1. L’enzim ARN polimerasa reconeix una regió de l’ADN que es vol transcriure 

anomenada promotora.  

2. En reconèixer aquesta seqüència promotora, s’hi uneix i separa els dos filaments 

que conformen la doble hèlix de l’ADN. 

3. La ARN polimerasa recorre el filament de l’ADN patró, detecta quina base 

nitrogenada conté en cada punt i sintetitza la nova molècula d’ARN segons la base 

nitrogenada complementària – cal tenir en compte que a l'hora de sintetitzar 

l’ARN, allà on s’hi situaria una timina, hi va un uracil.  

Exemple:   

 

 

4. En afegir els ribonucleòtids, ho fa en sentit 5’-3’, fins que arriba a una seqüència 

que marca el final.  

5. A mesura que l’enzim avança, les cadenes d’ADN prèviament separades, es tornen 

a ajuntar.  

6. S’aconsegueix sintetitzar una cadena d’ARN missatger 

 

ADN: ATTGATCCAT 

ARN: UAACUAGGUA 
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5 MADURACIÓ DE l’ARNm 

Les seqüències d’ADN tenen porcions que no codifiquen a cap proteïna. Malgrat tot, 

aquestes porcions es transcriuen a ARNm. La molècula d’ARNm sintetitzada consta tant 

d’introns com d’exons. Els introns són les porcions no codificadores i, per a dur a terme la 

traducció i obtenir proteïnes, s’han d’eliminar.  

El procés en el que s’eliminen els introns s’anomena maduració de l’ARN missatger. 

Durant la maduració de l’ARNm no només s’eliminen els introns sinó que també es 

modifica la molècula obtinguda per preparar-la per a la traducció.  

 
 
 
 

6 TRADUCCIÓ 

La traducció és el procés que permet sintetitzar una proteïna seguint les instruccions que 

proporciona la seqüència de bases de l’ARNm. En la traducció intervenen les tres 

tipologies d’ARN, l’ARN missatger (ARNm), l’ARN de transferència (ARNt) i l’ARN 

ribosòmic (ARNr).  

1. L’ARNm determina l’ordre en què s’uniran els aminoàcids per formar la proteïna. 

Cada grup de tres bases nitrogenades consecutives formen un codó. Cada codó 

codifica per un aminoàcid determinat.  

Figura 7. Procés de maduració de l’ARNm, en el qual s’eliminen els introns, segments no codificants 
(Font: Khan Academy) 
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2. Una part del ribosoma detecta les bases nitrogenades de cada codó i “avisa” a 

l’ARNt corresponent.  

3. Els ARNt transporten els aminoàcids fins a l’ARNm. Hi ha tants ARNt com 

aminoàcids existeixen, és a dir, vint. Cada ARNt porta un aminoàcid en un dels 

extrems i un grup de tres bases nitrogenades en un ordre determinat a l’altre. 

Aquest grup s’anomena anticodó, ja que es tracta de les bases complementàries al 

codó de l’ARNm que codifica per l’aminoàcid que l’ARNt transporta. La 

correspondència entre els codons i l’aminoàcid que els hi correspon es coneix com 

a codi genètic, i és universal per a tots els éssers vius.  

4. En els ribosomes, l’ARNm entra en contacte amb l’ARNt, de manera que 

s’aparellen d’un en un els codons de l’ARNm i els anticodons de l’ARNt. Així 

queden situats els aminoàcids en la posició correcta i s’uneixen entre si per formar 

una proteïna determinada. 

 

 
  

Figura 8. Procés de traducció que es dona lloc als ribosomes. Es tracta de la síntesi de proteïnes a partir d’una 
molècula d’ARNm. (Font: Khan Academy)  



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam         

ANNEX 1. GENÈTICA BÀSICA  116 
  

7  PLASMIDIS 

Els plasmidis son cadenes d’ADN circular independents dels cromosomes que contenen 

informació útil per a l’organisme que els conté, generalment bacteris o llevats. Els 

plasmidis tenen la capacitat d’autoreplicar-se de manera independent del cromosoma del 

bacteri, i poden transmetre’s d’un bacteri a un altre.  

Quan es volen introduir gens exògens en una cèl·lula o un organisme, s’usen generalment 

aquests plasmidis bacterians. De forma simple, el que es fa és modificar el plasmidi 

bacterià i inserir-hi el gen d’interès, originant una molècula d’ADN recombinant. 

D’aquesta manera, quan el plasmidi s’introdueixi a la cèl·lula, es replicarà juntament amb 

el gen d’interès, fet que permetrà expressar la proteïna determinada que aquest codifica.  

 
 

 

 

 

 

Figura 9. Modificació d’un plasmidi bacterià (blau) mitjançant la inserció d’un gen d’interès (rosa). (Font: 
Research Gate) 
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ANNEX 2. ENTREVISTA AL DOCTOR CUSCÓ 
 

ENTREVISTA AL DOCTOR CUSCÓ 

El Dr. Xavier Cuscó Segarra és un traumatòleg expert en cirurgia artroscòpica i no 

invasiva que visita a l’Hospital Quirón Salud de Barcelona. Forma part del grup del 

Dr.Cugat i de la Fundació Garcia Cugat, que es dedica a la recerca i l’optimització de 

tractaments de medicina regenerativa. Actualment, són dels millors especialistes en 

l’aplicació de la tecnologia del plasma ric en factors de creixement (PRGF) per a tractar 

lesions òssies, lligamentoses i cartilaginoses.  

 

1. Com explicaries de forma breu i simple què és la medicina regenerativa? Quins 

objectius té i quins reptes planteja? 

El que es tractaria seria trobar o aprofitar mitjans per poder reparar els teixits (el cor, com 

s’està fent amb cèl·lules mare, la medul·la [que encara s’està estudiant], el camp de la 

traumatologia, regenerar os, menisc, cartílag, lligaments). Aquests mitjans, siguin naturals 

(aprofitar i optimitzar remeis i maneres que la natura ens dóna per a curar les ferides, 

intentar optimitzar-ho al màxim) o bé amb mitjans d’investigació de medicina “artificial” 

com per exemple, els cultius cel·lulars, els substituts cartilaginosos, els substituts dels 

precursors cartilaginosos, el que procuren és que en un camp com el de la trauma, ens 

traguem del cap que quan operem i tractem un pacient, el ferro, plaques i cargols curen. 

El que cura és l’organisme. Això és el mateix que quan tu vols fer un edifici i fas uns pilars, 

i un encofrat, l’encofrat seria les plaques, els cargols, etc, mentre que la cicatrització la fa 

el formigó armat. En un moment determinat, l’encofrat el pots treure, perquè l’organisme 

ja s’ha curat per si mateix. La traumatologia ha viscut una època del ferro molt intensiva. 

Realment avui en dia, sabent que el ferro no és el que cura si no el que intenta 

estabilitzar, la traumatologia intenta permetre que la pròpia naturalesa pugui curar (cal 

fugir una mica de l’abús que s’ha fet del ferro). Els objectius són curar amb un temps més 
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curt, ja que, com més ràpid es cura una lesió lligamentosa, òssia i demés, els problemes i 

complicacions s’escurcen.  

