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SECCIÓ 1: Malaltia Inflamatòria Intestinal 

   

La malaltia de Crohn (MC) i la colitis ulcerosa (CU) són malalties inflamatòries 

intestinals cròniques (MII) causades per una desregulació de la resposta immune 

contra la microbiota comensal de l’intestí d’un subjecte genèticament predisposat. El 

curs clínic de la CU i la MC és impredictible i està caracteritzat per períodes de remissió 

(sense inflamació activa) i períodes on la malaltia es troba activa, amb inflamació. Tot i 

que les dues malalties presenten moltes similituds, el fenotip i la progressió de la 

malaltia difereix de forma significativa. Així, mentre la MC pot afectar a tot el tracte 

gastrointestinal (GI) causant inflamació transmural, la CU està limitada a la mucosa i 

ocasionalment a la capa submucosa del còlon 1.  

 

1. Epidemiologia 

Les taxes d’incidència més elevades tant per a CU com per MC es troben al nord 

d’Europa i nord d’Amèrica, a més la MII es troba més comunament als països 

industrialitzats comparat amb els no industrialitzats. La incidència de la MII segueix 

creixent a nivell mundial, especialment a les regions on la incidència és menor com a 

l’Àsia i l’Europa de l’est, suggerint que la ocurrència de la MII pot estar influenciada per 

factors de risc ambientals 2.  

A Europa, el risc anual d’incidència de la MII va ser de 24,3 per 100.000 persones/any 

per a la CU i de 12,7 per 100.000 persones/any per a la MC. La major prevalença per a 

CU va ser de 505 cada 100.000 persones, mentre que la de la MC va ser de 322 casos 

cada 100.000 persones 3. Les taxes de prevalença més elevades es troben al nord 

d’Europa, com passa també a Amèrica del nord 2.   

 

2. Patogènesis 

Tot i que l’etiologia de la MII segueix sent desconeguda, diferents estudis mostren que 

la susceptibilitat genètica, la resposta immune, la microbiota intestinal i factors 
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ambientals poden estar involucrats, formant una integració complexa en la 

patogènesis d’aquestes malalties 4, 5.  

 

2.1. Susceptibilitat genètica 

Hi ha hagut molts avenços en aquest camp gràcies a les noves tecnologies en anàlisis 

del DNA i seqüenciació i l’ús de grans bases de dades multinacionals. Aquests 

progressos han permès la realització de molts estudis d’associació gènica (GWAS) que 

identifiquen polimorfismes d’un sol nucleòtid (SNPs) 6. El primer gen de susceptibilitat 

que es va identificar per a MC va ser NOD2 (o CRAD15, IBD1) 7. En un estudi recent on 

es van integrar 15 GWAS diferents, es van identificar 163 SNPs associats a la MII, 110 

eren compartits en les dues malalties, 30 específics per la MC i 23 per la CU 8. Els SNPs 

que s’han identificat com a gens de susceptibilitat indiquen la implicació de l’autofàgia 

(ATG16L1 i IRGM) i el sistema immune (IL23R, JAK2 i STAT3), entre d’altres 9. A més, hi 

ha gens de susceptibilitat que es troben també alterats en altres malalties 

autoimmunes, suggerint que hi ha un subgrup de pacients amb MC que presenten 

desencadenants comuns a aquestes malalties 5. 

Tot i la gran quantitat de SNPs que s’han trobat associats a la MII, aquests només 

expliquen el 20-25% del factor heretable de la malaltia. Això no passa només amb la 

MII si no que també s’observa en altres malalties poligèniques i podria ser explicat per 

una interacció entre gens i els seus productes. És per això que els propers estudis 

haurien de basar-se no en trobar nous SNPs si no en treballar en la interacció gen-gen 

o gen-ambient 9.  

 

2.2. Resposta immune 

La recerca de la patogènesis de la MII ha estat històricament centrada en la immunitat 

de la mucosa, especialment en la resposta de les cèl·lules T. En la MII es presenten 

processos d’inflamació crònica a l’intestí; els defectes en el sistema immune innat i 

adaptatiu contribueixen a una resposta immune aberrant a l’intestí en aquests 

pacients.  
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2.2.1. Immunitat innata en la MII 

La resposta immune innata representa la primera defensa contra els patògens; no és 

específica, de forma que permet al nostre cos respondre de forma ràpida a un estímul. 

Hi ha una gran varietat de cèl·lules que participen en aquesta resposta com els  

neutròfils, els macròfags, les cèl·lules dendrítiques, les cèl·lules limfoides innates (ILCs),  

les cèl·lules Natural Killer (NKs) i les cèl·lules epitelials. 

Aquesta resposta és iniciada pel reconeixement de components microbians (o 

pathogen associated molecular patterns, PAMPs), mediada pels receptors de 

reconeixement de patró (PRR) que es composen pels receptors toll-like (TLRs) a la 

superfície cel·lular i els receptors NOD-like al citoplasma, entre d’altres. Els TLRs estan 

altament expressats a la superfície dels macròfags, cèl·lules dendrítiques i epitelials. El 

NOD2 també es troba a les cèl·lules que formen aquesta defensa innata i reconeixen 

un component bacterià, el dipèptid muramil (MDP). Els PRR engeguen una cascada 

intracel·lular que acaba activant el factor nuclear NF-KB amb la resultant transcripció i 

producció de mediadors pro-inflamatoris que asseguren una resposta innata efectiva 

contra els patògens. Els PRR també potencien la presentació d’antigen i, com a 

conseqüència, l’activació de les cèl·lules T, jugant un paper important en la interacció 

entre el sistema immune innat i adaptatiu 10.  

Els neutròfils, els macròfags i les cèl·lules dendrítiques pertanyen al grup de cèl·lules 

fagocítiques. Els neutròfils són molt importants en la inflamació aguda, ja que són les 

cèl·lules que arribaran abans als lloc on s’ha produït una infecció. S’han descrit molts 

defectes associats a neutròfils en pacients amb MC, incloent defectes associats a la 

migració dels neutròfils al lloc d’infecció així com també a defectes en la seva funció 

bactericida 4, 11. Els macròfags i les cèl·lules dendrítiques actuen com a cèl·lules 

fagocítiques i presentadores d’antigen, secretant citocines que estimulen les cèl·lules 

immunes 12. Les cèl·lules dendrítiques constitueixen una interfase central per a poder 

iniciar respostes antigen específiques per part del sistema immune adaptatiu. El paper 

més important en la patogènesis de la MII ha estat atribuït a les respostes immunes 

adaptatives; que són iniciades per la presentació d’antígens (encara no completament 

caracteritzats) per les cèl·lules dendrítiques, que migren als ganglis mesentèrics i 
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inicien allà la resposta immune adaptativa, activant la diferenciació dels limfòcits T 

naïve 12. Diferents subgrups de cèl·lules dendrítiques poden tenir efectes molt variats; 

així, la diferenciació de les cèl·lules T reguladores (Treg) pot ser induïda per les cèl·lules 

dendrítiques tolerogèniques, activades per diferents factors secretats per les cèl·lules 

de l’estroma i les cèl·lules epitelials intestinals com l’àcid retinoic i el TFGβ. Alhora, les 

cèl·lules dendrítiques intestinals poden adquirir un fenotip pro-inflamatori i promoure 

la diferenciació de les cèl·lules T col·laboradores 17 (Th17) 13.  

Les ILCs no presenten receptors específics d’antigen de forma que la seva funció està 

regulada per les citocines secretades per les cèl·lules presentadores d’antigen i altres 

tipus cel·lulars presents en el teixit danyat o inflamat. Aquestes cèl·lules responen de 

forma immediata a estímuls microbians i inflamatoris gràcies al ràpid alliberament de 

citocines i altres mediadors, participant així en l’adaptació ràpida dels teixits a agents 

nocius, limitant l’extensió del dany tissular i la invasió de patògens tot i que també 

poden contribuir a la inflamació crònica a l’intestí. Segons la producció de diferents 

molècules efectores, es classifiquen en diversos tipus 12. En la mucosa inflamada dels 

pacients amb MC es veu una alteració en les ILCs mentre que en la CU la seva 

contribució no és clara 14.  

La IL-23, secretada per les cèl·lules presentadores d’antigen, és una citocina clau en 

dirigir la interacció entre sistema immune innat i adaptatiu i té un paper central en la 

resposta inicial a microbis. La via de la IL-23 i la IL-17 s’ha vist fortament relacionada 

amb la MII on s’han identificat diferents gens alterats en aquesta via. Els polimorfismes 

en el receptor de la IL-23 (IL23R) han estat associats tant en la MC com en la CU 

suggerint un paper important d’aquest en ambdues malalties 15; a més aquests 

polimorfismes també s’han vist relacionats a altres malalties com la psoriasis 16.  

Les cèl·lules NK tenen activitat citotòxica contra cèl·lules tumorals i cèl·lules infectades 

per determinats virus. A més, juguen un paper important com a unió del sistema 

immune innat i adaptatiu gràcies a la seva capacitat de secretar interferó (IFN)-γ, que 

posteriorment activarà la funció bactericida dels fagòcits. Hi ha diversos estudis que 

associen una major proporció de cèl·lules NK a la lamina pròpia de pacients amb MII 17. 
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La barrera epitelial és la primera barrera contra els antígens alimentaris i els bacteris i 

inclou una capa de moc externa i que és molt important en la prevenció de l’entrada 

de bacteris a l’epiteli. L’epiteli forma part també d’aquesta barrera de defensa contra 

els bacteris; formada pels enteròcits i les cèl·lules epitelials especialitzades, com les 

cèl·lules de Paneth i les cèl·lules de Goblet. A més de formar una barrera física, 

aquestes cèl·lules també secreten pèptids antimicrobians que s’han vist alterats en la 

MII 18. També es pot observar en pacients amb MII un increment de la permeabilitat 

d’aquesta barrera 19, 20. El paper de la barrera intestinal es discutirà en els següents 

apartats. 

 

2.2.2. Immunitat adaptativa en la MII 

Al contrari que la immunitat innata, l’adaptativa és altament específica i porta diversos 

dies a respondre; així, la immunitat innata i l’adaptativa es complementen de forma 

que resisteixen conjuntament a la invasió de microorganismes patogènics. Els 

principals components de la immunitat adaptativa són els limfòcits T i B.  

Les cèl·lules T naïve s’amplifiquen i es diferencien a diferents tipus com les Th1, Th2, 

Th17 i Treg. Les cèl·lules Th1 eliminen patògens intracel·lulars; les Th2 protegeixen al 

cos humà de paràsits perjudicials i ajusten les reccions al·lèrgiques; les Th17 eliminen 

els bacteris extracel·lulars i fongs i les Treg promouen la reparació tissular i la 

tolerància a antígens comensals o no patogènics (dieta, autoantígens, etc). Tot i això, 

alteracions en les respostes de les cèl·lules T i desequilibris en els grups de cèl·lules T 

indueixen una excessiva alliberació de citocines que dóna lloc a la inflamació 21.  

Les cèl·lules Th1 són diferenciades i amplificades per la IL-12 i produeixen grans 

quantitats de IFN-γ, IL-6 i factor de necrosis de tumors (TNFα); mentre que les cèl·lules 

Th2 produeixen IL-5, IL-6 i IL-13. Una resposta Th1 anormal està implicada en la MC on 

s’observa una major producció de IL-12 per part dels macròfags que indueix la 

diferenciació de les cèl·lules Th1. L’IFN-J promou l’activació de macròfags i granulòcits i 

així es secreten citocines pro-inflamatòries com el TNFα i la IL-6 provocant una 

inflamació transmural 22. En el cas de la CU es troba un augment de IL-5 i IL-13, 

relacionant així les cèl·lules Th2 amb aquesta malaltia 21. 
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Les cèl·lules Th17 són un subgrup de cèl·lules T caracteritzades per la producció de 

grans quantitats de IL-17A, IL-17F, IL-26, IL-22 i CCL20 (lligand per a citocines 20) i són 

induïdes per una combinació de IL-1E i IL-6 i la seva expansió és promoguda per IL-23 
23. En les dues formes de MII es troba una alta expressió de IL-17A comparada amb la 

de la mucosa d’individus control 24, 25. També s’han descrit poblacions en la MC de 

Th1/Th17 que es creu que juguen un paper important en la patogènesi de la malaltia26. 

Les cèl·lules Treg poden inhibir altres cèl·lules T com les Th1, Th2 o Th17 per contacte 

directe o per l’alliberament de citocines com la IL-10 o el TGF-β (transforming growth 

factor-beta) per a mantenir la tolerància. En la mucosa dels pacients amb MII es troba 

una reducció d’aquestes cèl·lules suggerint que aquestes estan relacionades amb la 

patogènesi de la MII 21. Alhora, però, també es troba un augment en Foxp3 (el factor 

de transcripció de les Treg) a la mucosa dels pacients amb MII 27. Així doncs, en la MII 

es suggereix que no es tracta d’un problema en el nombre de Treg si no d’una pèrdua 

de resposta de les cèl·lules T efectores enfront de l’acció d’aquestes.   

Els limfòcits B, són els efectors de la immunitat coneguda amb el nom d’humoral. 

Reconeixen als antígens mitjançant el receptor de la cèl·lula B (BCR) i es caracteritzen 

per la producció d’anticossos solubles i de membrana. Els limfòcits B a l’intestí es 

troben localitzats principalment en els ganglis mesentèrics i posteriorment es 

diferencien a cèl·lules plasmàtiques que migraran a la làmina pròpia 28. A la mucosa, de 

forma fisiològica les cèl·lules plasmàtiques produeixen immunoglobulines A secretades 

(SIgA) i són transportades a través de l’epiteli intestinal. Aquetes SIgA inhibeixen la 

penetració d’antígens nocius i modulen la colonització microbiana sense tenir efectes 

inflamatoris a la mucosa 29. Les lesions de la mucosa de pacients amb MII presenten 

una alta producció de d’immunoglobulines G (IgG) 30, 31. Aquest canvi de IgA a IgG 

produeix una major inflamació en aquests pacients que podria participar en la 

patogènesis d’aquesta malaltia. La majoria de pacients presenten una reactivitat 

contra antígens bacterians, en concret contra les flagel·lines bacterianes, amb 

producció de IgG contra aquestes 32, 33. És per això que es proposa que aquesta reacció 

immune és conseqüència d’una pèrdua de tolerància contra la microbiota intestinal i 

que es manifesta com a un procés d’inflamació crònica 34.  
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Figura 1. Citocines, sistema immune innat i adaptatiu en la MII. En la MII es produeixen diferents 
citocines (detallades als diferents requadres) per diversos tipus cel·lulars del sistema immune de la 
mucosa, en resposta a estímuls de l’ambient, com poden ser el microorganismes comensals. El balanç 
entre les citocines pro-inflamatòries i les anti-inflamatòries a la mucosa, regula el desenvolupament i la 
potencial perpetuació de la inflamació mucosa en els pacients amb MII. Les cèl·lules dendrítiques, com 
es detalla a la figura, segons l’estímul que reben poden estimular la diferenciació de cèl·lules Th1, Th2, 
Th17 o Treg. A més, també activen a les cèl·lules B, que passen a ser cèl·lules plasmàtiques, productores 
de SIgA, que en el cas de la MII poden passar a ser IgG. Les cèl·lules dendrítiques promouen la 
diferenciació de les cèl·lules T i B a les plaques de Peyer (en el cas de l’intestí prim) o als ganglis 
mesentèrics (còlon). Imatge adaptada de Neurath MF, Nature Reviews Immunology, 2014 35. 

 

2.3. La microbiota  

La microbiota intestinal és un gran reservori de microbis en el cos humà que coexisteix 

en diferents concentracions dins del tracte gastrointestinal, arribant a altes 

concentracions (109-1012/ml) en el còlon. Aquesta comunitat microbiana té funcions 

sobre el nostre cos, incloent la digestió de substàncies que les cèl·lules humanes no 

poden digerir, educar el sistema immune i reprimir el creixement de microorganismes 

nocius. Molts factors poden alterar la composició d’aquesta microbiota, des de la 

genètica, la dieta, l’edat, els fàrmacs, el tabac i molts més 36.  

Un gran nombre d’estudis demostren que els bacteris comensals són necessaris per al 

desenvolupament de la MII tenint en compte que sense aquesta no es desenvolupa la 

colitis experimental. Només es dóna inflamació intestinal en els animals, susceptibles 

genèticament, que es troben en instal·lacions convencionals i no en les lliures de 

patògens, suposadament perquè la resposta immune contra els bacteris és essencial 
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per la patogènesis de la malaltia 37. A més, les lesions en la MII ocorren en punts on hi 

ha una major concentració de bacteris (la vàlvula ileo-cecal i el còlon) i la modulació de 

la microbiota per antibiòtics o probiòtics atenua la inflamació 4.  

Hi ha molts estudis on s’observa que els pacients amb MII presenten una menor 

biodiversitat (alfa diversity), una mesura del nombre total d’espècies que presenta la 

microbiota del pacient 38. També s’han descrit diversos canvis taxonòmics on es veu un 

increment de Enterobacteriaceae, Escherichia coli (especialment l’adherent invasiva) a 

la mucosa de pacients amb MII. Per altra banda, hi ha un gran nombre d’espècies 

bacterianes, on es destaquen Bifidobacterium, Lactobacillus i Faecalibacterium que 

poden protegir a l’individu de la inflamació en la mucosa per diversos mecanismes com 

la baixada de les citocines inflamatòries o l’estimulació de IL-10 i citocines 

antiinflamatòries 39. Faecalibacterium prausnitzii és un dels membres microbians amb 

propietats antiinflamatòries i que es troba disminuït a la MII 40.  

 

2.4. Factors ambientals 

En l’últim segle hi ha hagut un canvi important en els tipus de malalties que afecten als 

humans en el món occidental. Les malalties que provoquen més morbiditat i mortalitat 

han passat de ser les infeccioses a ser les malalties cròniques inflamatòries i les 

neoplàsies 41. L’augment de malalties cròniques autoimmunes i inflamatòries (com la 

MII) es relacionen amb el progrés social i econòmic que es va fer notar primer al nord 

d’Europa i Amèrica però que ja es pot apreciar en altres parts del món (resta d’Europa, 

Japó i sud d’Amèrica) 42. La “teoria de la higiene“ ha estat proposada com a possible 

explicació a aquest canvi de malalties infeccioses a malalties cròniques inflamatòries i 

postula que hi ha hagut un canvi fonamental de vida on hem passat d’estar en 

contacte amb un alt nombre de microbis a estar en contacte amb un baix nombre de 

microbis. Aquesta falta de contacte amb antígens microbians en la infància podria 

donar lloc a un sistema immune més dèbil i menys “educat” de forma que no estaria 

equipat per a actuar de forma eficaç i això donaria una resposta immune inefectiva 

molt més perllongada (ja que la seva eficàcia és menor) 43.   
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Hi ha un gran nombre d’altres factors ambientals relacionats amb MII, incloent el 

tabac, la dieta, els fàrmacs i l’estrès entre d’altres. El tabac és el factor ambiental més 

influent en la MII tot i que té efectes totalment contraris en les dues malalties. En el 

cas de la MC, el tabac és un factor de risc, incrementant la freqüència de malaltia, el 

risc de relapse i el d’haver de realitzar una resecció quirúrgica, alhora que el fet de 

deixar de fumar millora el curs clínic. En el cas de la CU, deixar de fumar empitjora la 

malaltia, suggerint un efecte protector del tabac 44. Un altre factor ambiental que s’ha 

relacionat amb la MII són els fàrmacs, en concret els anticonceptius orals i els 

antiinflamatoris no esteroïdals (NSAIDs). En el cas dels anticonceptius s’ha observat 

que les dones que en prenen tenen un major risc de patir MII, especialment MC 45. En 

el cas dels NSAIDs, els pacients que en prenen tenen major probabilitat de recaure en 

la malaltia 46. L’estrès també té un paper important en la malaltia; l’ansietat i la 

depressió poden jugar un paper important en la recaiguda i deteriorament de la 

malaltia 47. L’apendicectomia també juga un paper en la CU on s’ha vist un paper 

protector després d’haver realitzat una apendicectomia 48 però en el cas de la MC no 

es veu una relació tant clara 49. 

Hi ha molts més factors ambientals que s’han vist relacionats amb la malaltia; tot i 

això, no hi ha cap evidència suficientment sòlida que faci pensar que aquests factors 

poden ser causa directa de la malaltia. Així doncs, s’accepta que aquests factors no 

tenen efecte sense la presència d’una predisposició intrínseca 4.  
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Figura 2. Esquema conceptual de la patogènesis de la MII. Factors genètics, ambientals i la microbiota 
indueixen alteracions a la barrera mucosa. La barrera alterada indueix així la translocació de bacteris 
comensals i productes microbians del lumen intestinal cap a la paret de l’intestí, que produeix una 
activació de les cèl·lules immunes i producció de citocines. Si la inflamació aguda no pot ser resolta per 
mecanismes antiinflamatoris i la supressió de la resposta pro-inflamatòria del sistema immune, es 
desenvolupa una inflamació intestinal crònica. La inflamació crònica pot causar complicacions de la 
malaltia i també destrucció de teixit. Imatge adaptada de Neurath MF, Nature Reviews Immunology, 
2014 35. 

 
 
3. Diagnòstic 

3.1. Simptomatologia 

Els símptomes tendeixen a variar depenent del tipus de MII. Els pacients que 

presenten CU tendeixen a patir dolor a la part inferior esquerra de l’abdomen així com 

diarrea 50. Com a resultat, poden experimentar pèrdua de pes i presència de sang a 

l’examen rectal. Els pacients amb MC a diferència dels malalts amb CU experimenten 

dolor a la part inferior dreta de l’abdomen i el sagnant del recte és menys freqüent. La 

complicació més comú a la MC és l’obstrucció de l’intestí deguda a la inflamació, que 

resulta de l’engruiximent de la paret de l’intestí. A més a més, els pacients amb MC de 
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forma habitual pateixen problemes relacionats amb la malnutrició o la presència de 

dèficits nutricionals com a resultat de la disminució de l’absorció de nutrients 51.  

Entre un 50 i un 60% dels pacients amb MII pateixen manifestacions extraintestinals 50. 

Les manifestacions més comunes involucren el sistema musculoesquelètic (com 

l’artritis i la osteoartropatia hipertròfica) i el dermatològic (com el vitiligo o la psoriasis) 
52.  

 

3.2. Extensió de la malaltia 

3.2.1. Colitis Ulcerosa 

Aproximadament un terç dels pacients amb CU pateixen proctitis, que es dóna quan la 

inflamació es limita al recte. Aquests pacients presenten de forma normal sagnat rectal 
53. La colitis distal o colitis esquerra es troba en pacients en els quals la inflamació 

s’estén des del recte a la flexió esplènica i la pancolitis o la colitis extensa és la que 

afecta a tot el còlon (Figura 3).  

 

Figura 3. Imatge representativa de les diverses formes d’extensió de la inflamació en la CU.   

 

L’extensió de la malaltia i la seva severitat correlaciona amb les manifestacions 

clíniques de la CU i és un dels determinants en el pronòstic de la malaltia. Així doncs, 

els pacients amb proctitis tenen un millor pronòstic que els que presenten una malaltia 

més extensa 54. La colitis extensa està associada a una major taxa de colectomia 55 i de 

càncer de còlon 56.  
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3.2.2. Malaltia de Crohn 

En termes de localització, segons la categorització-L de Montreal, els pacients poden 

presentar inflamació a l’ili terminal (L1), al còlon (L2), pot ser ileocolònica (L3), pot 

afectar al tracte GI superior (L4) i pot ser una L4+L3 quan la inflamació afecta tant al 

tracte GI superior com a la part més distal (Figura 4). La inflamació localitzada 

únicament a l’ili (L1) és la més freqüent, seguint-la la colònica (L2), la ileocolònica (L3) i 

finalment la que afecta al tracte GI superior (L4) 57.  

 

 

Figura 4. Imatge representativa de les diverses formes d’extensió de la inflamació en la MC, segons la 
categorització-L de Montreal.   

 

També es pot definir la malaltia segons la categorització-B de Montreal que defineix la 

malaltia segons el seu comportament i defineix B1 com la no-estenòtica i no-

penetrant, la B2 com l’estenòtica i la B3 com la penetrant i s’afegeix una p quan 

existeix malaltia perianal 58.  
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3.3. Avaluació de la severitat de la malaltia 

3.3.1. Colitis Ulcerosa 

L’índex de Mayo és el més utilitzat per a avaluar la severitat de la CU i inclou quatre 

categories: la freqüència de deposicions, el sagnat rectal, les dades obtingudes de la 

colonoscòpia i l’avaluació global dels metges. Aquest índex va de 0 a 12 punts. La part 

endoscòpica de l’índex de Mayo té un rang de 0 a 3, on el 0 representa la malaltia de 

forma inactiva i el 3 una malaltia severa, com es representa a la Taula 1 53.  