Els repte és dedicar temps a investigar, més enllà de la pràctica diària, lluitar una mica 

també contra el sistema. Perquè? Doncs perquè la medicina regenerativa, almenys en el 

nostre sistema, està costant déu i ajuda introduir-la als hospitals públics. Una vegada 

tenia una entrevista amb un polític del rang sanitari d’aquest país i li estava explicant els 

diners que es podria estalviar la sanitat pública si implementa la medicina regenerativa als 

hospitals públics, escurçant el temps d’estada, escurçant les complicacions, disminuint la 

despesa sanitària amb materials que generalment són fabricats a l’estranger. A vegades 

tinc la sensació que els mateixos professionals tenen recança en aplicar-ho perquè 

pensen que potser tractaran menys pacients, que se’ls escaparan, i succeeix tot el 

contrari. La medicina regenerativa no ha de ser una alternativa absoluta al tractament 

quirúrgic de les lesions. Una fractura bé que es pot enguixar o operar i no per això es 

considera el guix un enemic de les plaques i els cargols, simplement son diferents 

metodologies. La medicina regenerativa pot ser un sistema per a col·laborar i escurçar el 

temps necessari de curació.  

Es podria comparar una mica amb el que ha succeït amb el tema dels combustibles fòssils. 

Les empreses fabricants de petroli frenaven tot el que podien el desenvolupament 

d’energies alternatives. D’igual manera els fabricants de material ortopèdic i de 

traumatologia, frenen tan com poden el desenvolupament de mitjans biològics que els 

poguessin restar quota de mercat.  

 

2. Quines tècniques existeixen en aquest camp? Quines tenen una major eficiència i 

de què depèn l’ús d’unes o altres? 

Entre les tècniques que existeixen en productes biològics tenim: els factors plasmàtics de 

creixement, les cèl·lules mare i els cultius cel·lulars. En general, es tracta de productes 

que tenen un cost elevat. Els cultius sovint encareixen bastant el tractament perquè 
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poden justificar dos actes quirúrgics espaiats en el temps 3 setmanes i, a més, els 

substituts d’aquest tipus de cultius cel·lulars, que realitzen la mateixa funció, també 

requereixen de molt procediment previ, fet que els encareix. Per altra banda, les cèl·lules 

mare, no s’apliquen en fred sinó que són cultivades i estudiades prèviament, fet que 

multiplica el cost.   

Dins l‘interès de trobar una tècnica fàcilment reproduïble però més barata ens quedaríem 

amb els factors de creixement. Malgrat tot, encara no hi ha cap estudi respecte altres 

tècniques alternatives ja que falta homogeneïtzar els protocols per veure realment 

l’eficàcia d’aquests tractaments.  

 

3. A la Fundació García Cugat apliqueu els factors de creixement i darrerament 

cèl·lules mare a lligaments, tendons, ossos, etc. Quins canvis ha suposat la 

implementació de la medicina regenerativa a l'hora de tractar els pacients? Com 

actuen aquests factors i les cèl·lules mare un cop es troben dins l’organisme? (a 

nivell molecular, a grans trets) 

A la fundació García Cugat apliquem especialment els factors de creixement. Gran part 

del que sabem ho vam aprendre del que per nosaltres és el gran innovador en contra la 

corrent americana d’aïllar els factors de forma individual (tècnica que va donar resultats 

poc fiables) el Dr. Eduardo de Anitua Decoa. La creença o la hipòtesis del Dr. Eduardo de 

Anitua Decoa és que el que es busca en aplicar medicina regenerativa és aconseguir la    

homeòstasi, l’equilibri de l’organisme, i a l'actuar sobre tots els factors plasmàtics de 

creixement això és el que s’aconsegueix. Des de la fundació vàrem anar a Vitòria l’any 

2002 a aprendre la tècnica. Ens ho va fer saber un altre company, el Dr. Miquel Sánchez, 

traumatòleg que ho ha aplicat durant anys.  

Des d’aleshores fins ara segurament tenim més de 80.000 pacients tractats amb factors 

de creixement amb una taxa d’èxit que es troba entre el 90 i el 95%, fet que, malgrat ser 

una bona notícia, vol dir que a gairebé 8.000 pacients no els ha anat bé la teràpia. 
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Aquests són els que hem estudiat posteriorment. En primer lloc vam analitzar les causes 

del mal funcionament dels factors. Vàrem mirar si inicialment els hi havia anat bé però 

amb el pas dels anys havia disminuït l’efecte; ja sigui perquè la lesió havia anat a més, 

perquè s’havien fet més grans i el seu organisme fabricava factors de pitjor qualitat...no 

està clar. Per altra banda també hem provat si el tractament amb cèl·lules mare era més 

eficaç en aquests pacients.  

La fundació és molt curiosa en aquest tema perquè és una fundació mixta entre metges, 

habitualment traumatòlegs, i veterinaris que es dediquen a la traumatologia animal. A 

més a més està formada per membres de Catalunya, València, Múrcia, Còrdova i Las 

Palmas. Hi ha diferents comunitats integrades.  

Jo crec que al final ens aprofitem uns de les experiències dels altres. Inicialment ells 

venien més de la vessant regenerativa de les cèl·lules mare i nosaltres dels factors. 

Sortosament vam confluir, fet que ens ha permès desenvolupar diversos estudis, un dels 

quals determina que, en algun tipus de patologies, la combinació de factors de 

creixement i cèl·lules mare és més eficient que el tractament realitzat únicament amb 

factors.   

 Els factors plasmàtics de creixement a la península 

Va costar molt introduir el tema dels factors perquè una tècnica dissenyada i 

desenvolupada bàsicament per metges bascos i popularitzada per metges catalans no 

tirava endavant en l’Espanya centralista. Fins que el mateix Dr. Miquel Sánchez no va 

tractar amb factors l’antic rei d’Espanya Juan Carlos I i en Rafa Nadal, no es va començar a 

creure més en els factors plasmàtics de creixement.  

Podem dir que hi ha molts sistemes diferents de fer factors, tothom n’ha tret la seva 

variant, fet que a vegades no és bo. La tècnica que estem aplicant nosaltres va ser 

investigada biològicament per Anitua durant més de 10 anys  abans d’aplicar-la en 

persones, mentre que hi ha altres variants que s’han desenvolupat amb presses pel 

simple fet de no quedar-se enrere.  
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 Canvis a l'hora de tractar als pacients 

La medicina regenerativa permet donar més força a l’alternativa conservadora enfront el 

tractament quirúrgic. Cada dia a la consulta veus fracassos. Alguns d’aquests són propis 

també, però sobretot venen de fora i molts cops degut a la cirurgia, que ha representat 

l’obtenció d’un resultat invers al que s’esperava. Molta gent es planteja què hauria passat 

si no s’hagués operat. Aleshores sempre hem de pensar que el tractament conservador 

pot representar un èxit superior al tractament invasiu i, a més, sense hipotecar res. La 

cirurgia moltes vegades quan s’ha fet ja no té marxa enrere.  

 Acció dels factors un cop dins l’organisme 

Els factors, dins l’organisme, el primer que fan és el que diu el doctor Eduardo Anitua, que 

és actuar buscant l’equilibri del nostre organisme. Evidentment encara cal més estudis 

per veure exactament on actuen els factors, però s’ha pogut demostrar que actuen en 

cèl·lules i sobre la matriu extracel·lular com a:  

• Antiinflamatoris endògens, que no presenten efectes secundaris 

• Afavoridors de la multiplicació cel·lular 

• Correcció dels dèficits de la matriu extracel·lular 

• Actua com a lubricant 

• Equilibri molecular de l’organisme 

• Angiogènesi, i efecte en la vascularitat dels propis teixits.  

Per exemple, hi ha metges que combinen factors amb corticoides i en certa manera és un 

contrasentit. El factor és un antiinflamatori, com ho és el corticoide, però també un 

vasodilatador mentre que el corticoide és un vasoconstrictor. Per una banda estàs 

intentant millorar la vascularitat d’un teixit i per l’altra estàs donant un producte que 

resta vascularitat.  

 

4. En què s’està treballant actualment? 
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Els treballs que estem fent actualment al nostre camp estan relacionats amb la 

combinació entre la medicina regenerativa i el tractament quirúrgic de reparació de 

meniscs i lligaments. Darrerament el Dr. Robert Seijas va presentar una tesi que demostra 

la diferència entre l’estimulació de la maduració dels empelts de lligament creuat quan 

s'apliquen factors en comparació amb quan no s'apliquen.  Aquesta millora en l’eficiència 

podria representar un guany de dos a tres mesos en el procés de recuperació, cosa que és 

molt important per un esportista, perquè pugui reincorporar-se amb garanties a l’esport 

amb millors condicions i més aviat.  

Actualment estem batallant moltíssim amb la lesió artròsica, sobretot en l’artrosi dels 

esportistes joves, amb les anomenades malles de fibrina. Aquestes malles de fibrina són 

una tècnica que anomenem CNbiomatrix. Es tracta de malles fetes amb un quall dels 

factors plasmàtics de creixement. És una tècnica que ha treballat sobretot el nostre 

instrumentista en cap, Jordi Navarro i que introdueix fragments esmicolats de cartílag a 

dins l’organisme per a omplir llagues, a nivell de grans lesions cartilaginoses.  

També seguim col·laborant amb els veterinaris a nivell d’investigació. Ara tenim una sèrie 

d’ovelles en estudi. Els hi hem provocat d’una forma deliberada i “sinistra” lesions 

cartilaginoses, les hem tractat amb aquestes malles i hem sacrificat els animals per a 

poder estudiar al microscopi què és el que hi creixia allà dintre, si allò era cartílag, 

fibrocartílag, etc. La microscòpia molecular i electrònica ens ha demostrat que el que 

creix en aplicar-se aquest tractament és autèntic cartílag. Fins ara el que obteníem era 

fibrocartílag, com un ciment, una cosa que farcia i que ja feia la seva funció però que no 

era ben bé cartílag. Actualment però, els anatomopatòlegs ens estan assegurant que allò 

és cartílag, fet que ens anima una barbaritat. 

 

5. Quina creus que serà l’evolució de la medicina regenerativa? A 20 anys vista? 

Evidentment jo crec que en la medicina regenerativa, el que comentàvem al principi, un 

gran repte són les lesions neurològiques. Lesions neurològiques que poden ser 
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traumàtiques, per exemple, lesionats medul·lars, paraplègics, tetraplègics per accidents, 

esportius, de trànsit, etc. L’aplicació de combinació de factors i cèl·lules mare  en 

malalties degeneratives medul·lars, a nivell encefàlic, correspon a altres especialitats com 

és la neurocirurgia, de les que jo no n’estic tan informat.  

La veritat és que no m’agradaria posar parets al camp. Crec que com més ganes i més 

temps dediquem a la investigació més objectius assolirem. Tot depèn de la confiança que 

tinguem de que podem aportar el nostre petit granet de sorra en la millora de la nostra 

actuació com a professionals de la medicina. No tot ens pot venir de fora. Després de 

moltes hores de feina a la setmana a vegades no es tenen ganes d’estudiar i d'investigar, 

però ho hem de fer.  

El tractament que estem fent actualment de les lesions cartilaginoses amb les malles de 

fibrina, s’anirà imposant i serà una bona alternativa a una sempre temible necessitat de la 

substitució protèsica d’una articulació. Potser els tractaments biològics, encara que estem 

lluny, acabin aparcant la necessitat de fer pròtesis de genoll, pròtesi d’anques, de 

turmells.  

Si escoltem els malalts, si no només ens refugiem en radiografies, ressonàncies i demés, 

es pot veure l’evolució. Hi ha molts malalts que tractem als que fa anys que se’ls va avisar 

que l'única alternativa per a la seva mobilitat era una pròtesi i que han seguit durant 8, 10 

o 12 anys sense gaires molèsties gràcies al tractament biològic de factors. Fins i tot hi ha 

gent que t’assegura que avui està millor que fa 10 anys, fet que no ens ha de fer pensar 

que realment som capaços de vèncer l’artrosi, però si que potser gràcies a això que dèiem 

de buscar l’equilibri a nivell molecular, cel·lular, puguem millorar el rendiment d’aquestes 

articulacions, que seguiran igualment artròsiques, però que potser no condicionaran tant 

el dia a dia dels pacients. 

 

6. Quin és el màxim objectiu a assolir en aquest àmbit? Creus que serà possible 

tractar de forma eficaç malalties degeneratives i en ocasions letals mitjançant 

aquestes teràpies? 
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Evidentment seria fantàstic aconseguir això.  

La ciència ficció sempre ha estat una mica la punta de llança de les aspiracions de l'ésser 

humà. La història ens demostra que una de les utopies de l'ésser humà és, per una banda, 

ser immortals i per l’altra, trobar l’elixir de l’eterna joventut, no envellir. Això amb 

medicina estètica s’està aplicant amb molt èxit. A casa tinc exemples del bon resultat 

d’aplicació del creixement dels factors plasmàtics i teràpies regeneratives a nivell de 

cirurgia estètica. Deixant de banda això, que generalment seria una cosa molt lúdica i 

suplementària dins el tractament de les teràpies biològiques, no sé fins a quin punt, igual 

que s’està fent la teràpia immunològica per les malalties cancerígenes, els tractaments de 

medicina regenerativa poden  arribar a tractar el càncer ja que encara no està prou 

estudiat. On hi ha potser més camp per investigar en aquest àmbit actualment és, crec jo, 

en l’àmbit de les malalties degeneratives neurològiques i traumàtiques neurològiques.  

Darrerament, gràcies a aquests exosquelets que s’han desenvolupat i estan sortint al 

mercat, una persona paraplègica pot arribar a caminar. Si aconseguim no només un 

substitut de la curació, sinó reparar la pròpia lesió neurològica i que aquella persona 

recuperi l’autonomia,  seria fantàstic. S’està fent, s’hi està treballant.  

Ja n’hem tractat alguns casos. Tanmateix, eren casos en els quals potser ja no hi havia res 

a perdre. Realment en això s’ha d’anar avançant i jo crec que amb patologies com poden 

ser l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, l'Esclerosi Múltiple, el Parkinson, l'Alzheimer, etc, 

possiblement es trobi una alternativa per la seva curació o millora en la medicina 

regenerativa. Tot i així, amb les teràpies biològiques encara estem una mica a les portes 

de totes aquestes coses.  
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ANNEX 3. METODOLOGIA I PROCEDIMENT DE LA PART PRÀCTICA 

1 PROTOCOL DE LA PART PRÀCTICA 
 

 

 

 

1.1 PREPARACIÓ 

1.1.1 DILLUNS 15 de juliol (Dia -4) 

DIA -4: TRANSFECCIÓ DE LES CÈL·LULES HEK293 AMB PLASMIDIS LENTIVIRALS  

1. Preparació dels coktails de plasmidis: 

Plasmidi 1)  5 μg de Tet-O-FUW-OSKM + Viral packaging plasmid mix (1.95ug pLp1 + 

1.3ug pLp2 + 1.65ug VSVG) 

Plasmidi 2)  5 μg de FUW-M2rtTA + Viral packaging plasmid mix (1.95ug pLp1 + 1.3ug 

pLp2 + 1.65ug VSVG)  

2. Per a cada coktail de plasmidis es requereix d’una mescla de 51 μl  de Fugene6 i 

600 μl de DMEM sense sèrum. Aquesta mescla es prepara i s’incuba a 

temperatura ambient durant 5 minuts aproximadament.  