Mayo   
0 Malaltia Inactiva Mucosa normal 
 

1 
 

Malaltia Lleu Eritema, descens del patró vascular i lleu friabilitat 

2 Malaltia moderada 
 

Eritema, absència de patró vascular, friabilitat i erosions 

3 Malaltia severa Marcat eritema, absència de patró vascular, granularitat, 
friabilitat, sagnat espontani i ulceracions.  
 

 

 
 
Taula 1. Índex de Mayo endoscòpic per a avaluar la CU. Imatges adaptades del llibre Basic Endoscopic 
Findings — Normal and Pathological Findings del Parth J. Parekh i Sanjay K. Sikka 59 
 

3.3.2. Malaltia de Crohn 

Per a avaluar la severitat de la MC utilitzem l’índex endoscòpic SES-CD (simple 

endoscopic score for Crohn’s Disease) que avalua quatre variables i les puntua del 0 al 

3 en cinc segments diferents del còlon i de l’ili: el recte, el còlon esquerra i sigma, el 

còlon transvers, el còlon dret i l’ili 60. Les variables que avalua són la mida de les 

úlceres (cm), la superfície ulcerada, la superfície afecta i la presència d’estenosis 

(estretament de la llum intestinal). Es puntuen tots aquests paràmetres per a cada 

segment examinat i obtenim el SES-CD per a cada zona estudiada i el SES-CD total fent 

el sumatori de tots els segments (Taula 2) 61.  
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Variable 0 1 2 3 
 

Mida de les úlceres 
 

No 
 

Aftes 
(diàmetre de 0,1-
0,5 cm) 

 

Úlceres grans 
(diàmetre de 0,5-
2 cm) 
 

 

Úlceres molt 
grans  
(diàmetre >2 cm) 

Superfície ulcerada No <10% 10-30% >30% 
 

Superfície afecta Segment no 
afecte 

<50% 50-75% >75% 
 
 

Presència 
d’estenosis 

No Simple, permet el 
pas 

Múltiple, permet 
el pas 
 

No permet el pas 

 

 
 
Taula 2. Índex endoscòpic SES-CD. Imatges representatives de tipus d’úlceres i estenosis.  
 

Existeixen altres índexs clínics que no precisen de la informació de l’endoscòpia, com el 

Crohn Disease Activity Index (CDAI) que valora la freqüència de deposicions, el dolor 

absominal, les complicacions i el pes corporal entre d’altres, com es mostra a la Taula 

3, podent arribar a tenir un valor de 600 62.  

 

Variable Factor 

Multiplicador 

Nº de deposicions líquides, suma dels últims 7 dies x 2 

Dolor abdominal, suma dels últims 7 dies;  
0= cap, 1= lleu, 2= moderat, 3= intens 

 

x 5 

Estat general, suma dels últims 7 dies;  
0= bo, 1,2 i 3= intermedi, 4= malament 

x 7 

Nº de complicacions: artritis, eritema, fissura o fístula anal, febre, etc. x 20 
Ús de fàrmacs per a controlar la diarrea x 30 
Massa abdominal; 0= no, 2= dubtosa, 5= present x 10 
Diferència d’hematòcrit respecte al normal (47% en homes, 42% en dones) x 6 
Percentatge de desviació del IMC estàndard x 1 

 
Taula 3. Variables per a calcular l’índex CDAI. Cada variable es multiplica pel factor multiplicador que li 
correspon i es fa un sumatori de totes les variables per a obtenir el valor d’aquest índex.  
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4. Tractament 

Els tractaments actuals pretenen induir i mantenir la remissió del pacient i disminuir 

els efectes secundaris de la malaltia en comptes de modificar o revertir els 

mecanismes patogènics. De forma rutinària s’utilitzen corticosteroides, aminosalicilats 

i immunosupressors i alguns fàrmacs com els antibiòtics o el metronidazol són útils en 

alguns casos. En ocasions, quan els tractaments mèdics no són efectius, la resecció 

quirúrgica pot ser requerida.  

L’àcid 5-Aminosalicilic (5-ASA o mesalazina, pentasa) es pot donar de forma tòpica (en 

forma de líquid, ènemes o supositoris) o de forma oral (en pastilles o suspensions). En 

el cas de la CU ajuda a la millora clínica, tot i que no sempre significa que es doni la 

remissió del pacient (és dues vegades més efectiu que el placebo en aconseguir 

remissió) 63. Aquests efectes no es són tan evidents en la MC on el tractament amb 5-

ASA no indueix canvis en la malaltia 64.  

Els antibiòtics (metronidazol i ciprofloxacina) tenen un paper important en tractar 

complicacions secundàries en la MII com els abscessos i els sobrecreixements 

bacterians en el cas de la MC 65, 66 però no hi ha evidencia de que siguin efectius en la 

CU 65.  

Els corticosteroides es poden donar de forma oral (prednisolona, prednisona, 

budesonida) o de forma intravenosa (hidrocortisona o metilprednisolona). També es 

poden donar supositoris o ènemes líquids. S’han desenvolupat diferents estratègies 

per a maximitzar els efectes tòpics d’aquests mentre es limiten els efectes secundaris 

sistèmics dels esteroides. Així, la budesonida és un corticosteroide poc absorbit amb 

una biodistribució limitada que té benefici terapèutic amb una reduïda toxicitat 

sistèmica en el cas de la MC 67 o la CU 68. Aquests agents funcionen com a potents 

antiinflamatoris per a la MII moderada o severa però no tenen cap paper com a teràpia 

de manteniment 69, 70.  

Les tiopurines (azatiopurina, mercaptopurina) són fàrmacs immunosupressors que 

desactiven processos clau dels limfòcits T que poden donar lloc a la inflamació. Els seus 

efectes no són només immunosupressors si no que resulten tòxics degut a la seva 
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incorporació en els àcids nucleics 71. En el cas de la MC són útils tant per induir com per 

a mantenir la remissió 72. En el cas de la CU estan sobretot indicats per a mantenir la 

remissió 73.  

El maneig farmacològic de la MII en les dues últimes dècades ha passat de basar-se en 

els aminosalicilats, corticosteroides i immunomoduladors a centrar-se en el tractament 

amb anti-TNFα. L’anti-TNFα forma part del grup de teràpies biològiques, que 

consisteix en utilitzar anticossos monoclonals dirigits de forma específica contra 

diferents dianes implicades en la patogènesis de la MII; com la IL-12, IL-23 o diferents 

integrines 74. La teràpia amb anti-TNFα ha revolucionat el tractament de la MII; aquest 

redueix l’hospitalització relacionada amb la MII i el risc de cirurgia a més d’induir 

curació mucosa i millorar la qualitat de vida dels pacients 59. Tot i això, un 20-30% dels 

pacients deixen aquesta teràpia anti-TNFα per la manca de resposta i un altre 30-40% 

perd la resposta en un any de tractament 75.  

Aproximadament un 25-35% dels pacients amb CU hauran de realitzar-se una resecció 

quirúrgica ja sigui per complicacions de la malaltia o perquè la inflamació no es pot 

controlar. El maneig quirúrgic consisteix en la majoria dels casos en la retirada de la 

zona inflamada del còlon; existeixen diferents procediments però el més utilitzat és la 

colectomia (retirada total del còlon) amb ileostomia (on s’obre la paret abdominal i 

s’exposa la part terminal de l’ili a l’exterior) 76. En el cas de la MC, s’estima que entre 

un 70% i un 90% dels pacients requeriran cirurgia en algun punt de la seva malaltia. La 

cirurgia s’indica en els casos de complicacions associades a la malaltia (estenosis, 

abscessos, fístules o hemorràgies) 77. La cirurgia normalment implica la resecció del 

segment afecte però hi ha altres opcions com la ileostomia 78.  
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SECCIÓ 2: La mucosa intestinal en la MII  

 

1. La mucosa intestinal 

La mucosa intestinal és una barrera dinàmica que separa el lumen intestinal del medi 

intern del cos humà. La comunicació controlada entre el lumen intestinal i el cos humà 

és essencial per a l’absorció de nutrients, els electròlits, l’aigua així com també pel 

sistema immune per a poder controlar la microbiota intestinal i defensar-nos contra 

toxines i patògens. La mucosa intestinal es forma per l’epiteli intestinal i la barrera 

mucosa que el recobreix, que conté mucines i diferents pèptids antimicrobians 79.  

 

1.1. L’epiteli intestinal 

L’epiteli intestinal forma la barrera més gran del cos humà i ocupa aproximadament 

400 m2 amb una única capa de cèl·lules que s’organitzen en criptes i villis (només a 

l’intestí prim) 80. Aquesta capa té la capacitat de renovar-se en 4-5 dies gràcies a les 

cèl·lules mare pluripotents intestinals que es localitzen a la base de la cripta i es 

repliquen de forma continua gràcies a la seva capacitat d’auto-renovació 81, 82. 

Aquestes cèl·lules mare donen lloc a les cèl·lules que es troben a la zona d’amplificació, 

on s’acaben dividint i donant lloc a les cèl·lules diferenciades localitzades a la part alta 

de la cripta i a l’epiteli de superfície. Hi ha diferents tipus de cèl·lules diferenciades a 

l’epiteli, entre elles es troben els enteròcits, les cèl·lules de Goblet, les cèl·lules de 

Paneth i les enteroendocrines 81. Aquestes cèl·lules diferenciades migren a la part 

superior de la cripta i acaben entrant en apoptosis espontània i s’alliberen al lumen 

intestinal, tres dies després de la seva diferenciació.  

A més, l’intestí es separa en dues regions anatòmiques, l’intestí prim (duodè, jejú i ili) i 

el còlon. L’organització de l’intestí prim i del còlon són comparables amb la diferència 

de que en el cas de l’intestí prim trobem els villis i les cèl·lules de Paneth, que són les 

úniques cèl·lules diferenciades que resideixen a la base de la cripta. Els villis, que 

multipliquen la superfície d’epiteli a aquesta zona, estan recoberts per enteròcits, 

cèl·lules de Goblet i enteroendocrines (Figura 5) 80.  
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Figura 5. Mucosa intestinal de l’intestí prim i del còlon. A l’esquerra esquema de la mucosa de l’intestí 
prim, amb les criptes i els villis, amb la capa de moc que les cobreix i els diferents tipus cel·lulars, entre 
els que es troben les cèl·lules de Paneth a la base de la cripta. A la dreta, esquema de la mucosa del 
còlon on es poden veure les criptes recobertes per les dues capes de moc. Imatge adaptada de Peterson 
L i Artis D, Nature Reviews Immunology, 2014 80. 

 

El patró i la distribució de les criptes a l’intestí depèn de senyals paracrines entre 

l’epiteli i el mesènquima que es troba al voltant. Es dóna un balanç entre factors que 

promouen la proliferació de les cèl·lules mare alhora que limiten la formació ectòpica 

de criptes 82. Les cèl·lules mare es troben sota la senyal de les vies de Wnt-beta-

catenina i la via de Notch per a promoure la proliferació d’aquestes i la seva 

diferenciació als diversos llinatges cel·lulars 81.  

A més de les cèl·lules epitelials, també trobem els limfòcits intraepitelials, que es 

troben entre aquestes. Aquestes cèl·lules formen una població heterogènia que 

presenta diferents funcions, com la citotòxica o la reguladora. Aquesta diversitat els hi 

confereix interaccions entre elles i amb altres cèl·lules immunes de fora de l’epiteli 

intestinal 83. Es creu que actuen principalment com a cèl·lules citotòxiques, que 
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proporcionen una primera línia de defensa enfront de patògens, possiblement a través 

de l’eliminació de cèl·lules epitelials infectades o transformades 84. 

 

1.2. La barrera mucosa 

Les cèl·lules epitelials intestinals a part d’absorbir nutrients i aigua de les substàncies 

que ingerim, també tenen un paper important en la generació de diferents tipus de 

barreres per a protegir la mucosa dels microbis comensals i els microorganismes 

invasors. Hi ha dos tipus de barreres: la química i la física.  

 

1.2.1. Barreres químiques 

La barrera química es forma per una sèrie de pèptids antimicrobians (AMPs), les 

defensines, la família de proteïnes de regeneració d’islets (Reg), el lisozim C i la 

fosfolipasa secretora A2. Tots aquests estan principalment involucrats en la segregació 

de bacteris intestinals a l’intestí prim 85, 86. Les cèl·lules de Paneth tenen un paper 

crucial en la barrera mucosa de l’intestí prim produint un gran nombre d’aquestes 

proteïnes antimicrobianes 87. Els AMPs inclouen la família de les defensines i les 

catelicidines, ambdues s’uneixen a la membrana cel·lular microbiana i indueixen una 

disrupció d’aquesta formant unes estructures en forma de porus 88. Les defensines es 

poden classificar en α-, β- i θ-defensines. Les α-defensines són les més expressades per 

les cèl·lules de Paneth i majoritàriament protegeixen contra les infeccions produïdes 

per bacteris gram positiu i negatius però també contra alguns fongs i virus 89. A més la 

localització de les cèl·lules de Paneth suggereix un paper essencial en la protecció de 

les cèl·lules mare, molt pròximes a aquestes 90. Al còlon, les cèl·lules epitelials i les 

cèl·lules plasmàtiques de la làmina pròpia poden expressar les E-defensines que també 

participen en la defensa antimicrobiana 91. La família de proteïnes Reg, 

majoritàriament produïdes per les cèl·lules de Paneth, tenen un gran efecte 

antimicrobià contra bacteris gram-positius unint-se a la seva membrana i formant un 

porus hexamèric que permeabilitza la membrana 92. El lisozim C pertany a una família 

d’enzims que acaba causant dany a les parets bacterianes per la hidròlisi de diferents 
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components que la formen 93. Alhora, la fosfolipasa secretora A2 actua sobre els 

fosfolípids que composen la paret bacteriana, hidrolitzant-los 94.  

 

1.2.2. Barreres físiques 

Les barreres físiques consisteixen en la capa de moc que recobreix l’epiteli intestinal, el 

glicocàlix i les unions cel·lulars que uneixen fortament les cèl·lules epitelials. Aquestes 

barreres inhibeixen físicament la invasió microbiana de la mucosa i passen a ser molt 

importants al còlon, on desapareixen les cèl·lules de Paneth.  

El moc és un fluid viscós secretat per les cèl·lules de Goblet i està enriquit per mucines 

que són glicoproteïnes que formen grans polímers 95. Al còlon, on hi ha un major 

nombre de bacteris comparat amb l’intestí prim, el nombre de cèl·lules de Goblet 

també augmenta i l’epiteli intestinal passa a estar recobert per dues capes de moc: 

una externa, dèbil i una interna, ferma. Aquestes dues capes es formen principalment 

per la mucina-2 (MUC2) que integra aquesta estructura. La capa externa està altament 

colonitzada per diferents component de la microbiota al contrari que la interna que es 

troba estratificada i enganxada a l’epiteli intestinal de forma que impedeix que els 

bacteris arribin a aquesta capa, fent-la així estèril 96. El moc secretat per les cèl·lules de 

Goblet primer queda compactat i organitzat de forma ferma formant la capa interna i a 

una certa distància de l’epiteli s’expandeix en volum i es converteix en la capa externa 

soluble i no ferma 96. La capa interna és realment impermeable a bacteris gràcies a les 

altres concentracions d’AMPs. En resposta a la microbiota, les cèl·lules immunes 

produeixen IL-22 que estimula la producció d’AMPs i promou la integritat de la barrera 

intestinal 97.  

A la capa de moc també trobem les SIgA que es produeix gràcies a les cèl·lules 

plasmàtiques i que es transporten per l’epiteli. Aquestes SIgA també poden limitar el 

sobrecreixement dels patògens i es queden enganxades a la capa de moc externa 

interaccionant amb les mucines i els bacteris donant així una protecció contra 

patògens alhora que mantenen una relació beneficiosa amb els comensals 98, 99.  
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El glicocàlix és una malla de carbohidrats, glicoproteïnes, glicolípids i mucines 

transmembrana que bloqueja la invasió bacteriana de l’epiteli intestinal i forma una 

segona barrera seguida de la capa mucosa. Si els bacteris fossin capaços de penetrar la 

capa interna de moc, es trobarien amb el glicocàlix, que impediria la invasió d’aquests 

bacteris 100. A més, els bacteris capaços de passar per les barreres de moc i el glicocàlix 

(evadint varis tipus de molècules antimicrobianes) encara trobarien les unions 

cel·lulars com les unions estretes que uneixen les cèl·lules intestinals i que bloquegen 

físicament aquesta invasió 100.  

La via de transport paracel·lular (entre les cèl·lules) permet únicament el pas de certs 

soluts i fluids, creant una barrera permeable selectiva. Aquesta barrera es forma per 

complexes d’unió, unions estretes (tight junctions, TJ), unions adherents i desmosomes 

amb connexions al citoesquelet intracel·lular, que aïllen així l’espai i donen suport 

estructural 101. Les TJ estan formades per les claudines i les proteïnes associades a les 

TJ (TAMP). Les claudines són una família de proteïnes que regulen el transport 

paracel·lular formant uns canals específics de mida i de càrrega que permeten el pas 

de soluts, aigua i macromolècules per les TJ 102. La occludina és part de les TAMP 

juntament amb la tricellulina i la marvelD3 102. Les zonaocludens (ZO) són proteïnes de 

membrana que connecten les proteïnes transcel·lulars amb el citoesquelet 

intracel·lular, tenint així un paper en l’assemblatge i manteniment de les proteïnes 

d’unió i la permeabilitat paracel·lular. Les unions adherents són TJ basolaterals i tenen 

un paper important en l’adhesió cèl·lula-cèl·lula i la senyalització. A més de les unions 

adherents, els desmosomes també donen una cohesió mecànica a l’epiteli, mantenint 

la funció de barrera epitelial 78.  
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Figura 6. Representació de les diferents barreres mucoses, químiques i físiques. A la dreta, ampliació 
de les unions epitelials on es representen les tres estructures que les mantenen unides. Imatge 
adaptada de Hooper L i Macpherson A, Nature Reviews Immunology, 2010 103. 

 

 

2. Defectes en la mucosa intestinal en la MII 

Els defectes en la mucosa intestinal són un tret característic de la MII i poden afectar a 

diferents nivells, des de una producció alterada d’AMPs a una capa de moc defectuosa 

que causen una major vulnerabilitat de l’epiteli a la invasió pels bacteris. Aquesta 

alteració entre els microbis i la defensa de l’hoste contra aquests, permet a un major 

nombre de bacteris entrar en contacte directe amb l’epiteli i això provoca una resposta 

immune excessiva contra aquests, que resulta en una inflamació crònica a l’intestí 104.  

En el cas de la CU, s’ha vist com la capa de moc es troba reduïda i de forma menys 

continua 105. La MUC2 de forma normal és resistent a la proteòlisis per la seva alta 

glicosilació tot i que els bacteris presenten enzims que degraden aquesta mucina per a 

aconseguir una font d’energia. Es dóna així, un balanç entre la nova producció de moc i 

la seva degradació pe part dels bacteris. En la CU, però, es pot veure una alteració en 

la glicosilació de les mucines (els glicans són més curts i formen una estructura menys 

complexa) 106. Això provoca una major degradació de la capa de moc i una separació 

menys eficient entre els bacteris i l’hoste. Aquests defectes en la capa de moc també 



INTRODUCCIÓ 

 33 

es poden explicar per una reducció en el nombre de cèl·lules de Goblet madures 107. A 

més, així com a la MC hi ha una inducció dels factors que determinen la diferenciació 

de les cèl·lules de Goblet (Hath1 i KLF4), aquesta inducció no es veu en el cas de la CU 
107.  

La MC s’ha vist altament relacionada amb les alteracions en les cèl·lules de Paneth, 

que secreten proteïnes antimicrobianes. El TCF4, el factor que determina la 

diferenciació de les cèl·lules de Paneth es troba reduït a la MC ileal 108. A més, aquesta 

reducció provoca una disminució en la producció de les α-defensines i redueix així 

l’acció antimicrobiana 108. Els pacients amb MC també poden presentar mutacions en 

ATG16L1, que participa en l’autofagia, que contribueix a la mort i processament dels 

bacteris intracel·lulars 109. 

La E-defensina 2 (HBD2), que és induïble per la inflamació, a diferència de la E  

defensina 1 (HBD1), s’ha vist augmentada en les zones inflamades de pacients amb CU 
110. Aquest fet no es reprodueix en el cas de la MC colònica; on veiem una disminució 

d’aquesta 111, que encaixaria amb la menor activitat antimicrobiana que pateixen els 

pacients amb MC 112. 

Pel que fa a la permeabilitat epitelial, s’ha vist incrementada tant en MC com en la CU 
22, 113, 114. En el cas de la MC s’ha trobat un augment de la claudina-2 alhora que 

disminueixen les ocludines i les claudines 5 i 8 113. En el cas de la CU també es troba un 

augment en la claudina-2 alhora que s’acompanya d’una disminució de les ocludines i 

de les claudines 4 i 7 104, 114. Un increment en l’apoptosi de les cèl·lules epitelials també 

fa augmentar la permeabilitat de l’epiteli i diferents estudis demostren l’increment en 

aquesta en la MII. En el cas de la CU, la IL-13 activa aquest increment en l’apoptosi 22. 
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Figura 7. Canvis que es donen a la mucosa de pacients amb MII. A l’esquerra, diagrama de l’intestí prim 
on es poden veure els canvis que pateixen els malalts amb MC ileal. A la dreta, diagrama del còlon on es 
poden veure els canvis que pateixen els malalts amb CU. Imatge adaptada de Peterson L i Artis D, 
Nature Reviews Immunology, 2014 80. 

 

 

3. Estudi de l’epiteli intestinal, ús d’organoides intestinals epitelials humans 

Existeixen diferents sistemes per a poder estudiar la fisiopatologia de les malalties 

gastrointestinals a nivell epitelial. De forma tradicional s’han utilitzat cultius en dues 

dimensions (2D) de línies cel·lulars immortalitzades que tenen l’avantatge de poder 

créixer durant molt de temps però que no són genèticament estables a més de no 

representar a cap pacient. Pel contrari, els cultius primaris deriven d’un pacient però 

tenen una vida curta i limitada. El cultiu d’organoides en tres dimensions (3D) 

representa avantatges sobre aquests dos sistemes, ja que deriven d’un pacient alhora 

que poden ser cultivats a temps llargs i són genèticament estables 115.  

El primer cultiu d’organoides derivats de teixit intestinal primari va ser generat a partir 

de cèl·lules mare sortejades positives per a LGR5 (marcador de cèl·lules mare) de 

Intestí Prim Colon
Individus sans Individus sans Pacients amb CUPacients amb MC

Reducció cèl·lules de Paneth
Disminució α-defensines 

Augment permeabilitat
Augment de la mort cel·lular  

Reducció cèl·lules de Goblet
Reducció de la capa de moc
Augment de la permeabilitat
Augment de la mort cel·lular
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l’intestí prim de ratolins 116. El cultiu epitelial d’organoides es va optimitzar per a 

generar cultius 3D de cèl·lules mare de criptes intestinals humanes 117, 118. Aquests 

poden ser eficaçment generats tant de mostres humanes de còlon com d’intestí prim i 

són capaços de mantenir les funcions del segment de l’intestí d’on han estat produïts 
119, 120. A més, són genèticament estables 121 i això representa una clara avantatge 

respecte als organoides intestinals humans derivats de cèl·lules mare pluripotents 122. 

Al contrari de les línies cel·lulars intestinals transformades, que normalment es 

composen de un únic tipus cel·lular, com les Caco2, enriquides en enteròcits o les HT-

29, enriquides en cèl·lules de Goblet 123, 124, els organoides derivats de cèl·lules mare 

poden donar lloc a tots els llinatges cel·lulars diferenciats que composen la cripta 

intestinal 117. Aquest aspecte és molt important per a utilitzar-ho de model per la 

malaltia ja que s’han vist defectes en diferents tipus cel·lulars epitelials 125, 126. Així 

doncs, el cultiu d’organoides ens serveix com a eina per a estudiar la funció de 

poblacions cel·lulars específiques (o del compartiment més enriquit en cèl·lules mare o 

en cèl·lules diferenciades) alhora que permet estudiar la resposta a diferents estímuls 
127. A més, els cultius d’organoides es poden generar a partir de poc teixit intestinal 

(com les biòpsies obtingudes per endoscòpia) i això té una gran avantatge i és que es 

poden aconseguir biòpsies de zones que estan afectades per la malaltia i zones que no 

es troben alterades. Així doncs, els organoides representen una eina molt útil per a 

estudiar el paper de l’epiteli en la MII i la resposta d’aquest a estímuls externs 

implicats en la fisiopatologia d’aquestes malalties.  
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SECCIÓ 3: La microbiota i els productes microbians en la MII  

 

La MII afecta principalment a les parts més colonitzades per la microbiota del tracte 

gastrointestinal: l’ili distal i el còlon. Això dóna pes al paper fonamental que té la 

microbiota en aquesta malaltia 128.  