3. Després de la incubació, cada un dels coktails de plasmidis s’afegeix a la mescla de 

DMEM+Fugene6 i s’incuba durant 45 minuts a temperatura ambient.  

4. Paral·lelament, les cèl·lules HEK293T són tripsinitzades, es compten i es plaquegen 

en pous de 100 mm de cultiu tissular amb 10 ml de medi de cultiu específic per 

HEK293T. Per fer-ho es necessiten 5·106 cèl·lules/pou. 

5. La mescla entre plasmidis+DMEM+Fugene6 s’afegeix a les cèl·lules HEK293T 

plaquejades, distribuint-la al voltant de la placa.  

 Amb l’objectiu de transformar cèl·lules somàtiques en cèl·lules pluripotents es va 

sotmetre les cèl·lules a un procediment d’11 dies, que s’explicarà a continuació, de 

forma detallada i pas per pas.  
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1.1.2 DIMARTS 16 de juliol (Dia -3) 

Dia-3: PLAQUEJAT DELS FIBROBLASTS DE RATOLÍ (MEF) 

1. Es reemplaça el medi de les cèl·lules HEK 293T amb 10mL de medi de cultiu nou. 

2. Es plaquegen les cèl·lules MEFs en dues plaques de 6MWP (figura 1) 

3. S’afegeix 10ml/pou de DMEM + 10% FCS (Fetal Calf Serum) + Pen/Strep (Penicillin-

Streptomycin, per prevenir la contaminació bacteriana). 

4. Es plaquegen 3·105 cèl·lules/pou 

 

 

5. Extracció d’un “pellet” de les cèl·lules MEFs prèviament plaquejades.  

6. Es congela el “pellet” a -81 ºC fins el dia 7 del procediment, quan es fa l’anàlisi 

genètic.  

1.1.3 DIMECRES 17 de juliol (Dia -2) 

Dia-2: PRIMERA I SEGONA RONDA D'INFECCIÓ LENTIVIRAL DE MEFS 

MATÍ: 1ª RONDA D’INFECCIÓ 

1. Es recull el medi condicionat de cada transfecció, que conté els virus, i es 

reemplaça amb 10mL de medi de cultiu nou.  

Figura 1. Placa 6MWP. (Font: elaboració pròpia) 
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2. El medi condicionat es centrifuga a 1000 rpm durant 3 minuts per formar un 

“pellet” amb les cèl·lules que aquest pugui contenir.  

Els virus tenen una menor densitat que les cèl·lules i, per tant, en centrifugar el 

medi condicionat, les cèl·lules restants es situen a baix de tot del tub mentre que 

els virus queden suspesos a la part superior amb el medi de cultiu.  

3. Es filtra el líquid obtingut amb uns filtres de 0,45μm (prou grans com perquè hi 

passin els virus però no les cèl·lules HEK293T restants).  

4. S’afegeix 8μg/ml de Polybrene 

5. Es mescla el virus Tet-O-FUW-OSKM i el virus FUW-M2rtTA en igual proporció i 

s’afegeix 1ml de medi. 

6. Es reemplaça el medi de cultiu de les MEFs amb 2 ml del mix prèviament preparat: 

2ml de mix a cada pou del 6MWP.  

 

TARDA: 2ª RONDA D’INFECCIÓ 

Es repeteix el mateix procés que el realitzat al matí.  

 

1.1.4 DIJOUS 18 de juliol (Dia -1) 

Dia-1: TERCERA I  QUARTA RONDA D'INFECCIÓ LENTIVIRAL DE MEFS 

3ª i 4ª ronda d’infecció. En ambdues es repeteix el mateix procediment que el dia previ.  
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1.2 REPROGRAMACIÓ CEL·LULAR 

1.2.1 DIVENDRES 19 de juliol (Dia 0) 

Dia 0: INICI DE LA REPROGRAMACIÓ CEL·LULAR 

CONDICIÓ A1 - CONTROL NEGATIU: 

Es reemplaça el medi utilitzat per a la infecció amb 2 ml de medi de reprogramació 

(iPS medium) per a cada un dels pous (condicions). [DMEM suplementat amb 15% 

KSR+ LIF(1000U/ml) + aminoàcids no essencials + β-mercaptoethanol 0,5 mM + 

Pen/Strept]  

CONDICIÓ B1 - CONTROL POSITIU - DOXICICLINA: 

Es reemplaça el medi utilitzat per a la infecció amb 2 ml de medi de reprogramació 

(iPS medium) per a cada un dels pous (condicions) [DMEM suplementat amb 15% 

KSR+ LIF(1000U/ml) + aminoàcids no essencials + β-mercaptoethanol 0,5 mM + 

Pen/Strept] + Doxiciclina a concentració de 1μg/ml  

CONDICIÓ A2 - DOXICICLINA I FGF: 

1. Es reemplaça el medi utilitzat per a la infecció amb 2 ml de medi de reprogramació 

(iPS medium) per a cada un dels pous (condicions) [DMEM suplementat amb 15% 

KSR+ LIF(1000U/ml) + aminoàcids no essencials + β-mercaptoethanol 0,5 mM + 

Pen/Strept] + Doxiciclina a concentració de 1μg/ml  

2. S'afegeix el factor de creixement FGF a concentració 100μg/ml 

CONDICIÓ B2 - DOXICICLINA I INHIBIDOR FGF: 

1. Es reemplaça el medi utilitzat per a la infecció amb 2 ml de medi de reprogramació 

(iPS medium) per a cada un dels pous (condicions) [DMEM suplementat amb 15% 

KSR+ LIF(1000U/ml) + aminoàcids no essencials + β-mercaptoethanol 0,5 mM + 

Pen/Strept] + Doxiciclina a concentració de 1μg/ml  

2. Afegir l’inhibidor del factor de creixement FGF (PD173074) a concentració 0,1mM 
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CONDICIÓ A3 - DOXICICLINA I TGFΒ: 

1. Es reemplaça el medi utilitzat per a la infecció amb 2 ml de medi de reprogramació 

(iPS medium) per a cada un dels pous (condicions) [DMEM suplementat amb 15% 

KSR+ LIF(1000U/ml) + aminoàcids no essencials + β-mercaptoethanol 0,5 mM + 

Pen/Strept] + Doxiciclina a concentració de 1μg/ml 

2. Afegir el factor de creixement TGFβ a concentració 1μg/ml  

CONDICIÓ B3 - DOXICICLINA I INHIBIDOR TGFΒ: 

1. Es reemplaça el medi utilitzat per a la infecció amb 2 ml de medi de reprogramació 

(iPS medium) per a cada un dels pous (condicions) [DMEM suplementat amb 15% 

KSR+ LIF(1000U/ml) + aminoàcids no essencials + β-mercaptoethanol 0,5 mM + 

Pen/Strept] + Doxiciclina a concentració de 1μg/ml  

2. Afegir l’inhibidor del factor de creixement TGFβ a concentració 10mM 

 

 
 
 
 

 

Aquest mateix procediment cal repetir-lo dos cops més en intervals de dos dies, fins a 

arribar al dia 7 de la reprogramació cel·lular.  