 

1. Composició microbiana de l’intestí 

El tracte GI inferior dels humans està colonitzat per diferents hàbitats microbians que 

presenten variacions a nivell de densitat i composició a causa de diferents gradients 

químics, de nutrients i immunològics. Aquesta microbiota està composta per bacteris, 

virus, fongs i eucariotes uni-cel·lulars.  

L’intestí prim, representa un medi més àcid, presenta un major nivell d’oxigen i agents 

antimicrobians que el còlon; és per això que la seva població microbiana està 

dominada per anaeròbics facultatius que toleren la combinació dels àcids biliars i els 

antimicrobians 129. En el còlon i el cec és on es troba la comunitat més diversa de tot el 

cos humà i, és en aquesta regió on els microorganismes són responsables de degradar 

els polisacàrids que són resistents a la seva degradació a l’intestí prim. A més, la 

disminució en la concentració d’antimicrobians, un trànsit més lent i la falta de fonts 

de carboni simple faciliten el creixement dels anaerobis fermentadors (que degraden 

els polisacàrids), els Bacteroidaceae i Clostridia 129. A part de les diferències en les 

poblacions microbianes que es donen a nivell longitudinal, també hi ha diferents 

poblacions a nivell transversal a dins de l’intestí. Això és degut a que la mucosa del 

còlon forma uns plecs que creen compartiments que presenten una microbiota 

diferent a la que habita al compartiment luminal (Figura 8) 129.  

Hi ha diferents factors que poden afectar la composició d’aquesta microbiota, com ja 

s’ha explicat en apartats anteriors, sent la dieta un dels factors més limitant. Els 

polisacàrids derivats de la dieta controlen la composició microbiana del còlon com 

veurem més endavant. És tant forta aquesta influència que el canvi d’una dieta basada 
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en el consum de productes animals a una dieta basada en productes vegetals és capaç 

de canviar ràpidament la composició microbiana de l’individu 130.  

 

 

Figura 8. Hàbitats microbians al tracte GI inferior. Les famílies bacterianes dominants a l’intestí prim i al 
còlon reflecteixen diferències fisiològiques al llarg de l’intestí. Per exemple, un gradient d’oxigen, 
pèptids antimicrobians (incloent els àcids biliars, secretats pel conducte biliar) i el pH limiten la densitat 
de bacteris a l’intestí prim mentre que el còlon presenta una major quantitat de bacteris. Els colors 
representen els diferents filums: Bacteroidetes en verd, Firmicutes en lila i Proteobacteria en vermell. La 
secció transversal del còlon mostra la regió entre criptes i la part luminal. Imatge adaptada de 
Donaldson GP, Lee SM, Mazmanian SK, Nature Reviews Microbiology, 2016 129.  

 

2. Funcions de la microbiota sobre la salut  

La microbiota intestinal presenta grans propietats beneficioses per a l’hoste. Algunes 

de les funcions més importants són el manteniment de la integritat de la barrera 

mucosa, proveir nutrients com les vitamines i protegir contra els patògens. A més, la 

interacció entre la microbiota comensal i el sistema immune és crucial per a una 

adequada funció immunològica 131.  

La microbiota intestinal és indispensable per a la síntesis de novo de vitamines 

essencials que l’hoste és incapaç de produir com la vitamina B12, la vitamina K, la 

biotina i la riboflavina, entre d’altres 132-134. A més, la seva presència també modula la 

colonització per patògens competint pels punts d’adhesió i pels nutrients a més de 
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produir substàncies microbianes que modulen aquesta colonització 135. Així, la 

microbiota intestinal, ja sigui per algun component de la seva paret com per els 

metabòlits que secreten, estimulen a l’hoste a produir AMPs per les cèl·lules de Paneth 
103. A més, també poden limitar el sobrecreixement dels patògens induint la producció 

de SIgA, com ja s’ha explicat anteriorment. A més, els bacteris que resideixen al còlon 

expressen enzims capaços de degradar carbohidrats que els hi confereix l’habilitat de 

generar metabòlits com els àcids grassos de cadena curta (AGCC) que són finalment 

utilitzats per l’hoste 136.  

 

3. La Fermentació al còlon i la producció d’AGCC 

Entre un 10 i un 20% dels carbohidrats ingerits per la dieta són resistents a la 

degradació a l’intestí prim. Entre aquests es troben els midons resistents a la digestió 

per amilasa i els polisacàrids no emmidonats. Aquests últims inclouen substàncies com 

les cel·luloses, les pectines o els glucans 137. Tots aquests carbohidrats entren al còlon 

on són fermentats gràcies als bacteris residents en aquesta zona i formen AGCC, lactat 

i gasos com el diòxid de carboni, hidrogen i metà (Figura 9) 138. La fermentació 

d’aquests carbohidrats requereix l’activitat de diferents enzims que tenen una sèrie de 

bacteris presents al còlon 138. Així, les comunitats microbianes s’han adaptat a residir 

en aquesta zona i és per això que tenen la capacitat de degradar aquests carbohidrats. 

Els AGCC produïts en majors quantitats són l’acetat, el propionat i el butirat que són 

ràpidament absorbits pel còlon però la seva distribució, destí i la seva metabolització 

difereixen. El butirat és preferentment utilitzat per les cèl·lules epitelials intestinals 

com a font d’energia. L’acetat i el propionat són dirigits al fetge, on es metabolitzaran; 

a més, una part de l’acetat es metabolitza en altres teixits com l’adipós, el cervell, els 

músculs o el pàncrees 137. Tot i que el propionat i el butirat es troben en baixes 

concentracions a la perifèria, aquests poden afectar òrgans perifèrics de forma 

indirecta gràcies a l’activació de diferents hormones i del sistema nerviós a nivell 

intestinal 139.  

En el cas del butirat, hi ha quatre vies diferents de biosíntesis (a partir de lisina, 

glutarat, 4-aminobutirat/succinat o de l’Acetil-CoA 140) tot i així la via principal de 
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biosíntesis és la que el produeix a partir d’Acetil-CoA (Figura 9). Així, l’últim enzim 

utilitzat per la síntesis de butirat és el butiril-CoA:acetat CoA-transferasa (BCoAT) que 

es troba a les espècies més abundants de la microbiota dels individus sans incloent 

Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia spp., Eubacterium rectale, Eubacterium hallii i 

Anaerostipes spp 141, 142. 

 

 

Figura 9. Vies de síntesis dels principals metabòlits microbians com a resultat de la fermentació de 
carbohidrats resistents per part dels bacteris. En vermell, els principals AGCC. Archaea estan 
representats en taronja, Bacteroidetes en gris, Lachnospiraceae (Firmicutes) en blau, Ruminococcaceae 
(Firmicutes) en lila, Negativicutes (Firmicutes) en verd i Proteobacteria en marró. DHAP, 
dihidroxiacetonafosfat; PEP, fosfoenolpiruvat. Imatge adaptada de Louis P, Hold G i Flint H, Nature 
Reviews Microbiology 2014 143.  

 

4. Absorció del butirat a l’epiteli intestinal 

Un cop generat el butirat al lumen intestinal pels bacteris, aquest és transportat i 

absorbit per diferents mecanismes. Aquest pot ser absorbit mitjançant el transport 

paracel·lular passiu i el transcel·lular (per dins de la cèl·lula epitelial). La captació del 

butirat per la membrana apical pot donar-se per dos mecanismes; pot fer-se per 

difusió passiva i per transport actiu si el butirat es troba en forma aniònica (en la que 
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es troba en la major part) 144. Aquest transport actiu inclou la presència de 

mecanismes especialitzats en l’absorció d’aquest metabòlit a la membrana apical de la 

cèl·lula epitelial 145: el transportador de monocarboxilats acoblat a Na+ sMCT1 codificat 

pel gen SLC5A8  i el transportador de monocarboxilats acoblat a H+ MCT1 codificat pel 

gen SLC16A1 139. Tant el MCT1 com el sMCT1 presenten una baixa expressió a l’intestí 

prim però augmenta la seva expressió al còlon, on arriba a la seva màxima expressió a 

les regions més distals i es localitza a la part superior de les criptes 146, 147.  

El butirat que no és consumit per la cèl·lula és transportat per la membrana 

basolateral on es troben localitzats els transportadors MCT4 codificat pel gen SLC16A3  

i el MCT5 codificat pel gen SLC16A4 146 i per on arribaran a la làmina pròpia. Alhora, la 

superfamília de transportadors amb cassets d’unió a ATP (ABC) permeten la sortida de 

diferents substrats de l’interior de la cèl·lula, entre ells el butirat 148, 149. El tracte GI 

humà presenta alts nivells de dos components d’aquesta família, l’ABCG1 i l’ABCG2 149.  

El butirat, a més de funcionar com a substrat també es pot unir a receptors acoblats a 

proteïnes G (GPRs) que estan involucrats en la regulació del metabolisme gràcies a la 

secreció d’hormones intestinals, control de l’apetit i l’absorció de nutrients. Entre 

aquests receptors es troben el GPR41 (GPR41 o FFAR3) i el GPR43 (GPR43 o FFAR2) 150. 

Les cèl·lules epitelials intestinals que expressen el GPR41 i el GPR43 són les 

enteroendocrines, productores de pèptid YY (PYY), pèptid similar al glucagó 1 (GLP-1) i 

pèptid similar al glucagó 2 (GLP-2). Aquestes hormones controlen la gana i podrien ser 

una bona diana per a trastorns com l’obesitat 151.  
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Figura 10. Representació gràfica dels diferents mecanismes d’absorció i expulsió del butirat per la 
cèl·lula epitelial intestinal. Com es veu a la imatge, el butirat pot entrar de forma paracel·lular i 
transcel·lular, utilitzant la forma passiva o diferents transportadors d’entrada (MCT1, sMCT1) i de 
sortida (ABCG1-2, MCT4, MCT5). També presenta diferents receptors on es pot unir (GPR41, GPR43). BT, 
butirat.  

 

5. Metabolisme del butirat a la cèl·lula epitelial 

Un cop el butirat ha entrat a dins de al cèl·lula epitelial segueix una sèrie de reaccions 

enzimàtiques que permeten a aquesta aconseguir energia, en forma d’ATP, a més 

d’induir la síntesis de lípids 152. Com es representa a la Figura 11, el butirat és 

transportat a la mitocòndria on se li afegeix un grup CoA per a formar el Butiril-CoA; 

d’aquesta reacció s’encarrega l’enzim ACSM3 (Butiril-CoA lligasa) 153. El butiril-CoA és 

llavors transformat a Acetoacetil-CoA per l’enzim ACADS (Butiril-CoA deshidrogenasa) 
153 i aquest intermediari serà dirigit a produir cossos cetònics, acetoacetat i després 

beta-hidroxibutirat 154, o a produir Acetil-CoA. L’Acetil-CoA entrarà al cicle de krebs per 

a acabar generant així electrons en forma de NADH i FADH2 que seran utilitzats en la 

cadena respiratòria per a produir ATP i H2O alhora que consumeix oxigen 155. 

D’aquesta forma el butirat és capaç de regular el metabolisme energètic i d’inhibir 

l’autofàgia 156. El citrat, un dels productes intermediaris del cicle de krebs, és capaç de 
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donar lloc a Acetil-CoA que serà donador de grups acetil per a acetilar les histones 157. 

L’acetilació de les histones permet l’accessibilitat de la maquinària que permet la 

transcripció de forma que promou la transcripció gènica. Els grups acetil els afegeixen 

les histones acetiltransferases (HATs) i són eliminats per les histones desacetilases 

(HDACs). El butirat també és capaç d’inhibir les histones desacetilases, funcionant així 

doblement d’activador de l’acetilació d’histones 158.  

 

   

Figura 11. Metabolisme del butirat. Diagrama on es representa com el butirat, un cop a dins de la 
cèl·lula és dirigit cap al mitocondri o actua directament inhibint HDACs, al nucli.  

 

6. Efectes del butirat, un possible tractament per a la MII? 

Els efectes del butirat han estat extensament estudiats ja que s’ha suggerit que podria 

protegir contra el càncer colorectal alhora que pot presentar efectes antiinflamatoris 

gràcies a la inhibició de les HDACs, de forma que altera l’expressió de múltiples gens 

involucrats en diverses funcions com la proliferació cel·lular, l’apoptosi i la 

diferenciació cel·lular 159. Així, els inhibidors de HDACs han estat molt utilitzats per a 

teràpies contra el càncer 139. Les funcions anticancerígenes d’aquest metabòlit han 

estat molt estudiades i venen donades per la inhibició de la proliferació, la inducció a la 
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diferenciació cel·lular a més d’augmentar l’apoptosi de les cèl·lules tumorals 147. Però 

no només té efectes a nivell de les cèl·lules tumorals si no que també ajuda a la 

prevenció del càncer, gràcies també a les seves accions antiinflamatòries i reguladores 

del metabolisme 140, 145.  

L’efecte antiinflamatori es dóna per diferents mecanismes com la reducció de citocines 

inflamatòries (IFN-J, TNFα, IL-1E, IL-6), la inducció de IL-10 o la reducció de la 

proliferació i activació dels limfòcits 159-162. La via del butirat més estudiada com a 

antiinflamatòria és la inhibició del NF-KB; aquesta via controla l’expressió de gens que 

codifiquen per a citocines pro-inflamatòries, factors de creixement o receptors 

immunes 163. També s’ha reportat com el butirat és capaç d’augmentar la població de 

cèl·lules Treg 164 i així millorar la colitis experimental causada per la transferència de 

cèl·lules T 165. Altres estudis proposen l’efecte antiinflamatori i la millora clínica que 

provoca aquest metabòlit en models animals de MII 166, 167. A més també pot presentar 

accions antidiarreiques, que venen donades per l’increment en l’absorció de sodi, 

potassi i aigua que s’associen a l’absorció del butirat 168, 169.  

Hi ha alguns estudis que demostren l’eficàcia dels ènemes de butirat en pacients amb 

CU on es veu una millora clínica i histològica després del tractament 170, 171. Fins i tot en 

alguns estudis s’ha vist que el tractament de pacients amb CU amb butirat disminueix 

l’infiltrat de macròfags i neutròfils a la làmina pròpia 172, 173. En un altre estudi en 

pacients amb MC, utilitzant butirat administrat de forma oral, es veu una millora 

clínica dels pacients a més d’una millora endoscòpica i histològica 174. 

Així doncs, el butirat afecta vies claus que estan altament implicades a la patogènesis i 

progressió de la MII i podria, doncs, funcionar com a possible teràpia d’aquestes 

malalties a més d’ajudar a prevenir una de les majors complicacions donades en la MII, 

el càncer colorectal. A més de representar una teràpia segura i sense efectes 

secundaris 174. 
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ESTUDI 1: Alteracions en les cèl·lules mare de l’epiteli intestinal 
poden contribuir a canvis permanents a la mucosa de pacients 

amb CU  

 

Quan els pacients amb CU es troben en una fase d’inflamació activa, una sèrie de 

factors inflamatoris contribueixen al dany i a la destrucció de les cèl·lules epitelials 175, 

176 que acaba causant una exposició de la làmina pròpia als antígens presents al lumen. 

Per a re-establir l’homeòstasi, les cèl·lules epitelials pateixen un procés intens de 

regeneració que encara no està completament caracteritzat 177, 178. Tot i així, un estudi 

previ del nostre grup revela que varis gens significativament desregulats a l’epiteli 

intestinal dels pacients amb CU activa es mantenen alterats en la remissió, tot i la 

completa curació mucosa a nivell endoscòpic i histològic 179. Així, la nostra hipòtesi va 

ser que els canvis permanents en l’epiteli d’aquests pacients en remissió, podien ser 

causats per defectes adquirits per les cèl·lules mare durant la malaltia. 

És per això que vam establir els següents objectius:   

x Generar cultius d’organoides de cèl·lules mare (EpOCs) i cultius d’organoides 

diferenciats (d-EpOCs) de pacients amb MII i d’individus sans (controls, Ctrl). 

x Comparar els perfils d’expressió gènica dels EpOCs i d-EpOCs generats de 

pacients amb CU amb els generats d’individus Ctrl. 

x Validar els canvis d’expressió gènica dels EpOCs i els d-EpOCs a nivell 

transcripcional i proteic en mostres de mucosa intestinal de pacients amb CU. 
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ESTUDI 2: Efectes del butirat sobre l’epiteli intestinal 
d’individus Ctrl i de pacients amb MII; influència de la 

inflamació 

 

L’epiteli intestinal està constantment exposat a diversos estímuls i metabòlits 

provinents de la microbiota, entre ells els AGCC. Estudis previs suggereixen un descens 

en la concentració luminal de butirat 180, al que atribueixen propietats beneficioses. 

Aquestes observacions podrien justificar la suplementació dels malalts amb MII amb 

butirat 160, 181; és per això que el nostre principal objectiu és estudiar els efectes del 

butirat sobre l’epiteli intestinal humà i com aquest podria estar influenciat per la 

presència d’inflamació.  

Basant-nos en estudis que demostren la desregulació dels transportadors del butirat 

en la MII 182; la nostra hipòtesi va ser que la inflamació era capaç de modular els 

efectes del butirat sobre l’epiteli intestinal humà.  

Per a validar aquesta hipòtesi es van establir els següents objectius:  

x Avaluar si els pacients amb MC presenten diferències en el contingut dels AGCC 

en les femtes.  

x Determinar els efectes del butirat i altres AGCC, provinents d’extractes de 

femtes, en l’epiteli d’individus Ctrl i de pacients amb MII. 

x Analitzar l’expressió dels transportadors del butirat a la mucosa inflamada dels 

pacients amb MII. 

x Testar l’efecte de la inflamació provocada pel TNFα sobre l’expressió dels 

transportadors del butirat i estudiar com afecta això al consum i a la resposta 

d’aquest. 
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Població de pacients  

Tots els individus controls sense MII (Ctrl) i els pacients amb un diagnòstic de CU, MC 

van ser inclosos a l’estudi després d’obtenir consentiment informat escrit. Els Ctrl eren 

aquells pacients que havien de fer-se una cirurgia per presència de càncer colorectal, 

colonoscòpia per símptomes del tracte GI o per cribratge de càncer de còlon i que no 

presentaven lesions durant la prova. En el cas de les mostres de femtes, el grup Ctrl es 

tracta de voluntaris sans. Les mostres es van distribuir en els diferents subgrups 

depenent de la part de l’estudi on es van fer servir. Els pacients van ser reclutats en el 

departament de Gastroenterologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, de l’Hospital Sant 

Joan de Déu (Esplugues de Llobregat, Barcelona) i l’Hospital Mútua de Terrassa. Aquest 

estudi va ser aprovat pel Comitè Ètic de tots els centres participants i es va fer d’acord 

amb els principis de la declaració de Helsinki. La descripció demogràfica i clínica dels 

pacients es descrit a les Taules 4 i 5, per als dos estudis.  
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Taula 4. D
escripció clínica i dem

ogràfica dels individus Ctrl i dels pacients am
b M

II inclosos en el prim
er estudi. N

: núm
ero de pacients inclosos en l’estudi. 

*M
itjana (rang). G

ènere: M
asculí/Fem

ení. Extensió (CU
): proctitis/colitis esquerra/pancolitis. Extensió (M

C): ileal/colònic/ileo-colònic. Fenotip (M
C): no 

estenosat-no 
penetrant/penetrant/estenosat/m

alaltia 
perianal. 

Tractam
ent: 

Sense 
tractam

ent/M
esalazina/Esteroides/Im

m
unosupressors/anti-

TN
F/Im

m
unosupressors + anti-TN

F. Tipus de m
ostra: m

ostra quirúrgica/Biòpsia. Localització de la m
ostra: Recte/Sigm

a/Descendent/Transvers/Ascendent/ili. † 
M

ayo parcial, del segm
ent de còlon utilitzat per l’anàlisi. †† SES-CD parcial, del segm

ent colònic utilitzat per l’anàlisi.  
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Avaluació de l’activitat endoscòpica en la malaltia 

L’activitat endoscòpica, per als pacients amb CU, es va categoritzar en el moment de la 

colonoscòpia segons el criteri de Mayo que pot tenir una puntuació de 0 a 3 punts 53. 

Es van classificar com a CU actius (amb inflamació) aquells pacients que presentaven 

una puntuació del Mayo endoscòpic t1 i es va definir remissió quan el Mayo 

endoscòpic era de 0 en un segment que havia presentat prèviament inflamació. En el 

cas de la MC, es va definir l’activitat endoscòpica segons l’índex SES-CD per a cada 

segment examinat (de 0 a 3) 61. Es va definir com a MC en remissió quan el SES-CD era 

≤2 i MC activa quan el SES-CD era t3 en el segment on es van recollir les biòpsies. 

En el cas de les mostres de femtes dels pacients amb MC, es va definir l’activitat 

segons l’índex SES-CD quan hi havia informació sobre l’endoscòpia i amb l’índex clínic 

CDAI quan no es tenia la informació de l’endoscòpia d’aquests pacients (CDAI ≤150 

com a MC activa i >150 com a MC inactiva).  

 

Col·lecció de mostres intestinals 

Les mostres de biòpsies van ser recollides durant les colonoscòpies rutinàries en els 

pacients amb CU i pacients amb MC sense evidència de displàsia associada a MII o 

neoplàsia. Les biòpsies obtingudes a partir d’individus Ctrl van ser recollides durant les 

colonoscòpies realitzades per a descartar alguna patologia o neoplàsia, però que no 

van presentar-ne cap evidència a les zones on es van recollir les mostres.  

Les mostres de cirurgia de pacients amb MII van ser obtingudes després de les 

reseccions quirúrgiques indicades per una refractarietat al tractament. En el cas dels 

Ctrl es van recollir quan aquests pacients presentaven càncer colorectal que indicava 

una resecció intestinal; aquestes mostres sempre van ser recollides de zones 

allunyades del tumor.  

Segons l’estudi, les mostres es recollien per a fer aïllament de criptes i després cultiu 

d’organoides, transcriptòmica o tincions proteiques.   
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Aïllament de criptes 

Les criptes es van aïllar de mostres de teixit intestinal com ja s’ha descrit anteriorment 
117, 183. Per a les mostres de cirurgia, el múscul i la sub-mucosa van ser retirades i la 

mucosa del còlon va ser tallada en petites peces i van ser rentades durant 20 min a 

temperatura ambient (TA) en PBS (Gibco) amb una barreja d’antibiòtics: normocina, 

gentamicina i fungizona (tots de Invitrogen). Després els fragments de teixit van ser 

rentats amb 10 mM de DTT (Sigma) en PBS durant 5 min a TA. Les mostres es van 

transferir a PBS amb 8 mM d’EDTA (Promega) i van ser incubades en agitació durant 45 

min a 4 ºC. El buffer amb EDTA es va reemplaçar per PBS fred i les criptes es van 

alliberar gràcies a 4-6 rentats amb una forta sacsejada. Es va afegir FBS (Biosera) a una 

concentració final del 5% i totes les fraccions aconseguides es van centrifugar a 150 xg 

durant 3 min. Es va fer un rentat amb el medi de rentat (MR) que es composa per 

Advanced DMEM/F12 (ADF) (Invitrogen) suplementat amb 2 mM GlutaMax 

(Invitrogen), 10 mM de HEPES (Invitrogen) i 5 % de FBS. 

Per a les mostres d’endoscòpia, tant de ili com de sigma, es van utilitzar biòpsies 

d’individus Ctrl i procedents de zones en remissió o lleument actives de pacients amb 

MII. Les biòpsies es van rentar en PBS i van ser incubades amb la barreja d’antibiòtics 

com s’ha descrit anteriorment. Després, les biòpsies es van incubar en PBS amb 8 mM 

de EDTA i 0,5 mM de DTT en agitació durant 45 min a 4 ºC. El sobrenedant es va 

reemplaçar amb PBS fresc i es van alliberar les criptes gràcies a 6-8 rentats amb gran 

agitació on es va afegir FBS a una concentració final del 5 %. Aquestes fraccions es van 

centrifugar a 200 xg durant 3 min. Es va fer un rentat addicional amb MR com a les 

mostres de cirurgia.  

 

Cultiu de cèl·lules mare epitelials de còlon i ili 

Les criptes aïllades de les mostres d’individus Ctrl i de pacients amb MII, tant d’ili com 

de còlon, van ser utilitzades per a generar cultius epitelials de cèl·lules mare (EpOCs). 

Per a obtenir cultius 3D d’organoides es van purificar aproximadament 50 criptes per 

pou (plaques de 48 pous) que van ser incloses en Matrigel (BD Biosciences) i 

recobertes per 250 µl de “medi de cèl·lules mare” (medi condicionat Wnt3a i ADF 
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50:50, Glutamax, HEPES 10 mM, N-2 (1X) , B-27 sense àcid retinoic (1X), Nicotinamida 

10 mM, N-Acetyl-L cisteina 1 mM, R-spondin-1 (RSPO1) 500 ng/ml, factor de 

creixement epitelial humà (EGF) 50 ng/ml (Invitrogen), Noggin humà 100 ng/ml, 

Gastrin 1 µg/ml (Tocris Bioscience), LY2157299 500 nM, SB202190 10 µM (Sigma) i 

0,01 µM de prostaglandina E2 (PGE2; Sigma). El medi es va reemplaçar per medi fresc 

cada dos dies. Per a realitzar el pase dels organoides o de les criptes s’utilitza el Cell 

Recovery Solution (BD Biosciences) per a que s’alliberin del matrigel. Després, els 

organoides o les criptes es resuspenen en MR i les cèl·lules mortes s’eliminen per 

centrifugació a 400 xg durant 3 min. Després d’aquest pas es resuspenen en medi de 

disgregació (ADF, Glutamax, 10 mM HEPES, N-2 (1X), B-27 (1X) sense àcid retinoic, 10 

mM Nicotinamida, 1 mM N-Acetyl-L-cisteina, 10 µM Y-27632, 2,5 µM PGE2 (Sigma), 

0,1-0,5 mg/ml Dispasa (BD Biosciences) durant 10-20 min a 37 ºC. Després la suspensió 

cel·lular es passa per una xeringa G20 de 1,2 mm fins que els organoides o les criptes 

estan totalment disgregats. Les cèl·lules ja disgregades es tornen a incloure en matrigel 

fresc a una dilució 1:4 i el cultiu es recobreix amb medi de cèl·lules mare suplementat 

amb l’inhibidor de Rock Y-27623 (10 uM) durant els primers 2-3 dies després de cada 

pase. El medi es va canviar cada dos dies.  

Per a induir diferenciació i poder generar organoides diferenciats (d-EpOCs), 5 dies 

després del pase, es renta cada pou amb EpOCs dues vegades amb medi de rentat de 

diferenciació (ADF, Glutamax, 10mM HEPES, N-2 (1X), B-27 (1X) sense àcid retinoic) i 

llavors s’incuben amb el medi de diferenciació on es retiren el medi condicionat de 

Wnt3a, el SB202190 i la nicotinamida; a més la RSPO1 es redueix a 250 ng/ml. El medi 

es canvia cada dos dies i a dia 4 es treu de forma definitiva el RSPO1. 

Tant els EpOCs com els d-EpOCs es van utilitzar per a extraccions de RNA, quantificació 

de proteïnes al sobrenedant o tincions, depenent dels experiments.  
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Estimulació de d-EpOCs 

A. Estimulació amb butirat 

Per a veure l’efecte del butirat sobre l’epiteli, els EpOCs es van generar a partir de 

criptes de còlon tant d’individus Ctrl com de pacients amb MII, segons l’estudi. Els 

EpOCs es van cultivar durant cinc dies i es van estimular amb diferents dosis de Butirat 

Sòdic (Sigma) (0,5 mM i 5 mM) durant diferents temps (1 h, 3 h, 6 h i 24 h), segons 

l’estudi. Els d-EpOCs es van generar a partir dels EpOCs i van ser cultivats amb medi de 

diferenciació durant dos dies abans de l’estimulació amb butirat que es va fer amb les 

mateixes dosis i temps que en els EpOCs, segons l’estudi. Després de l’estimulació amb 

butirat es van recollir els sobrenedants i el RNA dels EpOCs i dels d-EpOCs i van ser 

guardats fins a ser utilitzats.  

 

B. Estimulació amb Butirat i IL-22 

Per a estudiar els efectes del butirat sobre la resposta a la IL-22, els d-EpOCs es van 

generar a partir dels EpOCs cinc dies després del pase i van ser cultivats amb el medi 

de diferenciació durant dos dies abans de l’estimulació amb butirat (5 mM) durant 24 

h. Seguidament, es van estimular durant 20 h amb dues dosis de IL-22 (5 i 20 ng/ml). 

Els sobrenedants i el RNA es van recollir com s’ha descrit anteriorment.  

 

C. Estimulació amb TNFD i Butirat 

Per a veure els efectes del TNFD sobre la resposta a butirat dels d-EpOCs, aquests es 

van generar a partir dels EpOCs cinc dies després del pase i van ser cultivats amb el 

medi de diferenciació durant dos dies abans de l’estimulació amb diferents dosis de 

TNFD (0-50 ng/ml). Es van estimular durant 20 h i després es va afegir el butirat (5 

mM) durant 24 h. Després de l’estimulació amb butirat els sobrenedants i el RNA es 

van recollir com s’ha descrit anteriorment.  
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Extracció de RNA 

Les biòpsies tant d’individus Ctrl com de les zones actives de pacients amb MII es van 

recollir en RNAlater RNA stabilization Reagent (Qiagen) i van ser guardades a -80ºC fins 

que es va fer l’extracció de RNA. Els organoides inclosos en matrigel van ser resuspesos 

en Trizol i guardats a -80 ºC fins al moment de l’extracció de RNA. El RNA total es va 

extreure utilitzant el kit RNeasy (Qiagen) seguint les instruccions del fabricant. La 

puresa i integritat del RNA es va mesurar amb el 2100 Bioanalyzer (Agilent) i es va 

quantificar utilitzant el NanoDrop spectrophotometer (Nanodrop Technologies, 

Wilmington, DE). Només es van utilitzar les mostres de RNA que tenien un RNA 

integrity number (RIN) major a 7.  

 

Reacció en cadena de polimerasa a temps real (RT-PCR) 

El RNA total (500 ng per a biòpsies i 250 ng per EpOCs i d-EpOCs) es va transcriure a 

cDNA utilitzant la transcriptasa reversa (High Capacity cDNA Archive RT kit, Applied 

Biosystems). A la PCR es van utilitzar sondes Taqman pre-dissenyades (Applied 

Biosystems) i la TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems) seguint les 

indicacions del fabricant. La fluorescència es va detectar en un sistema ABI PRISM 7500 

Fast RT-PCR (Applied Biosystems). Per a normalitzar els valors de Ct, els DeltaCts ('Ct= 

Ct del gen de referència – Ct del gen diana) es va calcular utilitzant l’actina B (ACTB) 

com a control endogen i els resultats es mostren com a unitats arbitràries (UA) que 

resulten del càlcul: 2 (-'Ct) *1000. 

 

Anàlisis per Microarray 

Per a l’anàlisi per microarray, es va utilitzar el RNA dels EpOCs i d-EpOCs. El cRNA 

derivat es va hibridar en un high-density oligonucleotide Affymetrix GeneChip Human 

Genome U219 Array (Affymetrix). Les dades crues es van analitzar utilitzant el 

Bioconductor tools in R (V.3.1.0). Es va utilitzar un mètode de filtre de sondes, excloent 

les sondes que van mostrar un coeficient de variació menor o les que no aportaven 

informació. Els anàlisis es van fer utilitzant R amb les dades d’expressió extretes del 
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microarray. Els gens es van considerar com a sobreexpresats o disminuïts 

significativament si tenien una  P ≤ 0,05 i al menys un canvi de variació en l’expressió 

del 1,5 (|log2 fc| > 0.5849). 

 

Dades externes 

Per a poder estudiar el perfil d’expressió dels EpOCs i els d-EpOCs derivats de pacients 

amb CU i comparar-ho amb biòpsies de teixit, es van utilitzar les dades d’un microarray 

públic i disponible al  Gene Expression Omnibus (GEO, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/). Es van utilitzar dues bases de dades: la GSE38713 

que inclou les dades d’expressió gènica de biòpsies afectes (n=15) i no afectes (n=7) de 

pacients amb CU activa, inactius i en remissió (n=8) i la GSE10867 que inclou dades 

d’expressió gènica de diferents regions del tracte gastrointestinal: antre (n=4), duodè 

(n=3), jejú (n=3), ili (n=4) i còlon transvers (n=4). Les dades crues (CEL files) van ser 

descarregats i analitzats utilitzant el Bioconductor, com ja s’ha descrit.  

 

Marcatge per immunohistoquímica/Immunofluorescència de mostres intestinals 

Seccions incloses en parafina (2 µm) de biòpsies i de mostres de cirurgia de mucosa de 

còlon, d’ili i d’estómac a més de EpOCs i d-EpOCs es van desparafinar, rehidratar i es va 

desemmascarar els epítops utilitzant el Dako EnVision Flex Target Retrieval Solution 

low pH (50X) amb el PT Link (Dako) amb una fase d’escalfament de 20 min a 95 ºC. 

Després, les seccions van ser bloquejades amb una solució de 1% BSA durant 30 min a 

TA i incubades amb els anticossos comercials durant tota la nit a 4 ºC: anti-KI-67 de 

ratolí (1:100; Leica Biosystems), anti-L-FABP de conill (1:500; Sigma), anti-mucina-2 de 

conill (1:250; Santa Cruz Biotechnology), anti-lisozim C de conill (1:4.000; Dako), anti-

claudina-18 de conill (1:500; Sigma), anti-hyal-1 de conill (1:100; Sigma), anti-hZG16 de 

conill (1:500; Sigma), anti-hCLCA1 de conill (1:500; Sigma), anti-GIIC sPLA2 de conill 

(1:10.000; Abcam), anti-EpCAM de ratolí (1:100; Dako), anti-SLC16A1 (1:200, 

NovusBio), anti-ABCG2 (1:50, Abcam), anti-ACADS (1:50, Abcam), anti-GPR43 (1:50, 

LSBio), anti-CHGA (1:1.000, Sigma). 
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En el cas de la immunohistoquímica, les seccions es van incubar amb 3 % H2O2 durant 

10 min per a bloquejar l’activitat peroxidasa i després incubats durant 30 min amb 

l’anticòs secundari contra ratolí i conill (Dako) que es troben conjugats amb 

avidina/biotina. Per a visualitzar la senyal es va utilitzar 3,3’9-diaminobenzidine (DAB 

chromogen, Sigma). Es va fer una contratinció amb hematoxilina. Les seccions van ser 

deshidratades amb etanol a concentracions creixents i xilè i després es va fer el 

muntatge amb DPX Mountant for histology (Fluka Chemicals). En el cas de la 

immunofluorescència, després de ser incubades amb els anticossos primaris 

corresponents, es van incubar durant 30 min a TA amb els anticossos secundaris de 

cabra anti-conill Alexa 488 (Jackson Immunoresearch) i el de cabra anti-ratolí Cy3 

(Jackson Immunoresearch). Després es van tenyir amb DAPI (Sigma) per a marcar els 

nuclis i es van muntar amb Vectashield Mounting Medium (Vector Laboratories). Totes 

les seccions van ser examinades i fotografiades al microscopi Olympus BX51 utilitzant 

el programa CellF. Els controls negatius van ser processats en les mateixes condicions 

que les altres seccions però sense la incubació dels anticossos primaris.  

 

Hibridació in situ cromogènica del RNA (ISH) 

Per a realitzar aquest assaig es van utilitzar seccions dels EpOCs i els d-EpOCs de 

parafina de 5µm de gruix. L’assaig RNAscope 2.5 es va realitzar seguint les instruccions 

del fabricant (Advanced Cell Diagnostics). Les seccions van ser desparafinades amb 

rentats de xilè 100 % i etanol (del 95 % al 70 %). Les seccions van ser tractades de 

forma seriada amb: RNAscope Hydrogen Peroxide solution durant 10 min a TA; 

RNAscope Target Retrieval Reagents solution durant 15 min a 98-102 ºC; RNAscope 

Protease durant 30 min a 40 ºC en el HybEZ Oven (Advanced Cell Diagnostics). Els 

teixits es van hibridar amb la sonda de mRNA de LGR5 (Advanced Cell Diagnostics) a 

40ºC durant 2 h en el HybEZ Oven. L’amplificació de la sonda d’hibridació va ser 

obtinguda per l’aplicació seriada de Amp 1, Amp 2, Amp 3,   Amp 4, Amp 5 i Amp 6. Es 

van fer rentats després de cada incubació amb Amp. L’activitat HRP es va demostrar 

després de l’aplicació del cromogen DAB durant 10 min. Es va fer una contratinció amb 

hematoxilina (diluïda al 50% en aigua destil·lada). Després es van deshidratar amb 
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diferents passos d’etanol (de 70% a 95%) i xilè i després es van muntar les seccions 

amb DPX Mountant for histology (Fluka).  

Totes les seccions van ser examinades i fotografiades al microscopi Olympus BX51 

utilitzant el programa CellF. 

 

Mesurament de proteïnes solubles (ELISA) 

Els sobrenedants dels EpOCs i dels d-EpOCs van ser utilitzats per a la detecció de 

proteïnes solubles utilitzant assajos d’ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) 

comercials. Es van analitzar les següents proteïnes: lisozim C (Abcam), hZG16 

(BioVendor) i IL-8 (R&D Systems).  

 

Quantificació de l’activitat de lisozim 

L’activitat del lisozim es va mesurar en els sobrenedants dels EpOCs i dels d-EpOCs 

utilitzant el kit comercial EnzChek Lysozyme Assay Kit (Molecular Probes) seguint les 

instruccions del fabricant.  

 

Mesurament de cossos cetònics  

Per a valorar la captació i la utilització del butirat en els d-EpOCs es van quantificar dos 

productes del metabolisme d’aquest, el beta-hidroxibutirat i l’acetoacetat. Es van 

estimular els d-EpOCs amb TNFD durant 20 h i després amb butirat 5mM durant 48 h 

per a estimular la producció de cossos cetònics. Es van recollir els sobrenedants 

després de la incubació i van ser guardats a -20 ºC fins al seu ús. El beta-hidroxibutirat i 

l’acetoacetat es van mesurar amb uns kits comercials de Sigma fent servir les 

instruccions del fabricant.  

 

Respirometria d’alta resolució 

La respirometria ofereix un anàlisis detallat de la funció mitocondrial en diferents 

condicions. Per a poder fer aquest assaig amb els d-EpOCs, aquests es van generar a 
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partir de EpOCs, es van diferenciar a d-EpOCs i dos dies després d’induir la 

diferenciació es van estimular amb 50 ng/ml de TNFD durant 20 h. Després d’aquesta 

incubació, sense ser extrets del matrigel, es van resuspendre en el mateix medi de 

diferenciació i van ser injectats al Oxygraph-2k (OROBOROS Instruments) on es va 

mesurar el consum d’oxigen de forma basal i després de diferents estímuls: butirat 

sòdic, FCCP (un potent desacoblador mitocondrial, Abcam) i Antimicina A (AA, Abcam).  

 

Assaig de beta-oxidació de 3H-Butyrate 

Aquest assaig es va utilitzar per a estudiar la capacitat dels d-EpOCs a portar a terme la 

beta-oxidació del butirat en presència de TNFD. Es van generar EpOCs, es van 

diferenciar a d-EpOCs durant 48 h i es van estimular amb 50 ng/ml de TNFD durant 20 

h seguit de 5 mM de 3H-Butirat (American Radiolabeled Chemicals) durant 24 h. 

Immediatament després de la incubació, es recullen 100 µl de medi dels d-EpOCs als 

quals s’afegeixen 900 µl d’àcid fosfòric 0,6%. Es col·loca en una columna de Bond Elut 

C18 (Agilent) prèviament condicionada amb 1 ml de metanol (VWR Chemical) i 1 ml 

d’àcid fosfòric 0.6 % (Sigma). Es recull l'eluat resultant, on es troba el 3H-H2O (resultant 

de la beta-oxidació del 3H-Butirat) i es fa el comptatge dels nivells de 3H-H2O amb el 

HIDEX 300SL.  

 

Quantificació dels AGCC en femtes humanes 

Es va pesar 1 g de cada mostra de femta, tant d’individus Ctrl com de pacients amb MC 

(prèviament congelada en fresc a -80 ºC) on es va afegir 4 ml de metanol i es va agitar 

amb el vòrtex durant 5 min i es va centrifugar a 4.000 rpm durant 5 min. Es va recollir 1 

ml del sobrenedant resultant al qual se li va afegir 1 ml d’aigua destil·lada i 100 µl 

d’àcid clorhídric (HCl) 37 % (Scharlau), es va agitar amb el vòrtex durant 5 min i es van 

afegir 4 ml de diclorometà (Scharlau), es va tornar a agitar amb el vòrtex durant 5 min i 

després es va centrifugar a 4.000 rpm durant 5 min. Es va recollir la fase inferior (amb 

el diclorometà) i es va reservar. Al residu de l’extracció se li van afegir 3 ml de 

diclorometà i es va agitar al vòrtex durant 5 min, es van centrifugar a 4.000 rpm durant 

5 min i es va tornar a recuperar la fase inferior, la qual es va afegir a la fase inferior 
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anteriorment recollida. Es va afegir 0,5 ml d’hidròxid de sodi (NaOH) 1 M (Fisher 

Chemical), es va agitar amb el vòrtex durant 5 min i es va centrifugar a 4.000 rpm 

durant 5 min. La fase aquosa (fase superior) es va separar i reservar i es va afegir al 

residu de l’extracció 0,5 ml de NaOH 1M, es va agitar al vòrtex durant 5 min i es van 

centrifugar a 4.000 rpm durant 5 min. Es va recollir la fase aquosa i es va afegir a 

l’anteriorment recollida. Es van afegir 100 µl de HCl 37 % i es va agitar durant 5 min al 

vòrtex i es va centrifugar a 14.500 rpm durant 5 min a 4 ºC. El sobrenedant resultant es 

va depositar en un vial de HPLC (cromatografia líquida d’alta eficàcia) (Agilent) per a la 

seva determinació cromatogràfica.  

Es va preparar una solució patró que es trobava a una concentració de 0,25 M de cada 

patró, excepte per l’àcid fenilacètic i l’àcid fenilpropiònic, que estaven a una 

concentració de 25 mM. A partir d’aquesta solució patró es van fer dilucions per a 

crear una recta patró amb aigua destil·lada. Les substàncies de referència (AGCC) 

utilitzades durant l’estudi van ser: àcid fòrmic (Fluka), àcid acètic (Scharlau), àcid 

butíric (Sigma), àcid propiònic (Sigma), àcid isobutíric (Sigma), àcid valèric (Sigma), àcid 

hexanoic (Sigma), àcid isovalèric (Sigma), àcid 3-fenilpropiònic (Sigma), àcid succínic 

(Sigma) àcid làctic (Fluka), àcid fenilacètic (Sigma), àcid 4-metil valèric (Sigma) i àcid 

metil-succínic (Sigma).  

Per a mesurar els AGCC, es van utilitzar 50 µl de cada mostra on es va afegir 1 ml de 

HCl 37 %, es van agitar durant 1 min i es van injectar al cromatògraf. Es va utilitzar un 

cromatògraf Agilent 1100 Series analitzant-se amb el software Agilent ChemStation. Es 

va utilitzar com a fase mòbil un gradient d’acetonitril i àcid fosfòric i es va passar per 

una columna Zorbax C18 1.8 µm 15 x 4.6 cm (Agilent). Es va utilitzar una longitud d’ona 

de 220±4 nm. En la Figura 12 es mostra un cromatograma corresponent a una mostra 

patró a 10uM.  

Aquest procediment es va realitzar en col·laboració amb el Servei d’Anàlisis de 

Fàrmacs de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
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Figura 12. Cromatograma corresponent a una mostra de patrons a una concentració de 10 µM. Els 
diferents pics corresponen als diferents AGCC que es quantifiquen a les femtes.  

 

Preparació d’extractes d’AGCC 

Per a poder estudiar l’efecte dels AGCC procedents de pacients amb MC sobre els d-

EpOCs, es van preparar extractes concentrats de les femtes utilitzades per a la 

quantificació d’AGCC i es van estimular els d-EpOCs amb aquests. Per a preparar els 

extractes, es van pesar 5 g de cada mostra de femta (prèviament congelada en fresc a -

80 ºC) on es van afegir 20 ml d’aigua destil·lada i es va agitar amb el vòrtex durant 5 

min. Es va afegir 1 ml de HCl al 37 % i es va agitar amb el vòrtex durant 5 min, després 

es va centrifugar a 4.000 rpm durant 5 min. Es va recollir l’extracte aquós al qual se li 

va afegir 25 ml d’acetonitril (VWR Chemical), es va tornar a agitar al vòrtex durant 3 

min. A cada mostra se li va afegir 1 g de clorur de sodi (NaCl) (J.T Baker) i es van 

sotmetre a agitació horitzontal durant 5 min. Es van centrifugar a 4.000 rpm durant 5 

min i es va recollir la fase amb acetonitril a la qual se li van afegir 2 ml de NaOH 1 M. Es 

van agitar els tubs amb el vòrtex durant 5 min i es van centrifugar a 4.000 rpm durant 

5 min; després es va recuperar la fase inferior amb NaOH. Un cop obtinguts els 

extractes es van ajustar a pH 7,4 amb HCl 1 M. Els extractes es van utilitzar per a 

estimular els d-EpOCs a una dilució 1:50, durant 24h.  

Aquest procediment es va realitzar en col·laboració amb el Servei d’Anàlisis de 

Fàrmacs de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
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Quantificació de butirat consumit en sobrenadants de d-EpOCs 

Per a mesurar el butirat consumit pels d-EpOCs es van utilitzar els sobrenadants de 

cultius estimulats durant 24 h amb butirat. Es van utilitzar 100 µl de mostra als quals es 

van afegir 50 µl de HCl al 3,7 %. Després d’agitar la mostra durant 5 segons es van 

afegir 200 µl d’acetonitril fred (-20 ºC) i es van tornar a agitar durant 1 min. A 

continuació, es van afegir 100 mg de NaCl  i es va agitar durant 2 minuts. Es van 

centrifugar les mostres a 14.500 rpm durant 5 min a 4 ºC. Es va recollir la fase orgànica 

i es va depositar en un vial de HPLC per a la seva determinació cromatogràfica. Per a 

fer el patró es va utilitzar àcid butíric i es va preparar una solució 100 mM amb 

metanol de la qual es van fer dilucions entre 10 mM i 1 mM. Es va utilitzar un 

cromatògraf Waters i es va analitzar amb el software Waters EMPOWER. Com a fase 

mòbil es va utilitzar una solució de metanol i àcid fosfòric (50:50) que es va passar per 

una columna cromatogràfica Ultrabase C18 5 µm 200 x 4.6 cm (Akady) a 40 ºC i es va 

detectar amb llum ultraviolada a una longitud d’ona de 220 nm.  

Aquest procediment es va realitzar en col·laboració amb el Servei d’Anàlisis de 

Fàrmacs de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 

Quantificació de BCoAT en femtes 

Per a poder analitzar els nivells de DNA de BCoAT en femtes d’individus Ctrl i de 

pacients amb MC, es van recollir les femtes en el Stool DNA Stabilizer (Stratec) i 

processades amb el kit PSP Spin Stool DNA Kit (Stratec) seguint les indicacions del 

fabricant.  

Per a amplificar el DNA de BCoAT, es va utilitzar els cebadors prèviament dissenyats 184 

(Sigma). El gen ribosomal bacterià 16S va ser utilitzat com a control intern i la 

fluorescència es va detectar en un sistema ABI PRISM 7500 Fast RT-PCR (Applied 

Biosystems). Per a normalitzar els valors de Ct es van calcular els DeltaCts: 'ct= Ct del 

16S – Ct del BCoAT i els resultats es mostren en UA que resulten del càlcul: 2 (-'Ct). Es va 

utilitzar el sistema Syber Green (Applied Biosystems) segons les instruccions del 

fabricant.  
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Anàlisis estadístic 

Les dades quantitatives estan expressades com a mitjana i rang, les variables 

categòriques com a freqüències absolutes. Es va utilitzar el test de Wilcoxon per a 

examinar diferències estadístiques entre dos grups, el de Kruskal-Wallis per a grups 

múltiples, seguit d’un test de Wilcoxon corregit amb el Bonferroni per a test múltiples. 

Es va considerar estadísticament significatiu els p valors <0,05. 
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ESTUDI 1: Alteracions en les cèl·lules mare de l’epiteli intestinal 
poden contribuir a canvis permanents a la mucosa de pacients 

amb CU  

 

 

Els organoides derivats de pacients amb CU poden ser eficaçment expandits i 

diferenciats ex vivo 

Per a generar organoides enriquits en cèl·lules mare (EpOCs) es van utilitzar criptes 

aïllades del còlon distal d’individus Ctrl i de pacients amb CU. Els cultius d’organoides 

tant d’individus Ctrl com de pacients amb CU presentaven una capacitat similar 

d’autorenovació i característiques histològiques i moleculars comparables (Figura 13).  