Control negatiu 

Control positiu 

Doxiciclina 

FGF TGFβ 

Inhibidor FGF Inhibidor TGFβ 

Figura 2. Placa 6MWP amb la indicació dels tractaments realitzats en 
cadascun dels pous. (Font: elaboració pròpia) 
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1.2.2 DIVENDRES 26 de juliol (Dia 7) 

Dia 7: Extracció de l’ARN  

 

PLACA 6MWP 1: PROTOCOL DE TINCIÓ AMB FOSFATASA ALCALINA 

Abans d’iniciar el protocol es reemplaça el medi de reprogramació seguint el 

mateix procediment que els dies previs.  

 

PREPARACIÓ DE LES SOLUCIONS QUE ES NECESSITARÀ: 

• Solució fixadora: 4% paraformaldehid 

• Solució de tinció: mix de la solució A i la solució B en una proporció 1:1. Es 

necessita 1ml per a cada pou de la placa 6MWP, és a dir, 0,5ml Solució A + 0,5 ml 

Solució B.  (Es tracta d’una solució fotosensible, de manera que el tub s’ha de 

cobrir amb paper d’alumini).  

PROCEDIMENT:  

1. Extreure els medis de cultiu de les cèl·lules. 

2. Esbandir/netejar els pous amb PBS 1X (2 ml per a cada pou).  

3. Afegir 1ml de solució fixadora. Deixar la placa entre 2 i 3 minuts a temperatura 

ambient per tal que les cèl·lules quedin fixades.  

4. Afegir 1 ml de la solució de tinció.  

5. Cobrir la placa amb paper d’alumini per prevenir el contacte de la solució de tinció 

amb la llum. 

6. Incubar la placa a temperatura ambient fins a fer-se visible una tinció porpra o 

blava.  

7. Quan la tinció sigui visible, aspirar la solució i deixar assecar la placa.  
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8. Aleshores, comptar els punts blaus visibles en cada un dels pous, si es requereix 

amb l’ajuda d’un microscopi.  

 

PLACA 6MWP 2: PROTOCOL D’EXTRACCIÓ D’ARN I ANÀLISI GENÈTIC 

1. Retirar el medi de reprogramació (iPS medium) 

2. Rentar les cèl·lules amb PBS (phosphate buffered saline, medi isotònic) 

3. Tripsinitzar les cèl·lules durant 5’ i seguidament neutralitzar amb DMEM.  

4. Passar el contingut en un eppendorf i centrifugar 5’ a 350g 

5. Aspirar el medi 

6. Lisar les cèl·lules afegint 500μl de TRIzol i resuspendre el “pellet” cel·lular.  

7. Incubar a temperatura ambient durant 5’ 

8. Afegir 100μl de cloroform i mesclar 

9. Incubar 3’ a temperatura ambient 

10. Centrifugar 15’ a 12000g a 4ºC 

11. Transferir la fase aquosa a un nou eppendorf 

12. Afegir 250μl d’isopropanol per fer precipitar l’ARN 

13. Mesclar i incubar durant 10’ a temperatura ambient 

14. Centrifugar 10’ a 12000g a 4ºC 

15. Descartar el líquid sobrenedant  

16. Afegir 500μl d’etanol al 75% i mesclar 

17. Centrifugar 5’ a 7500g a 4ºC 

18. Descartar el líquid sobrenedant 

19. Deixar assecar el “pellet” d’ARN durant 10’ 

20. Resuspendre el “pellet” en 25ml d’aigua 
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RETROTRANSCRIPCIÓ D’ARN A CADN: 

1. Afegir 5μl del mix de retrotranscripció per a cada reacció: 

- 4μl de buffer de retrotranscripció  

- 1μl de l’enzim retrotranscriptasa 

2. Seguidament, introduir les mostres al termociclador (RT-PCR) per obtenir cADN.  

QPCR: 

Un cop obtingut el cADN, s’estudia l’expressió dels gens d’interès (factors de Yamanaka, 

gens marcadors de pluripotència i gens marcadors de senescència). Això es fa de forma 

triplicada (3 pous) per a cada condició experimental i s'utilitza una placa 384 MWP.  

Per a cada pou cal afegir: 

• 2μl de cADN 

• 6μl SYBRGreen 

• 0,6μl del mix dels encebadors corresponents 

- 0,3μl primer forward 

- 0,3μl primer reverse 

Aquesta mix també conté nucleòtids i ADN polimerasa 

• 3,4μl aigua 

Un cop s’ha afegit el contingut corresponent a cada pou de la placa, aquesta s’introdueix 

a la qPCR i s’inicia el programa. 

   
Figura 3. Placa 384 MWD. (Font: elaboració pròpia) 
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2 MARC TEÒRIC DE LA PART PRÀCTICA  

 

2.1 SISTEMA LENTIVIRAL DE TERCERA GENERACIÓ 

2.1.1 Lentivirus 

El Lentivirus és un virus exogen que forma part de la família retroviridae (virus del Grup VI 

segons la Classificació de Baltimore). El nom de lentivirus està constituït per el lexema -

virus i el prefix lenti-. Aquest darrer fa menció a la capacitat d’aquests virus per instal·lar-

se a l’organisme infectat durant amplis períodes de temps, causant malalties 

caracteritzades per una llarga incubació com per exemple la SIDA (HIV). Per tant, es tracta 

d’un organisme víric amb efecte lent i durador.  

Des del punt de vista genòmic presenta dues còpies d’ARN monocatenari amb càrrega 

positiva que es replica de manera inusual, passant per un estat intermedi d’ADN 

bicatenari.  

 

 

Per tal d’infectar la cèl·lula, el material genètic del lentivirus es converteix en ADN 

bicatenari mitjançant un procés anomenat retrotranscripció. Aquest ADN bicatenari 

seguidament s’integra al genoma de la cèl·lula hoste. Un cop integrat, la cèl·lula hoste 

 En aquest apartat, s’explica de forma detallada les metodologies utilitzades al llarg 

de la part pràctica. Serveix per entendre cada un dels passos i el perquè d’aquests. 

Permet aprofundir més en els sistemes de microbiologia en què es basa la 

reprogramació cel·lular.  

 

Figura 4. Grup 6 de la Classificació viral de Baltimore. El lentivirus forma part d’aquest grup. (Font: Wikipèdia) 
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transcriurà el seu genoma juntament amb el genoma víric, produint així una expressió 

transgènica estable.  

Tanmateix, els lentivirus són els únics membres de la família retroviridae que permeten 

un lliurament eficient del gen d’interès a la majoria de cèl·lules de mamífers 

independentment del seu estat de proliferació (capacitat de dividir-se), com les cèl·lules 

mare, les neurones o les cèl·lules primàries no divisòries. Juntament amb la seva alta 

eficiència de reprogramació, actualment són els virus més utilitzats per a realitzar 

enginyeria genètica.  

Els vectors lentivirals són derivats del patogen HIV-1, causant de la sida. Per tal de poder 

manipular de forma segura aquests vectors al laboratori, es va desenvolupar una tècnica 

mitjançant la qual es separa el genoma lentiviral en diversos plasmidis. Cada un d’aquests 

codifica per unes proteïnes concretes que conformen una part del virus.  

Els primers organismes obtinguts amb aquest mètode es van anomenar lentivirus de 

primera generació de sistema recombinant. Actualment, s’ha desenvolupat dues 

generacions més, que han resultat més eficients i segures.  