 
Figura 13. Les criptes tant d’individus Ctrl com de pacients amb CU poden donar lloc a cultius 
d’organoides epitelials in vitro. Representació esquemàtica del cultiu de criptes de còlon i l’expansió 
dels EpOCs derivats d’individus Ctrl i de la pacients amb CU. Els EpOCs es diferencien a d-EpOCs en 5 
dies. Barra d’escala: 200 µm. 
 

Independentment de l’origen de la mostra, en els EpOCs, una fina capa de cèl·lules no 

polaritzades mostra l’expressió del marcador de cèl·lula mare LGR5 i el marcador de 

proliferació KI-67 i mostren baixa expressió de marcadors de diferenciació (L-FABP i 

Mucina-2, marcadors de cèl·lules absortives i secretores de moc, respectivament). La 

retirada del medi de factors específics per a cèl·lules mare fa que aquests organoides 

esdevinguin organoides diferenciats (d-EpOCs) en 5 dies (Figura 14). Tant els d-EpOCs 

derivats de Ctrl com els de malalts amb CU presenten una marcada polarització 

nuclear al costat baso-lateral alhora que presenten estructures en forma de vacuoles 
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situades al costat luminal. Hi ha un marcat descens en el nombre de cèl·lules positives 

per a LGR5 i KI-67 i un increment de les cèl·lules positives per a L-FABP i mucina-2 

(Figura 14).  

 
 

Figura 14. Caracterització histològica i d’expressió de proteïnes (marcadors de diferenciació) dels 
EpOCs i els d-EpOCs derivats de Ctrl i pacients amb CU. Imatge representativa del marcatge amb 
hematoxilina i eosina (H&E), marcatge per immunohistoquímica de les proteïnes de Ki-67, L-FABP i 
mucina-2 i hibridació in situ per a detectar el mRNA de LGR5. Barra d’escala: 100 µm.  

 
Per a explorar amb més profunditat els canvis durant la diferenciació in vitro dels 

organoides derivats d’individus Ctrl i de pacients amb CU, es va fer un anàlisis per 

microarray de tot el transcriptoma. L’anàlisi per components principals (PCA) separa 

els EpOCs i els d-EpOCs en dues poblacions independentment de l’origen de la mostra 

(Figura 15A). Aproximadament 4.500 sondes es van trobar diferencialment 

expressades (FDR ≤0,05 i |FC| ≥1,5) (Figura 15B). En concret, els EpOCs mostren una 

significativa major expressió dels marcadors ja descrits de cèl·lula mare EPHB2, LGR5 i 

ASCL2 i dels marcadors de proliferació MKI67, MYC i PTTG1. En els d-EpOCs hi ha una 

sobreexpressió de marcadors intestinals d’enteròcits absortius (per exemple CA1, 

FABP2 i CA2) i de cèl·lules Goblet secretores de moc (per exemple MUC5B, TFF3 i 

AGR2). Els d-EpOCs també mostren un increment en l’expressió d’alguns reguladors de 

la resposta immune, incloent el receptor IL-1R tipus II (IL1R2) d’acord amb el que hem 
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vist recentment al nostre laboratori 177. A més, els d-EpOCs presenten una 

sobreexpressió de factors com WNT3, EGF, DLL4, i BMP2 (Figura 15B). 

 

 
 
Figura 15. Els EpOCs generats a partir de Ctrl i pacients amb CU presenten programes comparables de 
diferenciació. A: PCA generat a partir de les dades d’un microarray de tot el genoma de EpOCs i de d-
EpOCs derivats d’individus Ctrl i pacients amb CU. El gràfic separat per dues components principals 
mostra la primera component en el eix X i la segona component en el eix Y. La proporció de la variància 
està indicada en cada component. B: Volcano plot mostrant els canvis d’expressió entre els d-EpOCs i els 
EpOCs independentment de l’origen de la mostra (Ctrl o CU). El log2 Fold Change dels d-EpOCs versus els 
EpOCs està representat a l’eix X i el -log10 del p valor ajustat està representat a l’eix Y. Els punts en verd i 
el vermell representen els gens que es troben significativament disminuïts o augmentats (|FC| ≥ 1,5 
(log2 fold-change ≥0,58) i FDR ≤0,05) en els d-EpOCs comparat amb els EpOCs, respectivament. Els gens 
que no presenten canvis significatius d’expressió estan representats en gris. Alguns gens que es troben 
diferencialment expressats s’han classificat per les seves funcions epitelials.  
 

Es va fer una validació tècnica per RT-PCR d’un conjunt de marcadors de cèl·lula mare, 

proliferació i diferenciació epitelial (Figura 16A). La diferenciació dels organoides 

també va induir una significativa sobreexpressió de gens característics d’epiteli de 

l’intestí prim (SI, ENPP3, MTTP, SLC7A9). Gràcies a la generació d’organoides derivats 

de criptes d’intestí prim (ili) es va poder comprovar que aquests mantenen una 

expressió més elevada de marcadors específics de l’intestí prim com APOA4, DEFA5 i 

LYZ i una menor expressió de marcadors específics de còlon com CLCA4 i MUC5B 

comparat amb els organoides derivats de criptes de còlon (Figura 16B). 
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En resum, demostrem que els cultius d’organoides epitelials expandits ex vivo tenen 

capacitat de donar lloc a llinatges cel·lulars diferenciats, independentment de l’origen 

de la mostra.  

 

 
 

Figura 16. Caracterització transcripcional dels EpOCs i els d-EpOCs derivats d’individus Ctrl i pacients 
amb CU. A: Els cultius d’organoides epitelials d’individus Ctrl i de pacients amb CU presenten nivells 
similars de marcadors epitelials de cèl·lules mare, proliferació i marcadors de diferenciació. Les barres 
representen el ratio d’expressió de mRNA entre d-EpOCs i EpOCs. La línia discontinua es refereix al nivell 
d’expressió basal en els EpOCs. B: La identitat específica de regió es manté en els organoides derivats de 
còlon versus els derivats d’intestí prim. Es va analitzar l’expressió de diferents marcadors epitelials 
específics de còlon (CLCA4, MUC5B) i d’intestí prim (APOA4, DEFA5, LYZ) en una cohort de EpOCs (n=23) 
i d-EpOCs (n=20) derivats de còlon i una altra cohort de EpOCs derivats d’intestí prim (SInt-EpOCs, n=9) i 
diferenciats (SInt-d-EpOCs, n=7). El cultiu d’organoides derivats d’intestí prim prové de biòpsies d’ili d’on 
es van generar els SInt-EpOCs i es van diferenciar per a generar els SInt-d-EpOCs seguint el mateix 
procediment que amb la cohort anterior. Els nivells d’expressió estan expressats en unitats arbitràries 
(UA). Els nivells de mRNA estan expressats en relació a l’expressió de la ACTB. 
 

 

Una signatura transcripcional específica caracteritza els EpOCs i els d-EpOCs dels 

pacients amb CU comparat amb els Ctrl 

Tot i la identificació d’un programa comú de diferenciació dels organoides, es va 

determinar per anàlisis d’expressió diferencial, una signatura transcripcional específica 

pels EpOCs i els d-EpOCs de pacients amb CU comparats amb els individus Ctrl (Figura 
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17A). Es van trobar 84 gens diferencialment regulats en els EpOCs (CU vs Ctrl EpOCs) i 

77 en els d-EpOCs (CU vs Ctrl d-EpOCs), 24 dels quals eren comuns per a les dues 

poblacions d’organoides (P ≤ 0,05 i |FC| ≥ 1,5) (Figura 17B).  

 

Figura 17. Perfils d’expressió gènica diferencial en els EpOCs i els d-EpOCs generats a partir d’individus 
Ctrl comparats amb els generats a partir de pacients amb CU. A: Heat map on es representen els gens 
expressats de forma diferencial en els pacients de CU comparat amb els individus Ctrl. Es mostren de 
forma separada els gens diferencialment expressats en EpOCs i d-EpOCs. Cada fila mostra una sola 
sonda i cada columna una mostra. Els nivells d’expressió elevats es mostren en vermell i els de baixa 
expressió en verd. Es va aplicar per a la classificació de cada gen i de cada mostra un mètode de grups 
jeràrquics sense supervisió, utilitzant una distància de Pearson i un mètode de vinculació mitjana. Les 
mostres derivades d’individus Ctrl es mostren en blanc (EpOCs n=11 i d-EpOCs n=10) i les dels pacients 
amb CU en negre (EpOCs n=8 i d-EpOCs n=7). B: Diagrama de Venn on es mostren el nombre de gens 
diferencialment expressats en EpOCs i d-EpOCs comparant CU vs Ctrl. La part grisa mostra el gens 
diferencialment expressats i comuns en els dos sistemes d’organoides. Una selecció de gens 
sobreexpressats (fletxa vermella) i disminuïts (fletxa verda) es mostren als quadres inferiors. 

 
L’anàlisi per RT-PCR va confirmar una significant sobreexpressió del mRNA que codifica 

per la proteïna antimicrobiana lisozim C (LYZ), la proteïna de les unions estretes 

claudin-18 (CLDN18), annexina-10 (ANXA10), hyal-1 (HYAL1) i la serpina B2 (SERPINB2) 

en els EpOCs i els d-EpOCs obtinguts de pacients amb CU comparats amb els individus 

Ctrl. D’altra banda es van trobar significativament disminuïts en els d-EpOCs derivats 

de pacients amb CU comparats amb els derivats d’individus Ctrl, el mRNA que codifica 

pel transportador d’aigua aquaporina 8 (AQP8), els marcadors de cèl·lula secretora de 

moc hZG16 (ZG16) i hCLCA1 (CLCA1), la mucina transmembrana (MUC12) i el pèptid 

antimicrobià GIIC sPLA2 (PLA2G2A) (Figura 18).  
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Figura 18. Validació per RT-PCR dels gens que es van trobar diferencialment expressats en l’anàlisi per 
microarray. Els nivells d’expressió estan expressats en unitats arbitràries (UA). Els nivells de RNA 
missatger estan expressats en relació a l’expressió de la ACTB. Mitjana±SEMs. *p<0,05, **p<0,01, 
***p<0,001, test estadístic de Wilcoxon.  

 
A més, també es va trobar augmentada la concentració de proteïna del lisozim C en els 

sobrenedants de cultius d’aquests organoides, així com l’activitat enzimàtica d’aquesta 

en els organoides derivats de pacients amb CU comparats amb individus Ctrl (Figura 

19). La concentració de hZG16 en els sobrenedants dels EpOCs i dels d-EpOCs generats 

a partir de pacients amb CU es va trobar significativament més baixa comparada amb 

la dels organoides derivats de Ctrl (Figura 19A). 

 

 
 

Figura 19. Secreció proteica diferencial en els EpOCs i els d-EpOCs derivats de pacients amb CU 
comparat amb els individus Ctrl. A: Secreció proteica (ng/ml) de lisozim C i hZG16 en el sobrenedant 
dels EpOCs i els d-EpOCs dels individus Ctrl i dels pacients amb CU. B: Representació de l’activitat del 
lisozim C (U/mL) en els EpOCs i els d-EpOCs derivats de pacients amb CU i Ctrl.  Mitjana±SEMs. *p<0.05, 
**p<0.01, ***p<0.001, test estadístic de Wilcoxon. 



RESULTATS 
 

75 
 

Després, vam determinar si l’expressió del panell de gens que es trobaven desregulats 

en els EpOCs derivats de pacients amb CU també estaven diferencialment expressats 

en els cultius d’oganoides derivats de pacients amb MC. Es va utilitzar una cohort 

independent de EpOCs i d-EpOCs de còlon (sigma) d’individus Ctrl i de pacients amb 

MC i es van analitzar els canvis transcripcionals per RT-PCR. Dels 10 gens analitzats, 

només vam trobar diferències significatives en els canvis d’expressió de mRNA de la 

LYZ en els EpOCs i els d-EpOCs de pacients amb MC comparats amb els d’individus Ctrl 

(Figura 20).  

Figura 20. Anàlisis d’expressió de mRNA de cultius d’organoides derivats de pacients amb MC dels 
gens que es troben diferencialment expressats en els EpOCs derivats de pacients amb CU. L’expressió 
de mRNA del panell de gens seleccionats de la Figura 18 es va fer en una cohort independent de EpOCs i 
d-EpOCs derivats de Ctrl (n=6) i de pacients amb MC (n=8). Els nivells de RNA missatger estan expressats 
en relació a l’expressió de la ACTB. Mitjana±SEMs. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, test estadístic de 
Wilcoxon. 

 

Així doncs, donem evidencia de que els EpOCs i els d-EpOCs obtinguts de pacients amb 

CU tenen un perfil transcripcional diferent al dels individus Ctrl, suggerint que hi ha 

diferències intrínseques sostingudes en el compartiment epitelial de cèl·lules mare en 

la mucosa de pacients amb CU.  
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El teixit epitelial i el cultiu d’organoides derivat de pacients amb CU en remissió 

presenten característiques comunes d’expressió 

Llavors, ens vam preguntar si els gens que vam trobar desregulats en els organoides 

derivats  de pacients amb CU eren modulats quan hi havia activitat de la malaltia. Per a 

poder respondre a aquesta qüestió vam alinear el perfil d’expressió dels EpOCs i dels 

d-EpOCs amb el perfil transcripcional que prèviament vam publicar de biòpsies de Ctrl i 

de pacients amb CU (número d’accés GSE38713) 179. Aproximadament un 53% dels 

gens (72/137) que es trobaven significativament desregulats (tan augmentats com 

disminuïts) en els EpOCs i en els d-EpOCs derivats de pacients amb CU van trobar-se 

similarment desregulats a les biòpsies de pacients amb CU. Per a validar aquests 

resultats, vam realitzar RT-PCR d’un panell seleccionat de gens en biòpsies de còlon 

d’individus Ctrl i pacients amb CU en remissió (sense inflamació) o amb activitat 

inflamatòria (Figura 21).  

LYZ, CLDN18 i HYAL1 es van trobar sobreexpressats a la mucosa dels pacients amb CU 

activa (amb inflamació) de forma similar al que vam observar en els organoides 

procedents de pacients amb CU (Figura 21). Els canvis en l’expressió proteica es van 

analitzar per immunohistoquímica en seccions de còlon. El lisozim C es va detectar de 

forma molt lleu en les cèl·lules epitelials dels individus Ctrl. Tot i això, aquest enzim es 

va trobar molt marcat i acumulat als grànuls de les cèl·lules epitelials secretores al llarg 

de la cripta en les mostres de pacients actius amb CU. També es van detectar altres 

fonts cel·lulars de lisozim C a la làmina pròpia, tant en Ctrl com en pacients amb CU, 

que molt probablement corresponen a macròfags i les cèl·lules dendrítiques activades 
185, 186. De forma similar la Claudina-18, que no es detecta en la mucosa del còlon 

d’individus Ctrl, mostra una expressió esporàdica en les mostres de CU actives. 

L’expressió de lisozim C i de la Claudina-18 també es troba desregulada en mostres de 

pacients amb CU en remissió. En el cas de hyal-1 no es van trobar alteracions visibles 

en els pacients amb CU comparats amb els individus Ctrl (Figura 21). 
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Figura 21. La mucosa de pacients amb CU comparteix una signatura de sobreexpressió amb els EpOCs i 
els d-EpOCs derivats de CU. A: RT-PCR de gens seleccionats prèviament com a sobreexpressats en 
EpOCs derivats de pacients amb CU comparats amb els derivats d’individus Ctrl. Biòpsies de mucosa de 
còlon de Ctrl (n=13) van ser comparades amb biòpsies de pacients amb CU en remissió (n=24) i CU 
activa (n=11). Els nivells d’expressió estan expressats en unitats arbitràries (UA). Els nivells de RNA 
missatger estan expressats en relació a l’expressió de la ACTB. Mitjana±SEMs. *p<0,05, **p<0,01, 
***p<0,001, test estadístic de Wilcoxon amb una correcció de Bonferroni per a test múltiples. B: Tinció 
per immunohistoquímica dels gens seleccionats diferencialment expressats en EpOCs derivats de 
pacients amb CU comparat amb els derivats d’individus Ctrl. Les mostres de mucosa de còlon dels 
individus Ctrl van ser comparades amb les mostres de pacients amb CU activa i en remissió. Les fletxes 
negres indiquen la sobreexpressió proteïca en CU comparat amb mucosa Ctrl. Les fletxes blanques 
mostren l’expressió de lisozim C a cèl·lules de la làmina pròpia. Barra d’escala: 100 µm. 
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Els EpOCs i els d-EpOCs i les mostres de teixit de pacients amb CU també comparteixen 

un panell de gens disminuïts; en particular hi ha una baixada de ZG16 a les mostres de 

còlon que és similar als resultats observats en el cultiu d’organoides de pacients amb 

CU (Figura 22A). De forma similar l’expressió proteica de hZG16 es va detectar de 

forma disminuïda en les criptes de les mostres de pacients amb CU activa i en remissió 

(Figura 22B). La CLCA1 no va presentar canvis transcripcionals significatius en les 

mostres de teixit dels pacients amb CU comparat amb els individus Ctrl (Figura 22A). 

Tot i això, la pèrdua d’expressió proteica de hCLCLA1 va ser esporàdicament observada 

en l’epiteli de les mostres de pacients amb CU (Figura 22B). La PLA2G2A mostra un 

increment en transcripció en les mostres de teixits de pacients amb CU activa i en 

remissió comparat amb els Ctrl (Figura 22A) i, a nivell proteic hi ha un descens en GIIC 

sPLA2 que s’observa a la part alta de les criptes en CU comparat amb les seccions de 

Ctrl. Tot i la disminució d’aquesta proteïna a la part més alta de la cripta, trobem una 

marcada expressió aberrant que és  degut a una metaplàsia de les cèl·lules de Paneth, 

cèl·lules productores d’aquesta proteïna i que es troben a la base de la cripta d’aquests 

pacients amb CU (Figura 22B, fletxes negres). La co-tinció de lisozim C, claudin-18, 

hyal-1, hZG16, hCLCA1 i CIIC sPLA2 amb el marcador epitelial EpCAM en les seccions de 

còlon de pacients amb CU confirma la localització epitelial d’aquestes proteïnes al 

teixit (Figura 23).  
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Figura 22. La mucosa de pacients amb CU comparteix un panell de gens disminuïts amb els EpOCs i els 
d-EpOCs derivats de pacients amb CU. A: RT-PCR de gens seleccionats prèviament com a disminuïts en 
EpOCs derivats de pacients amb CU comparats amb els derivats d’individus Ctrl. Biòpsies de mucosa de 
còlon de Ctrl (n=13) van ser comparades amb biòpsies de pacients amb CU en remissió (n=24) i CU 
activa (n=11). Els nivells d’expressió estan expressats en unitats arbitràries (UA). Els nivells de RNA 
missatger estan expressats en relació a l’expressió de la ACTB. Mitjana±SEMs. *p<0.05, **p<0.01, 
***p<0.001, test estadístic de Wilcoxon amb una correcció de Bonferroni per a tests múltiples. B: Tinció 
per immunohistoquímica dels gens seleccionats diferencialment expressats en EpOCs derivats de 
pacients amb CU comparat amb els derivats d’individus Ctrl. Les mostres de mucosa de còlon dels 
individus Ctrl van ser comparades amb les mostres de pacients amb CU activa i en remissió. Els triangles 
negres indiquen la desregulació proteica a l’epiteli de CU comparat amb mucosa Ctrl. Les fletxes negres 
indiquen la sobreexpressió de GIIC sPLA2 a la base de les criptes de pacients amb CU degut a la 
metaplàsia de cèl·lules de Paneth, productores d’aquesta proteïna. Barra d’escala: 100 µm. 
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Figura 23. Co-localització de les proteïnes de lisozim C, hyal-1, hCLCA1, claudina-18, hZG16 i GIIC sPLA2 
amb el marcador epitelial EpCAM. Imatges representatives de la co-tinció per immunofluorescència de 
seccions de còlon de pacients amb CU activa (lisozim C, claudina-18, hyal-1, hZG16, hCLCA1) i de Ctrl 
(GIIC sPLA2). Barra d’escala: 100 µm 

 

Amb això, donen evidència de que les alteracions presents a la mucosa del còlon de 

pacients amb CU es mantenen en els organoides derivats d’aquests malalts donant pes 

a que aquest sistema de cultiu pot ser una eina molt útil per a estudiar aquesta 

malaltia.   

 

La signatura d’expressió dels organoides derivats de malalts amb CU suggereix 

l’adquisició d’un perfil del tracte gastrointestinal alt 

Fins ara, els resultats suggereixen la presència de canvis sostinguts en els organoides 

derivats de pacients amb CU. Llavors, ens vam preguntar si la signatura global 

d’expressió del cultiu d’organoides derivats de pacients amb CU s’assemblava al perfil 

d’alguna altra regió del tracte GIl. Per a veure això, es va alinear el perfil d’expressió 

dels EpOCs i d-EpOCs de pacients amb CU amb un microarray prèviament publicat d’un 

mapa del tracte GI humà sa (número d’accés GSE10867)187. Aquest anàlisi va revelar 

que els gens que es troben alterats en els organoides derivats dels pacients amb CU 

comparat amb els dels individus Ctrl s’agrupen amb les mostres de diferents regions 

del  tracte GI. Els gens que es troben sobreexpressats en els EpOCs i d-EpOCs derivats 

dels pacients amb CU correlacionen amb un grup de gens que es troben principalment 

expressats en l’antre (estómac), jejú i duodè. Entre aquests es troben els gens de LYZ, 
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CLDN18, HYAL1 i ANXA10. De forma similar, els gens que es troben disminuïts en els 

EpOCs i d-EpOCs derivats dels pacients amb CU són transcrits que es troben 

predominantment expressats en el còlon sa (AQP8, ZG16 i CLCA1) (Figura 24). 

 

Figura 24. Els EpOCs i els d-EpOCs derivats de pacients amb CU presenten característiques d’expressió 
del tracte GI alt. Heat map on es mostren els gens identificats en els EpOCs derivats de CU en un 
conjunt de biòpsies de diferents segments del tracte GI (C: còlon, I: ili, J: jejú, D: duodè, A: antre). Cada 
fila mostra una sola sonda i cada columna una mostra. Els nivells d’expressió elevats es mostren en 
vermell i els de baixa expressió en verd. Es va aplicar per a la classificació de cada gen i de cada mostra 
un mètode de grups jeràrquics sense supervisió, utilitzant una distància de Pearson i un mètode de 
vinculació mitjana. A les columnes de l’esquerra es mostren els gens sobreexpressats (lila) i disminuïts 
(taronja) en els organoides derivats dels pacients amb CU comparat amb els derivats d’individus Ctrl.  

 

Les tincions per immunohistoquímica confirmen que tant el lisozim C com la claudin-18 

es troben molt expressades a l’epiteli gàstric sa (Figura 25). Com ja s’esperava, el 

lisozim C també es troba expressat en les cèl·lules de Paneth de la mucosa de l’intestí 

prim (semblant a GIIC sPLA2). Pel contrari, l’expressió proteica de hZG16, hCLCA1 i GIIC 
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sPLA2 és indetectable a l’epiteli gàstric sa. No es va trobar cap desregulació en 

l’expressió de hyal-1 a l’epiteli gàstric comparat amb el còlon de Ctrl o de pacients amb 

CU (Figura 25). Amb tot això, els nostres resultats suggereixen que l’epiteli derivat de 

CU adquireix trets característics de regions altes del tracte gastrointestinal alhora que 

perden característiques funcionals de l’epiteli intestinal més distal.  

 
 

Figura 25. Anàlisis per immunohistoquímica de lisozim C, claudina-18, hyal-1, hZG16, hCLCA1 i GIIC 
sPLA2 en el còlon procedent d’individus Ctrl i de pacients amb CU, comparat amb mostres d’intestí 
prim (ili) i estómac (antre). Les imatges de còlon dels Ctrl i dels CU es refereixen a les mostres 
utilitzades a les Figures 21 i 22 . Barra d’escala: 100 µm.  
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ESTUDI 2: Efectes del butirat sobre l’epiteli intestinal 
d’individus Ctrl i de pacients amb MII; influència de la 

inflamació 

 

 

Les femtes de pacients amb MC activa presenten una major concentració d’AGCC i 

una menor quantitat de BCoAT 

Per a estudiar els possibles defectes en la producció de butirat en els pacients amb 

MC, es van analitzar per HPLC les femtes de pacients amb MC (tant actius com 

inactius) i individus Ctrl per a mesurar la concentració dels AGCC. D’acord amb el que 

diu la literatura, els AGCC més abundants van ser l’àcid acètic, el propiònic i el butíric 
137, 138. La concentració d’àcid acètic es va trobar significativament més elevada en les 

mostres provinents de pacients de MC (tant actius com en remissió) comparant-les 

amb els individus Ctrl. L’àcid propiònic també es va trobar significativament més elevat 

en mostres de MC comparades amb les dels Ctrl però en aquest cas només en les 

mostres de pacients actius (Figura 26A). Els altres AGCC mesurats, trobats en una 

menor concentració, no van mostrar diferències entre pacients amb MC i Ctrl a 

excepció de l’àcid làctic que també es va trobar significativament més elevat en 

pacients amb MC activa (Figura 26B). En general doncs, vam trobar nivells similars i en 

alguns casos superiors d’AGCC en les femtes de pacients amb MC activa.  