Per a realitzar aquest experiment s’han usat lentivirus de tercera generació de sistema 

recombinant. A diferència de la primera generació, en aquesta s'eliminen els components 

genòmics que codifiquen les proteïnes accessòries virals (Vif, Vpu, Vpr o Nef). Aquestes 

proteïnes accessòries són importants per a la propagació del VIH però no són essencials 

per a funcions vectorials lentivirals. 
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Tat (transactivador transcripcional) 
Rev (regulador expressió vírica) 
RRE (en anglès Rev response element) 
LTR (long terminal repeats), centre de control de l’expressió gènica i implicat en el procés d’integració 
del gen d’interès al genoma de la cèl·lula hoste.  

 

 

Un cop extrets els gens que codifiquen les proteïnes accessòries virals, el genoma del 

virus es divideix en quatre plasmidis. El primer s’anomena “packaging plasmid” o plasmidi 

d’empaquetament i conté els gens pol i gag, que codifiquen les proteïnes estructurals i 

enzims necessaris per la reproducció viral. El segon plasmidi, anomenat “envelope 

plasmid” o plasmidi de l’embolcall conté únicament el gen env o bé el gen VSV-G -una 

variant del gen env que permet una major eficàcia en la transfecció-. Aquests gens són 

essencials ja que ambdós codifiquen per la glicoproteïna gp160 que conforma la càpsida 

del virus, l’embolcall.   

El tercer plasmidi, anomenat plasmidi regulador, conté el gen rev, que controla la 

correcta expressió de l’ARNm.  

El quart i últim plasmidi és el plasmidi de transferència. Aquest conté els gens d’interès, 

promotors heteròlegs i LTRs, que són els centres de control de l’expressió gènica i actuen 

en el procés de transfecció dels gens d’interès.  

Figura 5. Sistema lentiviral de tercera generació. En aquesta fotografia es mostra l’organització d els quatre plasmidis 
que es necessiten per a constituir el lentivirus. (Font: Addgene) 



Les cèl·lules mare i els factors de creixement aplicats a la medicina regenerativa   Cellulam         
 

ANNEX 3. METODOLOGIA I PROCEDIMENT DE LA PART PRÀCTICA 136 

  

 

Els gens rev i tat són imprescindibles per a la replicació del virus HIV-1; el primer és 

necessari per a controlar la correcta expressió de l’ARNm i el darrer per la correcta i alta 

expressió de LTR (Long terminal repeats) viral. Per tal d’evitar la possible formació d’un 

lentivirus perjudicial es reemplaça el gen tat per altres promotors virals (CMV o RSV), 

forts i eficaços però més segurs, que també es situen al plasmidi de transferència.  

Per aconseguir la reprogramació de cèl·lules adultes fins a cèl·lules mare pluripotents 

induïdes (iPSC) es requereixen dos “mix” de plasmidis. Ambdós contenen la mateixa 

quantitat dels tres primers plasmidis (el plasmidi de l’embolcall, el d’empaquetament i el 

regulador). Tanmateix la diferència rau en el quart plasmidi, el de transferència. La 

primera de les “mix” conté el Tet-O-FUW-OSKM (O:Oct4 ; S: Sox2 ; K: Klf4 ; M: c-Myc), 

mentre que la segona conté FUW-M2rtTA. És gràcies a aquests dos gens del plasmidi de 

transferència que es regula l’expressió dels factors de Yamanaka un cop s’han introduït 

dins la cèl·lula. Aquest és un procediment que explicaré de forma més detallada en 

l’apartat titulat: SISTEMA DOXICICLINA+FUWM2rtTA+OSKM.   

Figura 6. Generació del lentivirus mitjançant el sistema lentiviral de tercera 
generació. (Font: Addgene) 
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2.2 SISTEMA TET-ON (DOXICICLINA+FUW-M2rtTA+OSKM) 

El sistema utilitzat per a la regulació genètica s’anomena sistema Tet-On. Aquest és un 

mètode usat per a induir l’expressió gènica, mitjançant el qual s’activa la transcripció d’un 

gen amb la presència d’una tetraciclina al medi –en aquest cas, doxiciclina-. Aquest 

mecanisme es va extreure dels bacteris, i s’ha aplicat a una gran quantitat de 

procediments de biologia molecular. 

El sistema Tet-On fa ús de la proteïna tetraciclina transactivadora (tTA). Aquesta proteïna 

té la capacitat d’unir-se a la seqüència promotora del TetO, fet que posteriorment causa 

l’expressió d’un o més gens determinats. Tanmateix, només s’uneix a la seqüència 

promotora si prèviament s’ha unit a la doxiciclina.  

Tot aquest conjunt de gens reguladors però, no són propis de les cèl·lules utilitzades en la 

part pràctica i, per tant, s’han d’inserir de forma endògena a la cèl·lula, mitjançant 

plasmidis. És per això que cal inserir dos plasmidis a la cèl·lula: un conté els gens de 

Yamanaka, aquells que s’expressaran gràcies a l’acció del sistema Tet-On; i l’altre conté la 

proteïna tetraciclina transactivadora (ttA o rttA) que, en unir-se amb la doxiciclina, 

activarà els gens de Yamanaka.  

 

Figura 7. Generació de lentivirus amb el sistema lentiviral de tercera generació.(Font: 
ABM good) 
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2.3 FUGENE6 

El procés d’inserció dels plasmidis a les HEK293T es dona gràcies al Fugene6. Aquest és un 

reactiu no liposòmic que transfecta l'ADN en una àmplia varietat de línies cel·lulars amb 

una eficiència alta i una baixa toxicitat. Es tracta d’una barreja concreta de lípids i altres 

components en etanol del 80%, que en medis de cultiu conforma vesícules o micel·les que 

engloben els diversos plasmidis. Degut a la naturalesa lipídica de la membrana cel·lular es 

requereix d’aquestes vesícules per tal de transfectar els plasmidis, que són lipofòbics.    

El cicle viral es pot dividir en dues grans fases: una en la que el genoma viral es transfereix 

a l’interior de la cèl·lula hoste, i l’altre on aquest genoma s’expressa i es constitueix i 

propaga el virus.(38). Aquest procés s’anomena transducció gènica.  

L’objectiu de tot el procés explicat prèviament és doncs, introduir els quatre plasmidis 

lentivirals a l’interior de les cèl·lules HEK293T. Un cop dins, l’ARN genòmic realitza el 

procés de retrotranscripció -mitjançant el qual esdevé ADN bicatenari- i s’introdueix al 

nucli de la cèl·lula on pot integrar-se, o no, amb el genoma de la cèl·lula. Posteriorment, 

quan la cèl·lula es divideix, aquest ADN víric s’expressa juntament amb el conjunt del 

genoma de la cèl·lula hoste donant lloc a proteïnes virals i ARN viral. Les proteïnes 

constitueixen el lentivirus, que incorpora en la càpside l’ARN viral. Tanmateix, aquest ARN 

viral conté el plasmidi lentiviral triat, amb els gens d’interès que serviran per a generar 

iPSCs. Finalment, el lentivirus és expulsat de la cèl·lula hoste mitjançant un procés 

d’exocitosi.    

Figura 8. Sistema Tet-On. En afegir-se doxiciclina (taronja), la proteïna transactivadora (blava), té la capacitat 
d’unir-se a la seqüència promotora TetO i, seguidament, iniciar la transcripció d’un o més gens determinats. 
(Font: Takara Bio) 
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2.4 POLYBRENE 

Un cop el lentivirus s’ha expulsat de la cèl·lula, es procedeix a introduir-lo dins el 

fibroblast (com s’explica a la part pràctica del treball). Per fer-ho, s’utilitza una substància 

química anomenada polybrene, que serveix per millorar l’eficiència de la infecció 

lentiviral en cèl·lules de mamífer, ja que facilita l’endocitosi dels virus al fibroblast. 

Permet que la càpside vírica es fusioni amb la membrana plasmàtica, fet que permet 

l’entrada del material genètic del virus a l’interior de la cèl·lula.  

 

2.5 RT-PCR 

La PCR o Reacció en Cadena de Polimerasa és una tècnica que va ser inventada per Kary 

Mullins l’any 1983. Aquesta va revolucionar la investigació ja que permet amplificar in 

vitro quantitats de ADN extraordinàriament petites per un posterior estudi. És una tècnica 

relativament simple i ràpida, fet que fa que sigui àmpliament utilitzada en biologia 

molecular per a amplificar i detectar seqüències de ADN i ARN.  

La tecnologia de la PCR ha millorat al llarg del temps i ja no s’usa únicament per a 

amplificar o detectar seqüències d’àcids nucleics, sinó que ofereix un gran ventall de 

possibilitats. Malgrat les diferències que s’estableixen entre cada una de les tipologies de 

PCR, totes es basen en un seguit de cicles de temperatura. 

 
Figura 11. Amplificació exponencial de l’ADN en cada cicle de temperatura (Font: Khan Academy) 
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En aquest cas concret, s’ha realitzat una RT-PCR o una PCR de transcripció inversa, ja que 

permet usar ARN com a seqüència motlle. De forma simplificada, el procés que es dona és 

el pas d’ARN a ADN mitjançant la transcripció inversa. 

Més detalladament, el procés que es dona és el següent: 

La retrotranscriptasa o transcriptasa inversa és un tipus d’enzim ADN polimerasa. Com a 

tal, produeix el creixement de la cadena de 5’ a 3’, ja que només pot afegir nucleòtids a 

l’OH lliure de l’extrem 3’ ja existent. És per això que la transcriptasa inversa requereix 

d’un encebador, una petita seqüència de nucleòtids que pot ser ADN o ARN i que és 

complementària a un extrem de la seqüència d’ARN motlle. Un cop l’encebador s’ha 

hibridat a la seqüència motlle, la retrotranscriptasa comença a afegir nucleòtids a 

l’extrem 3’ de l’encebador per tal de sintetitzar la cadena d’ADN complementària (cADN).  

Totes les seqüències d’ARN -no modificades prèviament- contenen el codó Start AUG i 

finalitzen amb la cua poly-A, un conjunt d’adenines. És per això que generalment, en 

realitzar-se la RT-PCR, s’usa un encebador anomenat Oligo dT que és complementari a la 

poly-A; en cas de ser un encebador d’ARN, una seqüència d’uracils; en cas de ser un 

encebador d’ADN, una seqüència de timines. 

L’enzim de la retrotranscriptasa treballa sobre un motlle de cadena simple d’ARN, i 

mitjançant la correspondència i la complementarietat de bases entre l’ARN i l’ADN, 

sintetitza una nova cadena de cADN.  
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Tot aquest procés es dona gràcies a un cicle de temperatura.  

Hibridació (5 minuts a 25ºC): la retrotranscriptasa s’hibrida a la cadena motlle d’ARN. 

Síntesi (20 minuts a 46ºC): la retrotranscriptasa sintetitza la cadena de cADN 

Inactivació de la retrotranscriptasa i desnaturalització (1 minut a 96ºC): s’inactiva la 

retrotranscriptasa i es desnaturalitza la doble cadena conformada per ARN i cADN. 

 

2.6 PCR QUANTITATIVA O qPCR 

La PCR en temps real o PCR quantitativa té com a característica principal que permet 

quantificar la quantitat d'ADN o ARN present a la mostra original, és a dir, no només es 

pot observar si un gen s’ha introduït o no al genoma de la cèl·lula sinó que es pot 

constatar a quins nivells s’expressa. El procediment segueix el principi general de la 

reacció en cadena de la polimerasa. La seva característica clau és que l'ADN amplificat es 

detecta i quantifica mentre progressa la reacció, és a dir, a temps real.  

Figura 12. Anàlisi de l’expressió genètica d’una cèl·lula. 
 
Interior de la cèl·lula:  
La cèl·lula expressa un conjunt de gens, que passen d’ADN a 
ARN.   
 
Fora de la cèl·lula:  
S’aïlla l’ARN expressat per la cèl·lula i s’analitza. Per fer-ho, es 
sintetitza cADN a partir de l’ARN. Això es dona gràcies a un 
procés que s’anomena retrotranscripció (RT-PCR), en el qual hi 
intervé l’enzim retrotranscriptasa.  
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Per tal de detectar i mesurar la quantitat de gen diana que hi ha expressat en una mostra, 

cal generar una senyal que es pugui mesurar i que sigui proporcional a la quantitat de gen 

amplificat. La major part dels sistemes de detecció utilitzen tecnologies fluorescents.  

Una de les més usades per a la detecció no específica és el SYBR® Green. Es tracta d’una  

molècula orgànica que interactua amb els nucleòtids de l’ADN i s’hi associa. Un cop 

associats, emeten una fluorescència verda, que es mesurada per el termociclador 

específic de la PCR quantitativa. La quantitat de colorant que s’incorpora és proporcional 

a l’ADN amplificat. 

La quantificació que es realitza és relativa, és a dir, s’analitzen els canvis d’expressió d’un 

gen en relació amb els d’un altre gen de referència.  

La interpretació d’aquests resultats es dona determinant un cicle llindar o Ct. Aquest és el 

cicle de la PCR en el que la mostra ha assolit els nivells mínims de fluorescència per a ser 

identificada.  

Com s’ha esmentat amb anterioritat, la fluorescència va lligada a l’amplificació de l’ADN; 

per tant, si aquesta fluorescència es pot detectar en un cicle baix, implica que el gen 

estudiat s’expressa en un grau elevat ja que no s’ha necessitat amplificar el gen en gaires 

ocasions per aconseguir identificar-lo.  En canvi, un cicle llindar alt ens mostra una baixa 

expressió del gen, ja que aquest ha requerit de més amplificació per assolir el nivell mínim 

de fluorescència.  

Cal doncs, que el gen control utilitzat mostri uns valors baixos de cicle llindar, de manera 

que es pugui calcular correctament l’expressió relativa dels gens que interessen.  

 

2.7 GENS ANALITZATS AMB LA qPCR 

 

 En aquest apartat, s’explica detalladament cadascun dels gens analitzats a la qPCR, 

fet que permet entendre millor el perquè del seu estudi, quina informació ens aporta 

la seva amplificació, etc.  
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2.7.1 GAPDH (gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa) 

El GAPDH és un “house-keeping gene” amb funcions durant la glicòlisi.  

Aquest gen codifica un membre de la família de proteïnes gliceraldehid-3-fosfat 

deshidrogenasa, una proteïna citoplasmàtica que és un regulador metabòlic essencial i 

s’ha demostrat que està involucrada en una varietat de processos cel·lulars com la 

reparació d’ADN, la fusió de la membrana i la mort cel·lular. 

S’expressa en totes les cèl·lules amb la mateixa quantitat, fet que fa que s’usi com a 

variable controlada. S’analitza la seva expressió per a poder establir una comparativa 

entre aquesta expressió i l’expressió dels gens a estudiar. 