A diferència del que descriuen altres estudis 180, no vam trobar diferències en el 

contingut de butirat en femtes de pacients amb MC comparant-ho amb Ctrl. Tot i això, 

vam mesurar l’expressió del BCoAT, un dels enzims bacterians responsable de la 

síntesis de butirat, com a indicador de la capacitat de la microbiota a produir aquest 

metabòlit 141, 142. L’expressió de BCoAT es va trobar significativament més baixa en 

femtes de pacients amb MC activa comparat amb les mostres dels que es trobaven en 

remissió i dels Ctrl (Figura 26C).  

En conjunt, aquestes dades demostren que la microbiota present a les femtes de 

pacients amb MC activa presenta una menor capacitat de produir aquest metabòlit. 
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Aquesta discordança entre la capacitat enzimàtica de generar butirat i la concentració 

del mateix en les femtes dels malalts actius, podria explicar-se per un defecte en el 

consum d’aquest a la mucosa d’aquests malalts.  

 

 
Figura 26. Les femtes de pacients amb MC activa presenten una major concentració d’AGCC i una 
menor quantitat de BCoAT. Es van mesurar per HPLC els AGCC en femtes de Ctrl (n=12), pacients amb 
MC en remissió (11) i MC activa (n=10). A: AGCC més abundantment presents en femtes. B: AGCC menys 
abundants.. Els valors estan expressats en µmol/g. Mitjana±SEMs. *p<0,05, test estadístic de Mann-
Whitney. C: Es van mesurar els nivells de BCoAT per RT-PCR en femtes de Ctrl (n=12), pacients amb MC 
en remissió (11) i MC activa (n=10). Els nivells d’expressió de DNA estan expressats en unitats arbitràries 
(UA) en relació al gen 16S ribosomal bacterià. Mitjana±SEMs. *p<0,05, **p<0,01 test estadístic de 
Mann-Whitney. 
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El butirat regula l’expressió gènica en els organoides epitelials humans 

Fins ara hem demostrat que l’expressió de BCoAT en les femtes de pacients amb MC 

activa es troba significativament disminuïda comparada amb individus Ctrl. Tot i això, 

les concentracions de butirat mesurades en aquestes femtes són comparables a les 

dels individus Ctrl i de pacients amb MC en remissió. Aquests resultats suggereixen 

que això podria ser resultat d’una alteració en el metabolisme del butirat en el context 

de la inflamació. Per a entendre millor el paper del butirat en el context de la MII, 

primer vam estudiar els efectes d’aquest en cultius primaris epitelials humans ex vivo. 

Es van generar EpOCs a partir de criptes obtingudes d’individus Ctrl i van ser 

diferenciats in vitro a d-EpOCs. A diferència del primer estudi, els d-EpOCs es van 

analitzar 3 dies després d’induir la diferenciació (en el primer estudi eren 5 dies) a més 

de la retirada completa de la PGE2 en aquest segon estudi. Tot i aquestes diferències, 

els sistemes van resultar ser molt similars a nivell morfològic i d’expressió gènica. Així 

doncs, aproximadament 2.014 sondes es van trobar diferencialment expressades 

durant la diferenciació (FDR ≤0,05 i |FC| ≥1,5). En particular els d-EpOCs mostraven 

una disminució en l’expressió de marcadors de cèl·lula mare com EPHB2 i LGR5 

juntament amb una sobreexpressió de marcadors de cèl·lules absortives (per exemple, 

CA1 i CA2) i cèl·lules Goblet productores de moc (com MUC5B i AGR2). Els d-EpOCs 

també mostraven una major expressió de diferents reguladors de la resposta immune, 

incloent IL1R2, com en el primer estudi (Figura 27).   
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Figure 27. Volcano plot mostrant els canvis en l’expressió dels EpOCs i els d-EpOCs. Els punts en verd I 
vermell mostren els gens que es troben significativament disminuïts o incrementats (|FC| ≥ 1,5 (log2 
fold-change ≥0,58) i FDR ≤0,05) en els d-EpOCs (n=4) comparat amb els EpOCs (n=4). Els gens que no es 
troben significativament alterats estan representats en gris. Alguns gens han estat ressaltats I agrupats 
segons el seu paper en les funcions de les cèl·lules epitelials.   
 
 

Un cop establert el sistema de cultiu d’organoides amb les noves condicions de cultiu 

dels d-EpOCs, aquests van ser utilitzats per a estudiar l’habilitat d’aquest epiteli a 

respondre a diferents concentracions de butirat. Ambdós sistemes, EpOCs i d-EpOCs, 

van ser obtinguts a partir de mostres provinents d’individus Ctrl (n=4) que van ser 

estimulats durant 1 h, 3 h, 6 h i 24 h amb dues dosis de butirat diferents (0,5 mM i 5 

mM, segons estudis previs 158). Com es mostra a la Figura 28, no vam observar canvis 

morfològics en els organoides estimulats amb butirat ni en la dosis de 5 mM a 24 h 

després de l’estímul.  

 

 
Figura 28. Imatge representativa de la morfologia dels EpOCs i d-EpOCs estimulats amb butirat 5 mM 
durant 24 h. No s’observen diferències morfològiques en els EpOCs i els d-EpOCs després de ser 
estimulats amb altes dosis de butirat. Barra d’escala: 200 µm. 
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Es va aïllar el RNA de totes les condicions i es va realitzar un anàlisis per microarray de 

tot el transcriptoma. Primer de tot, com es veu a l’anàlisi per PCA, els EpOCs i els d-

EpOCs es separen clarament. Tot i això, les altes dosis i les estimulacions més llargues 

de butirat incrementen PC1 i PC2 en el mateix sentit en els dos grups cel·lulars (Figura 

29).  

 

 
 
Figura 29. PCA basat en l’anàlisi de microarray de tot el transcriptoma dels EpOCs i d-EpOCs derivats 
d’individus Ctrl i estimulats amb diferents dosis de butirat a diferents temps. La representació 
mitjançant dos components mostra un primer component en el eix X i un segon component en el eix Y. 
La proporció de cada variància es mostra per a cada component.  
 
 

En conjunt, el butirat indueix una marcada signatura transcripcional depenent de dosis 

i de temps tant en els EpOCs com en els d-EpOCs. L’efecte més evident es veu amb la 

dosis alta de butirat, 5 mM, a les 24 h. En aquestes condicions, el butirat regula 

significativament (FDR≤0,05 i |Fch|≥1,5) 3.603 gens (1.801 sobreexpresats i 1.802 

disminuits) en els EpOCs i 4.102 gens (2.146 sobreexpresats i 1.956 disminuïts) en els 

d-EpOCs comparat amb la condició sense tractar amb butirat (Figura 30).  
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Figura 30. Perfils d’expressió gènica diferencial en EpOCs i d-EpOCs estimulats amb butirat. 
Representació de Heat map dels gens diferencialment expressats en EpOCs (n=4 per temps i dosis) (A) i 
d-EpOCs (n=4 per temps i dosis) (B) sota dosis creixents de butirat a diferents temps. Cada fila mostra 
una sola sonda i cada columna una mostra. Els nivells d’expressió elevats es mostren en vermell i els de 
baixa expressió en verd. Es va aplicar per a la classificació de cada gen i de cada mostra un mètode de 
grups jeràrquics sense supervisió, utilitzant una distància de Pearson i un mètode de vinculació mitjana.  
 
 
Per a estudiar millor quines eren les funcions cel·lulars més rellevants que es trobaven 

alterades per l’estimulació amb butirat, els gens regulats en els dos sistemes 

d’organoides van ser analitzats mitjançant el programa d’anàlisis de vies, IPA 

(Ingenuity Pathway Analysis). Les vies més significativament regulades pel butirat 

estan relacionades amb proliferació, supervivència cel·lular i viabilitat que es van 

trobar significativament disminuïdes pel butirat en ambdós sistemes de cultiu 

d’organoides epitelials. A més, la majoria de les vies es trobaven alterades de forma 

similar en els dos sistemes (Figura 31A). Així, els EpOCs i els d-EpOCs regulen de la 

mateixa manera marcadors de proliferació (MYC i Ki67) i marcadors pro-inflamatoris 

(CXCL1, HMGB1 i NFKB1) en resposta a butirat. També incrementen la transcripció de 

gens relacionats amb la defensa contra l’estrès oxidatiu; com les metal·lotioneïnes que 

són proteïnes involucrades en la detoxificació, entre elles la MT1X, i la CAT (catalasa) i 
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la GPX3 (glutatió peroxidasa 3) encarregades de degradar el peròxid d’hidrogen, que 

causa danys al DNA. També augmenten la transcripció de la HDAC3, confirmant així la 

inhibició de les histones desacetilases per part del butirat 188, 189 (Figura 31B). També 

augmenten la ALDH1A3, un dels enzims que participen en la formació d’àcid retinoic, 

amb efectes beneficiosos pel sistema immune 190. Tot i així, la mort cel·lular i la 

necrosis només es va trobar significativament alterades en els EpOCs (Figura 31A). 

Analitzant amb més detall els gens relacionats amb la inducció de la mort cel·lular, 

específicament en els EpOCs, es troba un increment de AIFM3 (factor d’inducció de 

l’apoptosi) i FOXO1 (que augmenta FasL i activa Bim, que activen l’apoptosi) i una 

baixada de BCL2L2 (de la família de BCL2, amb accions anti-apoptòtiques) (Figura 31B).  

 

 
 

Figura 31. Els EpOCs i els d-EpOCs estimulats amb butirat presenten diferents canvis d’expressió 
gènica. A: Gràfic polar mostrant les 15 vies amb canvis transcripcionals més alterades en els EpOCs i d-
EpOCs després de l’estimulació de butirat 5 mM durant 24 h utilitzant el programa IPA. Els resultats es 
mostren gràficament com a logaritme negatiu del nivell de probabilitat (els estadísticament més 
significatius tenen major valor en el gràfic). Les vies representades en verd són les que es troben 
disminuïdes i les vermelles són les que estan augmentades. B: Diagrama de Venn mostrant el numero de 
gens diferencialment expressats en EpOCs i d-EpOCs estimulats amb 5 mM de butirat durant 24 h. La 
part grisa mostra els gens diferencialment expressats i comuns en els dos sistemes d’organoides. Una 
selecció de gens sobreexpressats (fletxa vermella) i disminuïts (fletxa verda) es mostren als quadres 
inferiors. 
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Així, tot i que ambdós sistemes responen a l’estímul del butirat, vam decidir centrar-

nos en els d-EpOCs ja que són els que representen la part superior de la cripta i que és 

la que es troba exposada més directament als bacteris i als seus metabòlits. Alguns 

dels canvis en les vies de proliferació, resposta a dany oxidatiu i funcions immunes 

induïts per l’estímul del butirat 5 mM a 24h en els d-EpOCs es van validar mitjançant 

RT-PCR (Figura 32).  

 

  
 

Figura 32. El Butirat regula significativament la proliferació, la resposta oxidativa i funcions immunes 
en els d-EpOCs. Gens relacionats amb proliferació (MYC, Ki67), resposta oxidativa (CAT, MT1X) i funcions 
immunes (IL1R2, CXCL1) van ser mesurats per RT-PCR trobant diferències significatives amb 
l’estimulació de 5 mM de butirat, n=8. Els nivells d’expressió estan expressats en unitats arbitràries (UA). 
Els nivells de RNA missatger estan expressats en relació a l’expressió de la ACTB. Mitjana±SEMs. 
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, test estadístic de Wilcoxon 
 

 

El butirat afecta la resposta dels d-EpOCs a la IL-22 

Fins ara, hem demostrat que el butirat afecta de forma molt significativa, promovent 

canvis importants en l’expressió gènica sobre l’epiteli intestinal humà. És per això que 

ens vam preguntar com la presència de butirat podia modular la resposta de l’epiteli a 

respondre a altres estímuls, com és el cas de les citocines. Per això, vam estudiar els 

efectes de la IL-22 sobre els d-EpOCs exposats prèviament al butirat.  

El primer que vam observar va ser que el butirat no tenia cap efecte sobre la 

transcripció dels receptors de la IL-22 en els d-EpOCs (IL22R1 i IL10RB) que van ser 

mesurats per RT-PCR després de 24 h d’estimulació amb butirat 5 mM (resultats no 

mostrats). Després de l’exposició dels d-EpOCs al butirat, la IL-22 va ser afegida a dosis 

de 5 i 20 ng/ml durant 20 h i els gens diana de la IL-22 van ser analitzats per RT-PCR. La 
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IL-22 és capaç d’actuar de forma molt significativa sobre els d-EpOCs i regular una 

quantitat important de gens relacionats tant amb la barrera epitelial com amb la 

resposta immune, com ja està descrit en la literatura, promovent la funció protectora 

de la barrera epitelial 191, 192. Per alguns d’aquests gens el butirat té un efecte sinèrgic 

amb la IL-22, com és el cas de MUC13 i S100A9, alhora que és capaç d’evitar 

l’increment de CXCL1 després de l’estimulació amb IL-22, evitant així la resposta 

inflamatòria induïda per la citocina (Figura 33).  

 

 

 
 

Figura 33. El butirat indueix canvis en la resposta a la IL-22. RT-PCR d’un panell de gens seleccionats 
com a resposta a l’estimulació amb 20 ng/ml de IL-22 en els d-EpOCs (n=6). Els mateixos experiments es 
van fer amb dosis més baixes de IL-22 (5 ng/ml) obtenint resultats similars, no mostrats. Els nivells 
d’expressió estan expressats en unitats arbitràries (UA). Els nivells de RNA missatger estan expressats en 
relació a l’expressió d’actina B (ACTB). Mitjana±SEMs. *p<0.05, **p<0.01, test estadístic de Wilcoxon. 
 

Aquests resultats suggereixen que, tot i que el butirat no afecti l’expressió dels 

receptors per a aquesta citocina, és capaç de modificar la resposta de l’epiteli a 

aquesta, promovent l’expressió de gens com la MUC13 i S100A9 i disminuint 

l’expressió de CXCL1.  
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La resposta al butirat en els d-EpOCs derivats de pacients amb CU i MC és 

comparable a la dels Ctrl 

Un cop coneguts els principals efectes del butirat sobre l’epiteli humà, ens vam 

preguntar si la resposta a aquest metabòlit es trobava alterada en els malalts amb MII. 

Degut al baix rendiment que comporta treballar amb epiteli de malalts amb MII amb 

una inflamació activa (com a conseqüència de la destrucció epitelial que pateixen), 

vam utilitzar d-EpOCs derivats d’epiteli en remissió (sense activitat inflamatòria) de 

malalts amb MII per a estudiar si aquests estaven intrínsecament programats a 

respondre a forma diferent a aquest metabòlit.  

Així, utilitzant d-EpOCs derivats de biòpsies de còlon de pacients amb MII (tant CU com 

MC) es va analitzar l’expressió de dos transportadors del butirat (SLC16A1 i ABCG2), un 

dels seus receptors (GPR43) i de l’enzim que el degrada, ACADS. No vam trobar 

diferències en l’expressió de mRNA d’aquests gens independentment de l’origen de la 

mostra excepte per una petita disminució significativa en SLC16A1 en el cas dels d-

EpOCs derivats de MC (Figura 34A). Després, vam examinar l’habilitat d’aquests d-

EpOCs a consumir butirat. Es va mesurar el butirat residual al medi dels d-EpOCs 

després de 24 h d’estimulació amb 5 mM de butirat. No es van trobar diferències en el 

consum d’aquests d-EpOCs derivats de pacients amb MII comparats amb els derivats 

d’individus Ctrl (Figura 34B).  

 
 

Figura 34. Els d-EpOCs derivats de pacients amb CU i MC presenten nivells equivalents de 
transportadors, receptor i d’enzim que degrada el butirat alhora que presenten un consum de butirat 
equivalent al dels d-EpOCs derivats d’individus Ctrl. A: RT-PCR de SLC16A1, GPR43, ABCG2 i ACADS de 
d-EpOCs derivats d’individus Ctrl (n=10) i de pacients amb MII (CU d-EpOCs n=13, MC d-EpOCs n=7). Els 
nivells d’expressió estan expressats en unitats arbitràries (UA). Els nivells de RNA missatger estan 
expressats en relació a l’expressió de la ACTB. Mitjana±SEMs. *p<0,05, test estadístic de Mann-Whitney.  
B: Consum de butirat 24 h després de l’estimulació amb 5 mM de butirat en organoides derivats 
d’individus Ctrl i de pacients amb MII. 
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Per a estudiar amb més profunditat com la malaltia modula la resposta de l’epiteli al 

butirat, vam analitzar els canvis d’expressió dels gens diana del butirat determinats 

prèviament. Com es representa a la Figura 35, no vam trobar diferències en la 

regulació dels gens diana del butirat, KI67, MT1X i CXCL1, en els d-EpOCs provinents de 

pacients amb MII comparat amb els derivats d’individus Ctrl.  

 

 
 
Figura 35. Els d-EpOCs derivats de pacients amb CU i MC responen al butirat de la mateixa manera que 
els d-EpOCs derivats d’individus Ctrl. Els nivells d’expressió de mRNA d’aquests gens es van mesurar per 
RT-PCR. Es va mesurar Ki67 com a marcador de proliferació, MT1X com a gen relacionat amb la resposta 
oxidativa i CXCL1 com a gen relacionat amb la funció immune. CU d-EpOCs n=13, MC d-EpOCs n=7 i Ctrl 
d-EpOCS n=10. Els nivells d’expressió estan expressats en unitats arbitràries (UA). Els nivells de mRNA 
estan expressats en relació a l’expressió de la ACTB. Mitjana±SEMs. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, test 
estadístic de Wilcoxon. 
 

Aquests resultats revelen que l’epiteli derivat de pacients amb MII sense inflamació 

activa té la mateixa capacitat de consumir i respondre al butirat i per tant no donaria 

suport a la idea de que l’epiteli d’aquests malalts presenti defectes intrínsecs que 

canviïn la captació o metabolisme del butirat.  
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La mucosa inflamada dels pacients amb CU i MC presenta una disminució en 

SLC16A1, ABCG2 i ACADS i un augment en l’expressió de GPR43 

Donat que l’epiteli derivat de pacients amb MII en remissió presenta la mateixa 

capacitat de captar i respondre al butirat, ens vam preguntar si la presència d’un 

ambient inflamatori era responsable d’aquesta desregulació en el consum d’aquest 

metabòlit. És per això que primer es va analitzar l’expressió de diferents gens 

relacionats amb l’absorció i degradació del butirat en mostres de mucosa de pacients 

amb MII amb activitat inflamatòria en comparació amb la mucosa d’individus Ctrl. 

La RT-PCR i la immunofluorescència van revelar un marcat descens en l’expressió de 

SLC16A1 en les mostres de pacients amb MII activa (Figura 36). Com es pot veure a la 

tinció de SLC16A1, aquest transportador es troba expressat a l’epiteli de superfície a la 

mucosa d’individus Ctrl però és indetectable a la mucosa inflamada dels pacients amb 

MII. El GPR43 es troba exclusivament expressat en algunes cèl·lules epitelials aïllades 

però també està expressat per algunes cèl·lules de la làmina pròpia, com es pot veure 

a la immunofluorescència. Trobem un increment en l’expressió de GPR43 tant per 

mRNA com per proteïna en els pacients actius amb MII (Figura 36). Tot i això, aquest 

augment es deu a un increment en l’expressió de GPR43 en cèl·lules d’origen no 

epitelial (Figura 36B). El ABCG2 es va trobar disminuït en pacients actius tant a nivell de 

mRNA com de proteïna. Com es veu en el marcatge per immunohistoquímica, aquest 

transportador es troba localitzat a l’epiteli, altament expressat a la part superficial de 

les criptes de Ctrl, però no es detecta a la mucosa dels pacients amb MII activa, similar 

al que passa amb el SLC16A1 (Figura 36B). Finalment es va estudiar l’expressió 

d’ACADS, que tant la RT-PCR com la immunohistoquímica van revelar un descens en la 

seva expressió, també localitzada a l’epiteli més diferenciat de la mucosa dels pacients 

amb MII activa (Figura 36).  
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Figura 36. Els pacients amb MII activa presenten una desregulació en els gens relacionats amb 
l’absorció, metabolisme i resposta del butirat. A: RT-PCR de SLC16A1, GPR43, ABCG2 i ACADS en 
biòpsies obtingudes per endoscòpia d’individus Ctrl (n=12), de pacients amb CU activa (n=10) i MC 
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activa (n=10). Els nivells d’expressió estan expressats en unitats arbitràries (UA). Els nivells de mRNA 
estan expressats en relació a l’expressió de la ACTB. Mitjana±SEMs. **p<0,01, ***p<0,001, test 
estadístic de Mann-Whitney. B: Tinció proteica per immunofluorescència de SLC16A1 i GPR43 
conjuntament amb EpCAM (marcador de cèl·lules epitelials) i per immunohistoquímica de ABCG2 i 
GPR43. Les tincions proteiques validen els resultats obtinguts per RT-PCR. Totes les imatges van ser 
obtingudes amb un augment de 20x i després augmentades amb un augment de 40x, a excepció de 
SLC16A1 on es van fer a un primer augment de 10x i després un augment de 20x. 
 
 

Per a estudiar millor quines cèl·lules epitelials expressaven GPR43 vam realitzar una 

co-tinció per immunofluorescència de GPR43 i CHGA (cromogranina A), un marcador 

per a cèl·lules enteroendocrines, ja que s’ha descrit anteriorment que són aquestes 

cèl·lules les que expressen GPR43 a l’epiteli 193. L’anàlisi va revelar que la majoria de 

les cèl·lules eren positives només per a un dels marcadors i que només ocasionalment 

els dos marcadors co-localitzaven (Figura 37).  

 

 
 

Figura 37. Co-tinció per immunofluorescència de GPR43 i CHGA en mostres d’individus Ctrl i de 
pacients amb MII activa. Co-tinció que revela cèl·lules positives per als dos marcadors (fletxes blanques) 
i cèl·lules positives per a un dels marcadors (fletxes verdes, per a GPR43 i fletxes vermelles, per a CHGA).  
 

Aquests resultats revelen que els pacients amb MII amb una inflamació activa 

presenten alteracions en el sistema de captació i metabolisme del butirat localitzat en 

el compartiment epitelial i que podrien explicar perquè els nivells de butirat en femtes 

no canvien tot i la baixada en els nivells de BCoAT.  
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El TNFD disminueix l’expressió de SLC16A1 i ABCG2 i augmenta l’expressió de GPR43 

sense alterar l’expressió d’ACADS en els d-EpOCs  

Tenint en compte els canvis que hem demostrat a nivell d’expressió de transportadors 

i d’enzim de degradació del butirat a la mucosa inflamada de malalts amb MII, vam 

hipotetitzar que podien ser els mediadors inflamatoris els que promovien aquesta 

desregulació. Per a estudiar els efectes de les citocines pro-inflamatòries sobre el 

metabolisme del butirat, els d-EpOCs van ser estimulats amb diferents dosis de TNFD, 

una citocina pro-inflamatòria implicada en la fisiopatologia de la MII. L’estimulació 

amb TNFD va induir una baixada significativa (i dosis-depenent) de SLC16A1 i ABCG2 

alhora que induïa un increment en GPR43; l’expressió d’ACADS però, no es va veure 

afectada (Figura 38). Aquests efectes produïts pel TNFD reprodueixen els canvis 

observats en les biòpsies de mucosa provinents d’individus amb MII activa, excepte en 

el cas d’ACADS.  

 

 
 

Figura 38. El TNFD indueix una disminució en l’expressió de SLC16A1 i ABCG2 i un augment en 
l’expressió de GPR43 sense alterar l’expressió d’ACADS. Anàlisis per RT-PCR, els nivells d’expressió 
estan expressats en unitats arbitràries (UA), n=8. Els nivells de RNA missatger estan expressats en 
relació a l’expressió de la ACTB. Mitjana±SEMs. *p<0,05, **p<0,01, test estadístic de Wilcoxon. 
 

El TNFD disminueix el consum de butirat, alterant així la seva resposta en els d-

EpOCs 

Per a entendre les implicacions funcionals de les alteracions en l’expressió induïdes per 

l’estímul del TNFα, vam utilitzar diferents estratègies per a analitzar els possibles 

canvis en el metabolisme del butirat. Tenint en compte que el consum de butirat 

augmenta la utilització d’oxigen 127, es va realitzar un estudi de respirometria en els d-
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EpOCs tractats amb 50ng/ml de TNFD per a mesurar canvis en el consum d’oxigen 

després de l’estimulació amb butirat. Lamentablement el butirat no va induir canvis en 

el consum d’oxigen dels d-EpOCs. De totes maneres, el que vam poder observar va ser 

un increment en el consum basal d’oxigen d’aquests d-EpOCs quan estaven tractats 

amb TNFD que es donava gràcies a un increment en la respiració residual, la respiració 

independent del mitocondri (Figura 39).  

 

 
 

Figura 39. Imatge representativa d’un experiment de respirometria amb d-EpOCs estimulats amb 
TNFD comparats amb la condició Ctrl. A: respirometria de d-EpOCs sense estimulació prèvia amb TNFD. 
B: respirometria de d-EpOCs estimulats amb 50 ng/ml de TNFD. La línia blava representa la concentració 
d’oxigen i la vermella representa el consum d’oxigen (O2 flux per V). Els d-EpOCs es van estimular amb 
tres estímuls diferents: Butirat, FCCP (un potent desacoblador de la fosforilació oxidativa mitocondrial) i 
la antimicina A (AA, un inhibidor de la cadena d’electrons mitocondrial) per a veure la resposta al 
butirat, la respiració desacoblada i la respiració residual. Aquestes mesures es van fer després dels 
estímuls i sempre quan el consum d’oxigen es va tornar estable. El FCCP es va afegir als d-EpOCs en 
petites quantitats i de forma repetida fins a arribar a un consum d’oxigen estable (quan ja no 
incrementava). La respiració basal es va mesurar abans de tots els estímuls. A la figura es representen 
els temps quan es van fer les mesures de consum d’oxigen amb els quadres negres. 
 

 

Donat que la respirometria no va revelar cap diferència a nivell de consum de butirat, 

es van mesurar els nivells de dos cossos cetònics produïts per la degradació del butirat 
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(el beta-hidroxibutirat i l’acetoacetat) després de l’estimulació amb TNFD i butirat. No 

es van trobar diferències ni en el cas del beta-hidroxibutirat ni amb el acetoacetat 

després de l’estimulació amb el TNFD comparant-ho amb els d-EpOCs no tractats 

(Figura 40).  

 

 
 
Figura 40. El TNFD no indueix canvis en la producció de beta-hidroxibutirat ni en la de acetoacetat. Els 
nivells de dos cossos cetònics es van mesurar després de l’estimulació de d-EpOCs (n=6) amb TNFD i 
butirat. El butirat es metabolitza a beta-hidroxibutirat i acetoacetat independentment de la presència de 
TNFD. Mitjana±SEMs. *p<0,05, test estadístic de Wilcoxon.    

 

Tot i que l’anàlisi dels cossos cetònics no van revelar diferències significatives de 

consum entre la condició tractada amb TNFD i la condició control, vam decidir seguir 

examinant el consum del butirat. La producció d’aquests cossos cetònics no és 

exclusiva del metabolisme del butirat i es poden donar diferències en la utilització 

d’aquests en presència de TNFD que poden emmascarar diferències en el consum de 

butirat. Així doncs, vam mesurar la concentració de butirat en el sobrenedant dels d-

EpOCs després de 24 h d’estimulació amb el butirat en presència de TNFD i vam 

observar una disminució significativa en el consum de butirat quan els d-EpOCs eren 

pre-tractats amb TNFD (Figura 41A). A més, la beta-oxidació del butirat també va ser 

mesurada per la producció de 3H-H2O després de l’estimulació amb 3H-Butirat que va 

revelar un significatiu descens en la producció de 3H-H2O donada per l’exposició al 

TNFD (Figura 41B). 
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Figura 41. El TNFD redueix el consum de butirat en els d-EpOCs. A: Consum de butirat després de 24 h 
d’estimulació amb 5 mM de butirat en els d-EpOCs prèviament estimulats amb TNFD revela un descens 
en el consum de butirat donat a la presència de TNFD. B: nivells de 3H-H2O després de 24 h d’estimulació 
amb 5 mM de 3H-Butyrate en presència prèvia de TNFD. Els valors estan representats com a canvi (fold 
change, FC) respecte a la condició sense estimular amb TNFD. Mitjana±SEMs. *p<0,05, test estadístic de 
Wilcoxon.  

 

A més, els nivells de mRNA de dos enzims encarregats de la degradació del butirat per 

part de la cèl·lula (ACSM3, amb acció Butiril-CoA sintetasa i ACADS) van ser mesurats 

per RT-PCR revelant una significativa disminució dels dos enzims després de 

l’estimulació amb butirat degut a la presència de TNFD (Figura 42). Aquests resultats 

suggereixen una disminució en el consum de butirat quan el TNFD es troba present.  

 

 

 
Figura 42. Els nivells de ACSM3 i ACADS es troben disminuïts per la presència de TNFD després de 
l’estimulació amb butirat. Anàlisis per RT-PCR, els nivells d’expressió estan expressats en unitats 
arbitràries (UA), n=8. Els nivells de RNA missatger estan expressats en relació a l’expressió de la ACTB. 
Mitjana±SEMs. *p<0,05, **p<0,01, test estadístic de Wilcoxon.  
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A continuació vam examinar alguns gens clau de vies relacionades amb el butirat i el 

TNFD per a estudiar l’efecte de l’estimulació de butirat en un ambient pro-inflamatori 

mediat per la presència de TNFD. Primer, es van analitzar els gens relacionats amb la 

resposta del butirat a l’estrès oxidatiu en els d-EpOCs tractats amb TNFD. Es va trobar 

una disminució significativa en els nivells de transcripció de MT1X però aquest canvi no 

es va veure en el cas de CAT (Figura 43A). Examinant diferents gens relacionats amb la 

inflamació, tal i com esperàvem, el TNFD incrementava IL8 i CXCL1. Però, quan el 

butirat era present es va veure un augment significatiu de IL8 (confirmat per ELISA, 

resultats no mostrats) actuant de forma sinèrgica amb el TNFD. Tot i això, el butirat 

continuava sent capaç de disminuir l’expressió de CXCL1 (Figura 43B). La tercera via 

que va ser estudiada va ser la de l’inflammasoma, tant important per a la defensa 

contra infeccions 194, 195 i alhora promotora de la inflamació intestinal en la MII 196; on 

es van examinar els tres productes resultants de l’activació d’aquesta via, HMGB1, IL1B 

i IL18. El TNFD disminueix HMGB1 i incrementa IL1B però l’estimulació amb butirat no 

indueix cap diferència. La IL18 es va trobar incrementada de forma significativa 

després de l’estimulació amb butirat però aquesta resposta no es va trobar modificada 

per la presència de TNFD (Figura 43C). Finalment, es van analitzar els nivells 

d’expressió de mRNA de proteïnes que podrien ajudar a mantenir la integritat de 

l’epiteli alhora que regulen la resposta epitelial als possibles danys. La CLDN2, de la 

família de les claudines, es va trobar disminuïda degut al butirat i al TNFD. La β-

defensina 1, DEFB1, no va ser modificada per l’estimulació amb TNFD però si 

modulada per l’estímul del butirat i potenciada per la combinació dels dos estímuls. Els 

nivells de mRNA de la β-defensina 4B, DEFB4B, es van trobar disminuïts per la 

presència del TNFD i també per l’estímul del butirat i la FN va augmentar pel butirat i 

potenciada pel TNFD (Figura 43D).  

Així, la baixada en el consum del butirat en condicions d’inflamació podria explicar 

que, tot i la menor capacitat per a produir butirat de la microbiota intestinal en 

aquests pacients, els nivells de butirat en femtes no es vegin significativament alterats 

al lumen intestinal. A més, tot i que el TNFD regula de forma significativa l’expressió 

dels transportadors i disminueix parcialment el consum de butirat, no es veuen 

afectats tots els gens analitzats de resposta al butirat. Això suggereix que aquest 
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descens en el consum de butirat no és suficient per a alterar els efectes del butirat 

sobre l’epiteli intestinal.  

 

 

 
 
Figura 43. Nivells de mRNA de gens seleccionats relacionats amb la resposta al butirat i al TNFD. A: 
gens relacionats amb la resposta a l’estrès oxidatiu. B: gens relacionats amb la inflamació. C: gens 
relacionats amb l’inflamasoma. D: gens relacionats amb la integritat de l’epiteli i la resposta al dany 
epitelial. Anàlisis per RT-PCR, els nivells d’expressió estan expressats en unitats arbitràries (UA), n=8. Els 
nivells de RNA missatger estan expressats en relació a l’expressió de l’ACTB. Mitjana±SEMs. *p<0,05, 
**p<0,01, test estadístic de Wilcoxon.    
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Els d-EpOCs derivats d’individus Ctrl i de pacients amb MC responen de forma 

diferent a extractes d’AGCC de femtes  

Si bé és cert que el butirat representa un dels AGCC més abundants a l’intestí, tal com 

hem demostrat inicialment, el lumen conté abundants metabòlits amb un potencial 

impacte biològic que pot ser tant o més rellevant que el propi butirat. És per això que 

vam realitzar una extracció dels AGCC de les femtes d’individus Ctrl i de pacients amb 

MC que es van quantificar a l’inici d’aquest projecte. Amb aquests extractes vam 

estimular diferents d-EpOCs provinents tant de Ctrl com de pacients amb MC. A la 

Taula 6 es detallen les concentracions dels AGCC que trobem en aquests extractes que, 

com es pot veure, presenten algunes diferències amb la valoració d’AGCC inicial degut 

al mètode d’extracció que s’utilitza en aquest cas. Tot i així, segueixen sense trobar-se 

diferències en el contingut de butirat entre Ctrl i pacients amb MC.  

 

 
Taula 6. Concentracions d’AGCC dels extractes de femtes provinents de Ctrl i pacients amb MC activa i 
inactiva. Es detalla el p-valor per a les dues comparatives: Inactius (I) vs Ctrl i Actius (A) vs Ctrl. En 
negreta es marquen els p-valors significatius (p<0,05). *Mitjana (Desviació estàndard). Aquests extractes 
es van incorporar al medi de cultiu a una dilució 1:50.  
 

 

Es van analitzar els canvis d’expressió de mRNA d’alguns gens seleccionats, detallats a 

la Figura 44. El que seguim veient en aquests experiments és que el butirat té grans 

efectes sobre els d-EpOCs i que, aquests efectes són menors en el cas dels extractes, ja 

que presenten una menor concentració d’aquest.  

AGCC 
Concentració Extractes (µM)* p-valor 

Ctrl Inactius Actius I vs Ctrl A vs Ctrl 
Àcid Acètic 24.502 (9.332) 30.671 (14.709) 28.489 (13.449) 0,3746 0,4799 
Àcid Propiònic 7.756 (5.958) 10.539 (8.148) 13.435 (7.309) 0,4799 0,0437 

Àcid Butíric 5.274 (5.031) 6.540 (5.139) 6.564 (4.262) 0,3270 0,3599 
Àcid Làctic 3.624 (1.544) 3.103 (1.764) 2.665 (2.257) 0,5553 0,0786 
Àcid Fòrmic 27.986 (6.977) 22.177 (7.320) 19.796 (6.501) 0,0683 0,0106 

Àcid Isobutíric 1.228 (1.051) 3.330 (3.010) 8.910 (13.102) 0,0943 0,0343 

Àcid Metil-Succínic 446,8 (850,7) 536 (635,1) 562,3 (771,4) 0,7420 0,5114 
Àcid Hexanoic 9.210 (22.682) 596,2 (543,7) 406 (572,2) 0,0027 0,0007 

Àcid Fenilpropiònic 110 (95,6) 76,62 (53,92) 23,12 (15,04) 0,0383 0,0001 

Àcid Valèric 2.565 (4.063) 3.141 (3.176) 3.655 (4.242) 0,0981 0,5487 
Àcid Isovalèric 6.442 (8.796) 3.111 (3.551) 26.864 (71.517) 0,5378 0,4612 
Àcid Metil-valèric 4.099 (5.223) 3.623 (2.183) 1.410 (816,4) 0,4964 0,5440 
Àcid Fenilacètic 123,3 (104,6) 157,8 (129,8) 153,9 (116,4) 0,4509 0,4799 
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Com es pot veure, els extractes tant de femtes de Ctrl com de pacients amb MC 

indueixen una disminució de la proliferació, amb una baixada de KI67 però, alhora, 

trobem canvis en aquesta resposta entre els d-EpOCs derivats de Ctrl i els derivats de 

pacients amb MC. En el cas de la MT1X, que augmenta amb l’estimulació de tots els 

extractes, no només veiem diferències entre els extractes provinents de Ctrl i de 

pacients amb MC activa si no que també veiem una menor resposta a aquests 

extractes en el cas dels d-EpOCs derivats de pacients amb MC, similar al que veiem 

amb la IL18. En el cas de CXCL1 que es veu disminuit pels extractes, veiem canvis de 

resposta entre els extractes de Ctrl i de pacients amb MC activa i, alhora, veiem canvis 

entre els dos grups de d-EpOCs. En el cas de la IL8 també veiem canvis entre la 

resposta dels d-EpOCs derivats de Ctrl i de MC, on els derivats de pacients amb MC 

tenen una expressió molt més elevada d’aquest. La CLDN2 també presenta canvis 

entre grups alhora que, en el cas dels d-EpOCs derivats de MC veiem una diferència 

significativa entre els extractes de Ctrl i de MC. Per últim, les β-defensines no 

presenten canvis entre grups, tot i que la DEFB1 augmenta amb l’estimulació de tots 

els extractes (Figura 44).  

Així, tot i que en apartats anteriors no veiem canvis de resposta al butirat entre d-

EpOCs derivats de Ctrl i de pacients amb MII; en aquest cas si que veiem que els d-

EpOCs derivats de pacients amb MC responen de forma diferent als extractes. Això es 

dóna probablement perquè aquests extractes no només presenten butirat si no que 

presenten una combinació de molts AGCC a diferents concentracions. Així, les 

diferències de resposta que veiem entre grups de d-EpOCs i entre els diferents 

extractes no es poden atribuir a un únic metabòlit, com el butirat, si no a una 

combinació de metabòlits que actuen de forma diferent sobre l’epiteli de malalts amb 

MII. Per altra banda, el fet que veiem diferències de resposta entre els grups 

d’extractes suggereix que l’intestí dels malalts presenta alteracions en els productes 

del metabolisme microbià que poden afectar directament a la resposta de l’epiteli.  

Així doncs, l’efecte del butirat sobre l’epiteli intestinal també hauria de ser investigat 

en conjunt amb altres metabolits que també són presents a l’intestí i que poden induir 

respostes sobre aquest.  
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Figura 44. Nivells de mRNA de gens seleccionats de resposta al butirat. Els resultats s’expressen com a 
canvi d’expressió (fold change) respecte a cada d-EpOC estimulat amb el vehicle; la linia discontinua 
representa el valor del vehicle. Es van utilitzar 3 d-EpOCs diferents per a cada grup (3 Ctrl d-EpOCs i 3 
MC d-EpOCs) utilitzant per a cadascún diferents extractes de femtes de controls (Ctrl, n=12), de pacients 
amb MC inactiva (I, n=11) i de pacients amb MC activa (A, n=11). La B correspon a l’estimulació amb 
butirat 5 mM, que es va utilitzar com a control positiu de resposta. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, test 
estadístic de Mann-Whitney. 
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ESTUDI 1: Alteracions en les cèl·lules mare de l’epiteli intestinal 
poden contribuir a canvis permanents a la mucosa de pacients 

amb CU  

 

En aquest estudi donem evidència de que les alteracions que perduren a l’epiteli de 

pacients amb CU poden ser, al menys en part, per canvis en el compartiment de 

cèl·lules mare. Els nostres resultats donen noves respostes a les qüestions que porten 

fent-se durant molt de temps en el camp de la inflamació crònica intestinal: si les 

cèl·lules epitelials poden adquirir un programa que impacta en la progressió de la 

malaltia o si són simples espectadors en el procés patològic que s’està donant.  

Diferents polimorfismes genètics associats al risc de patir CU es localitzen en elements 

reguladors de les cèl·lules epitelials intestinals 197. Aquests resultats donen suport a la 

hipòtesis de que una funció epitelial defectiva pot estar conduint la patogènesis de la 

CU. A més, també hem descrit recentment que les cèl·lules epitelials de la mucosa del 

còlon en pacients amb CU adquireix una signatura transcripcional única que és 

mantinguda en el temps després de resoldre la inflamació, suggerint una disfunció 

epitelial permanent 179. Mentre que aquest estudi revela mecanismes potencials de les 

complicacions associades a la CU com el càncer colorectal, no tenim informació de si 

aquests canvis venen donats per senyals de l’ambient que les envolta o si estan 

gravades en el compartiment epitelial.  

En aquest estudi, hem adreçat aquest problema utilitzant el sistema recentment 

establert d’expansió i manteniment de cèl·lules epitelials intestinals ex vivo com a 

cultiu d’organoides 3D 117, 183. Utilitzant aquest sistema, primer demostrem que les 

criptes de còlon provinents d’individus Ctrl i de pacients amb CU són capaces de ser 

expandides com a EpOCs enriquits en cèl·lules mare i amb la mateixa eficiència. A més, 

no es van trobar alteracions significatives aparents en el balanç homeostàtic entre les 

poblacions cel·lulars de cèl·lules mare, proliferatives i diferenciades. Els d-EpOCs, 

independentment de la seva procedència, adquireixen característiques de cèl·lules 

intestinals diferenciades de llinatges absortius i secretors, com ja s’ha descrit 

anteriorment 118, 198.  



DISCUSSIÓ 
 

110 
 

Un cop les cèl·lules epitelials es van diferenciar, vam observar la sobreexpressió de 

factors com WNT3, EGF, DLL4, i BMP2 que van ser primerament assignats a cèl·lules 

Paneth murines a l’intestí prim 199. També donem evidència de l’habilitat dels EpOCs 

expandits de diferents zones (ili o còlon) a mantenir l’expressió específica de 

marcadors diferencials d’intestí prim o de còlon quan són cultivats i diferenciats in 

vitro 119, 120.  

Tot i les grans similituds, vam identificar un grup de gens que es van trobar 

diferencialment expressats en els cultius d’organoides derivats de pacients amb CU. 

Això implica que al menys alguns aspectes de l’empremta, prèviament descrita, de les 

cèl·lules epitelials en pacients amb CU 179 poden ser explicats per alteracions 

intrínseques en el compartiment de cèl·lules mare en CU.  

De forma interesant, els canvis d’expressió en alguns del gens desregulats en els EpOCs 

correlacionen amb canvis en les mostres de mucosa de pacients amb CU. Aquesta 

observació dóna suport a la hipòtesi de que els defectes en l’epiteli intestinal de 

pacients amb CU pot contribuir al manteniment de la malaltia al llarg del temps. A 

més, l’anàlisi de la signatura transcripcional suggereix l’adquisició de trets del tracte GI 

alt per les cèl·lules epitelials derivades de pacients amb CU.  

La signatura de les cèl·lules epitelials derivades de pacients amb CU inclou una 

expressió aberrant dels gens que codifiquen per a lisozim C (LYZ), claudina-18 

(CLDN18), anexina 10 (ANXA10) i hyal-1 (HYAL1). El lisozim C, un enzim que degrada el 

peptidglicà de varies bactèries gram-positives 200, està principalment expressat a les 

cèl·lules de Paneth de l’intestí prim i a l’epiteli gàstric. L’expressió ectòpica del lisozim 

C a l’epiteli del còlon dels pacients amb CU està comunament associada a la metaplàsia 

de cèl·lules de Paneth 201. A més, en aquest estudi hem identificat cèl·lules secretores 

al llarg de la cripta de pacients amb CU, que proporciona una font addicional de lisozim 

C. L’expressió desregulada de LYZ en els EpOCs derivats de pacients amb CU i MC pot 

explicar, al menys en part, la persistència de la disbiosi en les dues formes de MII 202.  

La claudina-18 és un component de les unions estretes que en condicions fisiològiques 

es troba únicament expressada en l’epiteli gàstric i pulmonar 203. L’expressió ectòpica 

de la claudina-18 esta associada a la colitis experimental i a la CU humana 204. A més, 
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ha estat relacionada amb la via serrada del càncer colorectal 205. De forma similar, 

l’anexina-10, que compleix diverses funcions cel·lulars fisiològiques i es troba de forma 

exclusiva a l’epiteli gàstric 206, ha estat recentment identificada com a marcador de la 

via serrada del càncer colorectal 207. Aquestes observacions donen suport a la hipòtesis 

de que les cèl·lules epitelials derivades de CU poden acabar predisposades a patir 

càncer colorectal associat a CU 179.  

Les cèl·lules epitelials derivades de pacients amb CU mostren una marcada disminució 

dels gens associats amb les funcions epitelials en el tracte GI més distal. Aquest és el 

cas de hZG16 i hCLCA1, dos components importants del moc produït majoritàriament 

per les cèl·lules secretores del tracte digestiu distal 208. La hZG16 està involucrada en el 

reconeixement de patògens gràcies a la seva unió amb la manosa i els 

glicosaminoglicans 209 mentre que la hCLCA1 és un canal de Ca2+ amb funcions 

putatives en la modulació de la immunitat innata 210. En conclusió, aquestes dades 

donen evidència dels defectes que perduren a l’epiteli i que afecten a la qualitat de la 

barrera mucosa, un fet que ja ha estat descrit que correlaciona amb la CU 105, 211.  

A més, els nostres resultats suggereixen un defecte general en la funció absortiva a les 

cèl·lules epitelials derivades de pacients amb CU. En particular la AQP8, que codifica 

per a un transportador d’aigua epitelial abundantment expressat per les cèl·lules 

absortives en el còlon 212, es va trobar marcadament disminuït en els EpOCs derivats 

de pacients amb CU, d’acord amb les observacions prèvies en les mostres de teixit 179, 

213. També vam trobar una disminució significativa de MUC12 en els EpOCs derivats de 

pacients amb CU. Aquesta mucina transmembrana que forma part del glicocàlix dels 

enteròcits 208 ha sigut prèviament relacionada amb la CU 214. De forma interesant, 

resultats previs evidencien una reducció en l’expressió de AQP8 i MUC12 en el càncer 

colorectal 215, 216. Aquestes observacions corroboren l’associació entre els canvis 

permanents a l’epiteli de pacients amb CU i la neoplàsia en el còlon. La GIIC sPLA2 és 

una proteïna antibacteriana expressada a les cèl·lules Paneth de l’intestí prim 217 i, en 

menor mesura, a les cèl·lules epitelials del còlon 218 com es confirma amb les nostres 

observacions. Nosaltres detectem una disminució de GIIC sPLA2 en les cèl·lules 

secretores al llarg de les criptes dels pacients amb CU comparat amb seccions 

d’individus Ctrl, donant així suport als resultats dels cultius d’organoides. L’expressió 
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ectòpica de GIIC sPLA2 a la metaplàsia de cèl·lules Paneth a les mostres de teixit de 

pacients amb CU, com altres ja han observat 219, pot ser explicada per un efecte 

transitori degut a estímuls externs (com el LPS) a l’epiteli intestinal 220. La disminució 

de PLA2G2A juntament amb la sobreexpressió de LYZ a les cèl·lules secretores, donen 

suport a la idea d’una reorganització de la funció antimicrobiana a les cèl·lules 

epitelials derivades de CU.  

Amb aquests resultats, segueixen quedant sense resoldre preguntes clau respecte als 

mecanismes moleculars que porten a aquests canvis d’expressió a l’epiteli derivat de 

CU i les seves conseqüències. Mentre aquestes preguntes estan fora de l’abast 

d’aquest estudi, és temptador especular que canvis epigenètics podrien contribuir a 

les alteracions d’expressió a l’epiteli dels pacients amb CU. En particular els canvis en 

la metilació del DNA de l’epiteli de pacients amb CU han estat ja relacionats amb la 

patogènesis de la CU i les seves complicacions 221-223. Finalment, proposem que els 

canvis que perduren a l’epiteli dels pacients amb CU podrien traduir-se en alteracions 

en les funcions absortives i secretores que podrien ajudar a perpetuar la malaltia en el 

temps.  
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ESTUDI 2: Efectes del butirat sobre l’epiteli intestinal 
d’individus Ctrl i de pacients amb MII; influència de la 

inflamació 

 
 

En aquest estudi no només demostrem que els d-EpOCs derivats tant de pacients amb 

MII com d’individus sans són capaços de respondre a metabòlits provinents de la 

microbiota, com el butirat, si no que també demostrem com l’ambient inflamatori i en 

concret el TNFD és capaç de modular la resposta de l’epiteli a aquest estímul. Aquest 

estudi dóna evidència dels defectes que presenten els malalts amb MII amb inflamació 

activa a produir i a respondre al butirat alhora que obre noves preguntes en aquest 

àmbit i, qüestiona si el butirat pot ser una bona estratègia terapèutica per als malalts 

amb MII.  