 

2.7.2 Sox2 i Klf exogens 

El gen Sox2 i el gen Klf4 són dos dels gens introduïts a la cèl·lula de forma exogena 

mitjançant un plasmidi i són claus per a la reprogramació cel·lular, ja que indueixen la 

pluripotència. El Sox2 és un factor de transcripció essencial per a l’auto-renovació i el 

manteniment de la pluripotència en les cèl·lules mare. A més, regula l’expressió de l’Oct-4 

durant bona part del procés de reprogramació cel·lular, fins que la cèl·lula comença a 

expressar-lo de forma endògena. El Klf4 (Kruppel-like factor 4) és un factor de transcripció 

involucrat en la regulació de la proliferació, la diferenciació, l’apoptosi i es creu que es 

tracta d’un supressor de tumors en diversos tipus de càncer. Tanmateix, en casos també 

actua com a oncogen, gen que activat pot desenvolupar càncer. El mecanisme que 

realitza en aquest darrer cas és el mateix que s’usa durant la reprogramació cel·lular. El 

Klf4 inhibeix el gen p53, prevenint la sortida de les cèl·lules del cicle cel·lular i fent 

possible la reprogramació.   

Amb l’encebador adequat s’aconsegueix amplificar el Sox2 i el Klf4 exogens, no els 

endògens, fet que permet determinar si s’ha introduït o no el plasmidi. Això és degut a 

que l’encebador s’hibrida a la zona d’unió entre els dos gens. Aquests dos gens només 

s’amplifiquen de forma conjunta quan són exogens, ja que es troben situats un darrere 
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l’altre en el plasmidi. De forma endògena, en canvi, l’amplificació conjunta d’ambdós gens 

resulta impossible, degut que es troben dispersos i separats dins el genoma.  

Per tant, la seva amplificació en la qPCR no implica una correcta reprogramació, sinó 

únicament la inserció i l’expressió correcta dels plasmidis.  

 

2.7.3 M exogen 

El gen c-Myc forma part d’una família de gens reguladors que codifiquen per un seguit de 

factors de transcripció. Aquest té la capacitat de regular la proliferació cel·lular, el 

creixement de la cèl·lula, l’apoptosi, la diferenciació i l’auto-renovació de les cèl·lules 

mare. Per tal de detectar el c-Myc exogen s’usa el mateix mètode que amb el Sox2 i Klf4 

exogens. L’encebador utilitzat detecta la zona d’unió entre el c-Myc i el gen situat 

prèviament al plasmidi. Aquests dos gens només s’amplifiquen de forma conjunta quan 

són exogens, ja que es troben situats un darrere l’altre en el plasmidi. De forma 

endògena, en canvi, l’amplificació conjunta d’ambdós gens resulta impossible, degut a 

que es troben dispersos i separats dins el genoma.  

Per tant, la seva amplificació no implica una correcta reprogramació, sinó únicament la 

inserció i l’expressió correcta dels plasmidis.  

 

2.7.4 mNANOG 

El Nanog (en aquest cas, mouseNanog), és el marcador de pluripotència per excel·lència, 

que expressen les cèl·lules de forma endògena quan s’han reprogramat 

satisfactòriament.  

La proteïna codificada per aquest gen és un factor de transcripció d’”homeobox” que 

s’uneix a l’ADN implicat en la proliferació, renovació i pluripotència de cèl·lules mare 

embrionàries (ESC). La proteïna codificada pot bloquejar la diferenciació de cèl·lules ESC i 
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també pot reprimir la seva pròpia expressió en cèl·lules diferenciades o en procés de 

diferenciació.  

 

2.7.5 OCT4 endògen (organic cation/carnitine transporter4) 

L’OCT4 és un factor de transcripció que també es coneix amb el nom de POU5F1 (domini 

POU, classe 5, factor de transcripció 1). Es tracta d’una proteïna que actua com a factor 

de transcripció “homeodomain”  i que es troba involucrada en l’auto-renovació de les 

cèl·lules mare embrionàries i, en general, en l’autorenovació de les cèl·lules 

indiferenciades; fet que fa que s’usi freqüentment com a marcador per les cèl·lules 

indiferenciades. La seva expressió ha de ser regulada de forma molt precisa, ja que una 

sobreexpressió o una subexpressió d’Oct-4 pot portar a la diferenciació de les cèl·lules.  

Aquest és un dels factors de Yamanaka i es troba dins el plasmidi que es va incorporar al 

fibroblast per tal de reprogramar-lo. A diferència dels altres factors però, en aquest cas es 

vol amplificar únicament l’Oct4 endogen, ja que, com s’ha esmentat anteriorment, aquest 

gen no s’expressa mai de forma endògena en cèl·lules diferenciades. Per tant, una 

amplificació rellevant d’Oct4 endogen, indica que s’han reprogramat les cèl·lules fins 

l’estat d’iPSCs.  

Per aconseguir amplificar solament l’Oct4 endogen s’usa un encebador que detecta i 

s’hibrida als introns del gen en qüestió.  

 

2.7.6 p16 

El p16 , CDKN2A o inhibidor 2A de quinasa depenent de ciclina és un gen que codifica per 

una proteïna supressora de tumors (CDKN2A) i que té un paper important en la regulació 

del cicle cel·lular. L’expressió del gen p16 s’observa freqüentment en cèl·lules senescents, 

ja que n’és un dels desencadenants. 
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2.7.7 p21 

El gen p21 codifica per una proteïna anomenada CDKN1A (cyclin-dependent kinase 

inhibitor 1A), un inhibidor de la quinasa dependent de la ciclina 1A. Aquesta actua com a 

proteïna supressora de tumors i en la regulació del cicle cel·lular, més específicament 

regulant el pas de la cèl·lula des de la fase G1 a la fase S. Tanmateix, així com el gen p16, 

el p21 té la capacitat d’aturar el cicle vital d’una cèl·lula, causant així l’apoptosi o la 

senescència. És per això que s’usa també com a marcador de senescència.  
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1 FOTOGRAFIES PROCÉS DE REPROGRAMACIÓ 
A continuació es mostren les fotografies de les cèl·lules en cadascuna de les condicions 
experimentals en els dies 3, 5 i 7 del procés de reprogramació. 

1.1 CONTROL NEGATIU 

 DIA 3 

 DIA 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 7 
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1.2 CONTROL POSITIU - DOXICICLINA 

 DIA 3 

 

DIA 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 7 
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1.3 FGF 

 DIA 3 

 

DIA 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 7 
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1.4 INHIBIDOR FGF 

 DIA 3 

 

DIA 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 7 
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1.5 TGFβ 

 DIA 3 

 

DIA 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 7 
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1.6 INHIBIDOR TGFβ 

 DIA 3 

 

DIA 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 7 
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2 FOTOGRAFIES HEK293T 
Fotografies de les cèl·lules pertanyents a la línia cel·lular HEK293T abans i després de la infecció 
viral. 

 ABANS 
DE LA 
INFECCIÓ 

 DESPRÉS 
DE LA 
INFECCIÓ 
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3 FOTOGRAFIES MEFs 
Fotografies dels fibroblasts de ratolí (MEFs) abans i després de la infecció viral. 

 ABANS 
DE LA 
INFECCIÓ 

 DESPRÉS 
DE LA 
INFECCIÓ 
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4 FOTOGRAFIA PLACA 6MWP 1 
Fotografies de la placa de 6 pous 6MWP 1 després de la tinció amb fosfatasa alcalina.  
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