Diferents estudis han mesurat dels concentracions d’AGCC presents a les femtes de 

pacients amb MII per a valorar si aquests estaven presents en menor o major quantitat 

comparats amb els individus sans. Aquests estudis utilitzen tècniques com 

l’espectroscòpia per ressonància magnètica (NMR) o la HPLC, com hem utilitzat en el 

nostre estudi, per a mesurar aquests AGCC. Alguns estudis mostren diferències en la 

quantitat de butirat present en femtes de pacients amb MII tot i que en alguns casos 

no troben diferències significatives 180, 224-226. És per això que en el nostre estudi vam 

decidir mesurar la concentració dels AGCC en pacients amb MC, separant-los en dos 

grups, pacients actius i inactius, en funció de les troballes endoscòpiques. Tot i que 

vam mesurar una major concentració d’acetat i de propionat (contràriament al que 

s’ha reportat en altres estudis 180, 224, 225, 227) en els pacients amb MC activa, no vam 

evidenciar diferències significatives a nivell de butirat. A més, vam trobar un increment 

en la concentració d’àcid làctic en pacients amb MC activa, com ja s’ha vist en altres 

estudis prèviament, també en CU 180, 228, 229. L’àcid làctic es troba elevat en condicions 

de malabsorció, reflectint així l’increment de carbohidrats que arriben al còlon i no són 

digerits, i es veu augmentat en la MII quan els pacients es troben en una fase 

inflamatòria 230.  



DISCUSSIÓ 
 

114 
 

Com hem vist en el nostre estudi, un dels AGCC més abundants és el butirat, que és 

utilitzat en gran part per l’epiteli intestinal com a font d’energia 156 a més de presentar 

funcions anti-cancerígenes i anti-inflamatòries 165, 231. Tenint en compte que no vam 

veure canvis en les concentracions de butirat en femtes en els pacients amb MC, vam 

decidir valorar si la capacitat de la microbiota d’aquests pacients a produir aquest 

metabòlit estava afectada. Així doncs, vam mesurar la quantitat de BCoAT, un dels 

principals enzims bacterians que participa en les últimes fases de la biosíntesis de 

butirat. La disminució en BCoAT en les femtes dels pacients amb MC activa comparats 

tant amb els individus Ctrl com amb els malalts amb MC inactius, reflecteix la 

disminució en la capacitat de la microbiota d’aquests pacients a produir aquest 

metabòlit. Aquesta disminució de BCoAT s’ha reportat en altres estudis en pacients 

tant amb MC com amb CU 232, 233. A més, diversos estudis també demostren una 

reducció en la quantitat de bacteris productors de butirat en els malalts amb MII activa 

com Roseburia i Faecalibacterium prausnitzii entre d’altres 232-234 confirmant així la 

desregulació en la producció de butirat que presenten aquests pacients.  

Tenint en compte que la majoria dels AGCC són absorbits pel còlon i només un 5% es 

pot detectar en femtes 235, el butirat que es detecta a les femtes és aquell que no ha 

estat absorbit per l’hoste. Així, els nostres resultats suggereixen que els pacients que 

presenten inflamació podrien tenir un problema d’absorció del butirat que explicaria 

que no trobem nivells disminuïts en femtes, tot i la menor capacitat de produir aquest 

metabòlit per part d’aquests pacients. Per tant, més enllà dels efectes que els canvis 

en la composició microbiana poden tenir en la producció d’AGCC, hipotetitzem que 

l’estat inflamatori podria alterar el consum i el metabolisme i, per tant, els efectes 

d’aquest AGCC sobre l’epiteli intestinal.  

Per a poder estudiar els efectes del butirat en el context de la MII i de la inflamació, el 

primer que vam fer va ser examinar la resposta a aquest en el model d’organoides ex 

vivo derivats d’individus Ctrl. Com ja s’ha vist en estudis anteriors, l’estructura de la 

cripta limita l’accés del butirat a les cèl·lules situades al seu interior, fent així que les 

cèl·lules s’exposin a diferents concentracions segons la seva localització 158. Així, les 

cèl·lules que es troben a la part superior de la cripta estan exposades a concentracions 

més elevades de butirat que les cèl·lules mare, localitzades a la base de la cripta. En el 
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nostre estudi veiem que tant els EpOCs, enriquits en cèl·lules mare, com els d-EpOCs, 

enriquits en cèl·lules diferenciades, mostren una marcada resposta al butirat, que 

regula nombroses vies. Veiem com estimulacions amb dosis altes de butirat (5 mM) en 

els EpOCs disminueixen significativament la proliferació alhora que estimulen 

l’apoptosi; amb una baixada de BCL2L2 (de la família de BCL2, amb accions anti-

apoptòtiques) i una pujada de AIFM3 (factor d’inducció de l’apoptosi). De fet, com s’ha 

suggerit prèviament 127, l’estructura de les criptes serveix per a protegir les  cèl·lules 

mare de les altes concentracions de butirat i així evitar aquest efecte anti-proliferatiu i 

pro-apoptòtic que els hi provoca el butirat a altes concentracions. Això també explica 

el fet de que els transportadors d’aquest metabòlit (MCT1, ABCG2) i l’enzim que el 

degrada (ACADS) es localitzin en aquesta zona de la cripta, com veiem en el nostre 

estudi amb els marcatges proteics a la mucosa d’individus Ctrl. Tenint en compte totes 

aquestes dades, vam decidir centrar-nos en estudiar l’efecte del butirat als d-EpOCs ja 

que representa la part de l’epiteli més exposat als efectes d’aquest metabòlit.  

En els d-EpOCs, una de les vies que es troba significativament alterada amb 

l’estimulació de dosis altes de butirat és la proliferació, amb una baixada dels 

marcadors MYC i Ki67 que, com ja s’ha reportat en una gran quantitat d’estudis, podria 

tenir efectes protectors en el context del càncer colorectal 158, 159, 236, una de les 

complicacions associades a la MII. Un estudi on es van utilitzar ènemes de butirat en 

pacients amb CU amb inflamació activa, demostra que la proliferació de les cèl·lules  

epitelials dels pacients abans del tractament amb butirat era superior a la dels Ctrl 

però, després del tractament, aquesta proliferació baixa fins a arribar al nivell de la 

dels individus Ctrl; a més de reduir els símptomes clínics i millorar l’activitat 

endoscòpica 170.  

L’estrès oxidatiu es dóna quan hi ha un desajust entre la generació de radicals lliures 

d’oxigen (ROS), com el peròxid d’hidrogen, i els mecanismes de defensa antioxidants 

provocant així una cascada de reaccions on es danyen els lípids, les proteïnes i/o el 

DNA 237; aquest procés té lloc en el context inflamatori, entre d’altres 238. El butirat 

augmenta en els d-EpOCs la transcripció de gens de resposta a aquest estrès oxidatiu 

com la família de les metal·lotioneïnes (com la MT1X) i la catalasa (CAT). Les 

metal·lotioneïnes participen en la detoxificació dels ROS, protegint així a les cèl·lules 
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del seu possible dany 237. La catalasa és un enzim capaç de degradar el peròxid 

d’hidrogen i així protegir dels seus efectes perjudicials 239. Diversos estudis han 

reportat la pujada de la CAT i de la seva activitat deguda a l’estimulació de butirat en 

cèl·lules epitelials tumorals i no tumorals 239, 240. En el nostre estudi també veiem, en 

els d-EpOCs estimulats amb butirat 5 mM, un increment en el mRNA de la GPX3 

(glutatió peroxidasa 3) que catalitza la degradació del peròxid d’hidrogen format de 

forma endògena. Altres estudis 241 també mostren una pujada en resposta a butirat 

dels gens relacionats amb el glutatió, com la GPX1 i la GPX3 que funcionen com a grans 

antioxidants protegint al DNA del dany causat pel peròxid d’hidrogen 237. Aquesta 

protecció, per part del butirat, al dany causat al DNA pel peròxid d’hidrogen també 

s’ha reportat en altres estudis 240. Donat que el còlon dels humans es troba en 

contacte a una gran varietat d’estímuls tòxics, l’exposició al butirat podria resultar en 

una major protecció contra aquests estímuls tòxics, ajudant a la funció de barrera de 

l’epiteli 181. Aquesta defensa contra els radicals lliures també podria conferir a la 

cèl·lula epitelial protecció contra el desenvolupament del càncer colorectal 241. Tots 

aquests fets donen pes al possible ús del butirat no només com a tractament per a la 

MII si no també com a prevenció d’aquesta malaltia.  

Com veiem en els d-EpOCs, el butirat també augmenta l’expressió de l’enzim 

ALDH1A3, membre de la família de les aldehids deshidrogenases que participen en la 

síntesis d’àcid retinoic a partir de la vitamina A procedent de la dieta. L’àcid retinoic té 

efectes beneficiosos sobre el sistema immune com la seva participació en la generació 

de les cèl·lules Treg i amb capacitat de migrar cap a l’intestí 190. Aquesta inducció 

enzimàtica per part del butirat i la conseqüent producció d’àcid retinoic ja s’ha 

evidenciat en altres estudis, gràcies a la inhibició de les HDACs per part del butirat 242. 

En els d-EpOCs l’augment que observem en el mRNA de HDAC3 evidencia una inhibició 

de les HDACs 188, 189. A més en els d-EpOCs, el butirat també presenta efectes anti-

inflamatoris més directes, com la disminució en el mRNA de NF-KB. Aquesta inhibició 

de la NF-KB també es veu en altres estudis com a resultat de la inhibició de les HDACs 
243. En el nostre estudi el butirat, a més de NF-KB, disminueix altres mediadors 

inflamatoris com la CXCL1, CXCL6 (quimiotàctics de neutròfils), IL1A i el HMGB1. El 

HMGB1 és induït per l’activació de l’inflammasoma, com a resultat de la infecció per 



DISCUSSIÓ 
 

117 
 

bacteris 244 i és alliberat per les cèl·lules que estan patint necrosis i funciona com a 

agent inflamatori 245;. Nivells alts de HMGB1 en femtes de pacients amb MII s’han 

descrit com a marcador d’activitat amb potencial utilitat pel seguiment d’aquests 

pacients 246. Tots aquests resultats suggereixen que el butirat podria ser capaç de 

modular la resposta inflamatòria de l’epiteli intestinal.  

A part de tots els efectes potencialment beneficiosos que indueix el butirat en els d-

EpOCs, també podem apreciar que indueix diferències en la resposta d’aquests a la IL-

22. Quan analitzem la resposta dels d-EpOCs a la IL-22, tant important per a la 

regeneració de l’epiteli intestinal 191 i per a la resposta contra infeccions 192, podem 

veure que tot i que el butirat no sembli afectar l’expressió a nivell transcripcional dels 

receptors per a aquesta citocina (IL22R1, IL10RB), la seva resposta augmenta, 

amplificant alguns efectes d’aquesta citocina sobre la barrera epitelial, com 

l’increment en MUC13 i S100A9. Així doncs, fins aquí demostrem que el butirat no 

només s’utilitza com a font d’energia per les cèl·lules epitelials intestinals si no que pot 

exercir altres funcions protectores sobre l’epiteli, com una major resposta a l’estrès 

oxidatiu o fins i tot augmentar la resposta a citocines protectores de la barrera 

epitelial, com la IL-22. 

Després d’examinar la resposta al butirat de l’epiteli derivat de Ctrl, ens vam preguntar 

si el fet de patir MII podia afectar la resposta de l’epiteli a aquest metabòlit, 

independentment de la presència d’inflamació. Els d-EpOCs derivats de malalts amb 

MII, en condicions no inflamatòries, presenten els mateixos nivells transcripcionals de 

transportadors, receptor i l’enzim que degrada el butirat. Això explicaria perquè 

l’epiteli derivat d’aquests pacients no va evidenciar diferències a nivell de consum i 

resposta al butirat; quan examinem les vies de proliferació, resposta a l’estrès oxidatiu 

i funcions immunes. Aquests resultats podrien indicar que l’epiteli d’aquests pacients 

no es troba intrínsecament programat a respondre de forma diferent a aquest 

metabòlit.  

És per això, que les nostres següents qüestions anaven adreçades al paper de la 

inflamació activa en el consum de butirat. Per això, primer vam utilitzar biòpsies de 

mucosa del còlon procedents de Ctrl i de zones inflamades de pacients amb MII per a 
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estudiar l’expressió d’aquests gens relacionats amb el consum i resposta al butirat. 

Així, vam veure una baixada de MCT1 a la mucosa inflamada dels pacients amb MII. La 

baixada de MCT1 ha estat reportada en varis estudis en pacients amb MII on hi ha una 

inflamació activa 182, 247, 248. Aquesta baixada també la veiem en els d-EpOCs després de 

l’estimulació amb TNFD. A la mucosa inflamada dels pacients amb MII també veiem 

una disminució d’ACADS, com ja s’ha reportat en altres estudis, juntament amb una 

disminució de ACSM3 en pacients amb MII amb inflamació activa 247, 249. Aquesta 

disminució en els dos enzims també l’evidenciem amb el tractament amb TNFD en els 

d-EpOCs després de ser estimulats amb butirat. També veiem una disminució en el 

transportador ABCG2, tant a nivell de mucosa inflamada dels pacients amb MII com en 

els d-EpOCs tractats amb TNFD; com també han confirmat altres estudis durant les 

fases d’activitat inflamatòria en els pacients amb MII 250-252. Aquesta baixada en ABCG2 

es dóna en el càncer colorectal i podria ser un dels factors promotors d’aquest, ja que 

a més de transportar el butirat fora de la cèl·lula, també expulsa xenobiòtics 149. Per 

últim, la pujada que veiem en GPR43 es deu a un increment d’aquest receptor en 

cèl·lules d’origen no epitelial en els pacients amb MII amb activitat inflamatòria, 

probablement degut a un increment de monòcits i/o neutròfils on es troba altament 

expressat 150, 253. Aquests resultats queden recolzats per estudis on s’evidencia que el 

TNFD augmenta l’expressió de GPR43 en monòcits gràcies a una activació del XBP1, un 

gen altament relacionat amb les MII 254. S’ha vist com els ratolins GPR43 -/- pateixen 

una colitis més greu després de la inducció amb DSS, amb una major acumulació de 

neutròfils i de mediadors proinflamatoris; a més, el tractament amb AGCC no va 

demostrar efectes beneficiosos sobre aquests ratolins a diferència dels beneficis que 

tenien sobre la colitis induïda en ratolins salvatges 255. Això suggereix que, tot i que la 

seva expressió augmenti en situacions d’inflamació, la senyalització del butirat a través 

de GPR43 podria ajudar a la resolució de la inflamació (gràcies a la seva acció sobre 

aquest receptor). 

Fins aquí, els nostres resultats demostren que en presència d’inflamació es modula 

l’expressió dels transportadors i enzims relacionats amb la captació i el metabolisme 

del butirat de forma molt evident. A més, aquesta alteració podria estar induïda pel 

TNFD, com hem vist en el sistema d’organoides. El tractament d’organoides amb TNFD  
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sembla traduint-se en una disminució en el consum i oxidació d’aquest metabòlit. Com 

a conseqüència, quan examinem a nivell transcripcional els canvis produïts pels dos 

estímuls en els d-EpOCs, veiem com el TNFD és capaç de disminuir de forma 

significativa la pujada, causada pel butirat, de MT1X però no afecta l’expressió de CAT. 

Tot i així, el butirat segueix induint una disminució en CXCL1 i HMGB1 i augmentant 

IL18, tant important com a promotor de la barrera epitelial gràcies a la seva inducció 

d’AMPs i β-defensines 256, 257. En els d-EpOCs, el butirat és capaç d’induir l’expressió de 

dues E-defensines (DEFB1 i DEFB4B, membre les E-defensines 2); i, com ja s’ha vist en 

altres estudis, les E-defensines 2 són induïbles per la inflamació (en aquest cas pel 

TNFD) a diferència de les E-defensines 1 258. Tot i això, el butirat en presència del TNFD 

és capaç d’augmentar l’expressió de les dues E-defensines que, a més de posseir 

propietats antimicrobianes podrien exercir funcions de regeneració epitelial ja que 

s’ha vist que promouen la cicatrització 259. La IL-8, a més de ser un important 

quimiotàctic pels neutròfils 260, també s’ha vist relacionada amb la migració de l’epiteli 

i la regeneració de la barrera epitelial 261. La fibronectina, FN, és una proteïna de la 

matriu extracel·lular que juga un paper important en l’adherència i la migració. La FN 

no només augmenta amb el butirat si no que aquest efecte es potencia quan el TNFD 

és present, permetent així la regeneració tissular pel dany causat per aquest agent 262. 

Així doncs, els efectes del butirat sobre els d-EpOCs, en presència de TNFD, podrien 

promoure no només la regeneració del dany epitelial si no que també podrien estar 

funcionant com a alarma per a dirigir a les cèl·lules immunes al teixit inflamat i així, 

poder resoldre la inflamació. L’estímul de TNFD que hem utilitzat però (estimulació 

curta i aguda) podria simular una infecció i no es tracta doncs d’una estimulació 

crònica. Seria necessari determinar l’efecte d’una estimulació crònica amb TNFD 

juntament amb el butirat per a veure els possibles efectes que una inflamació més 

perllongada pot tenir sobre la resposta de l’epiteli al butirat i les seves implicacions.  

Tot i que el butirat indueix les mateixes respostes sobre l’epiteli Ctrl i el dels pacients 

amb MII, el metabolisme microbià inclou un gran número de molècules, de les quals el 

butirat és només un dels més estudiats. Per a examinar l’efecte dels AGCC presents al 

lumen intestinal en el seu conjunt sobre l’epiteli, tant de Ctrl com de pacients amb MC, 

vam realitzar extraccions d’AGCC de les femtes provinents d’individus Ctrl i malalts 
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amb MC. El que vam veure va ser que els extractes de femtes de Ctrl i pacients amb 

MC activa podien induir respostes diferents en els d-EpOCs i, a més, vam trobar 

diferències de resposta entre els d-EpOCs derivats de Ctrl i de malalts amb MC. Així, en 

aquest context on participen nombrosos AGCC a diferents concentracions, trobem 

diferències en la resposta dels d-EpOCs derivats de pacients amb MC comparat amb 

els derivats de Ctrl. Aquest fet formula noves preguntes sobre quins són els AGCC que 

tenen rellevància en aquesta resposta o quina combinació d’AGCC n’és la responsable. 

Nous estudis més complexes sobre aquestes interaccions entre aquests metabòlits 

serien necessaris per a valorar l’efecte d’aquests a l’intestí humà.  

Aquest estudi dóna, doncs, evidència de que el butirat podria exercir múltiples efectes 

beneficiosos sobre l’epiteli intestinal humà, no només en el context d’homeòstasi si no 

també en el context inflamatori. Tot i la menor capacitat a nivell microbià que es veu 

en els malalts amb MII a produir butirat, és possible modular els nivells de bacteris 

productors de butirat amb la dieta (en particular amb aliments amb elevat contingut 

en fibra), que s’ha demostrat ser un dels moduladors del contingut de butirat en 

femtes 263. Així és com en un estudi, demostren que els pacients amb MC presenten 

una menor quantitat de bacteris productors de butirat degut simplement a diferències 

en el contingut de fibra de la seva dieta, que, com és ben sabut, és un dels majors 

moduladors de la població microbiana de l’intestí 232. Tal com demostren en un estudi 

on es dóna salvat de civada a pacients amb CU en remissió, el contingut de butirat en 

femtes augmenta 264. Així doncs, simplement amb canvis en la dieta d’aquests pacients 

i reduint el consum de productes que regulen l’absorció del butirat (com el cafè o 

alguns fàrmacs 147), podríem recuperar el contingut total de butirat a l’intestí. Però, 

més enllà de modular els nivells d’AGCC luminals, el nostre estudi demostra que el 

context inflamatori modula el consum, metabolisme i potencialment els efectes dels 

AGCC sobre la funció de la barrera epitelial. A més, són necessaris estudis més 

profunds sobre les interaccions i les funcions dels diferents AGCC que podrien tenir 

rellevància en la malaltia i així poder valorar finalment el potencial terapèutic 

d’aquests productes.   
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ESTUDI 1: Alteracions en les cèl·lules mare de l’epiteli intestinal 
poden contribuir a canvis permanents a la mucosa de pacients 

amb CU  

 

1. Algunes de les diferències d’expressió proteica que es veuen a la mucosa dels 

pacients amb CU es mantenen en el cultiu ex vivo d’organoides epitelials 

generats a partir de biòpsies de pacients amb CU comparat amb els individus 

Ctrl. Aquestes alteracions són degudes possiblement a canvis permanents en el 

compartiment de les cèl·lules mare epitelials.  

2. Entre tots els gens que es troben desregulats en el cultiu d’organoides derivats 

de pacients amb CU, alguns estan relacionats amb les funcions secretores i 

absortives de l’epiteli.  

3. La signatura d’expressió detectada en el cultiu d’organoides derivats de 

pacients amb CU presenta trets característics del tracte GI superior.  

4. El sistema d’organoides pot servir com a model per a explorar la presència 

d’alteracions que perduren a l’epiteli intestinal de pacients amb MII i per a 

investigar els seus possibles papers en la perpetuació de la malaltia.  

 

Així doncs, concloem no només que el sistema de cultiu d’organoides representa una 

eina crucial per a estudiar l’efecte de l’epiteli intestinal, si no també que aquests 

organoides derivats de pacients amb CU presenten perfils d’expressió diferents  sent 

així un model molt útil per a estudiar la malaltia ex vivo. 
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ESTUDI 2: Efectes del butirat sobre l’epiteli intestinal 
d’individus Ctrl i de pacients amb MII; influència de la 

inflamació 

 

1. Tot i la menor capacitat de produir butirat per part de la microbiota dels 

pacients amb MC activa, no es presenta un descens en la concentració d’AGCC 

en les femtes d’aquests pacients.  

2. En el sistema d’organoides el butirat regula de forma molt significativa 

diferents vies. El butirat afecta negativament la proliferació, indueix una 

resposta de defensa contra l’estrès oxidatiu i regula la resposta immune. A més, 

afecta a la resposta a la IL-22. 

3. L’epiteli derivat de pacients amb MII no presenta alteracions en la seva 

capacitat de metabolitzar i respondre al butirat però si responen diferent als 

extractes de femtes, on trobem diferents AGCC.  

4. La mucosa inflamada de pacients amb MII presenta alteracions significatives en 

els transportadors i en l’enzim que degrada el butirat. 

5. El TNFD sobre els d-EpOCs modula l’expressió dels transportadors del butirat, 

de forma similar al que observem a la mucosa inflamada dels pacients amb MII. 

Així, disminueix la seva captació i metabolisme. Tot i això, el TNFD no canvia els 

efectes protectors d’aquest metabòlit sobre l’epiteli intestinal.  

 

Així doncs, concloem que les cèl·lules mare de l’epiteli de pacients amb MII no 

presenten alteracions intrínseques que modulin aparentment la resposta al butirat 

però que, en condicions d’inflamació i en concret en presència del TNFD, es dóna una 

desregulació dels transportadors amb una menor captació i metabolisme del butirat. 

Això podria explicar que els nivells de butirat no es vegin alterats en femtes de malalts 

actius tot i la menor capacitat de produir aquest metabòlit per part de la microbiota. 

Els efectes del TNFD però, no afecten de forma significativa la capacitat de resposta 

dels d-EpOCs al butirat.  
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ORIGINAL ARTICLE

Alterations in the epithelial stem cell compartment
could contribute to permanent changes in the
mucosa of patients with ulcerative colitis
Isabella Dotti,1 Rut Mora-Buch,1 Elena Ferrer-Picón,1 Núria Planell,1,2 Peter Jung,3,4

M Carme Masamunt,1 Raquel Franco Leal,1,5 Javier Martín de Carpi,6 Josep Llach,7

Ingrid Ordás,1 Eduard Batlle,3,8 Julián Panés,1 Azucena Salas1

ABSTRACT
Objective UC is a chronic inflammatory disease of the
colonic mucosa. Growing evidence supports a role for
epithelial cell defects in driving pathology. Moreover,
long-lasting changes in the epithelial barrier have been
reported in quiescent UC. Our aim was to investigate
whether epithelial cell defects could originate from
changes in the epithelial compartment imprinted by the
disease.
Design Epithelial organoid cultures (EpOCs) were
expanded ex vivo from the intestinal crypts of non-IBD
controls and patients with UC. EpOCs were induced to
differentiate (d-EpOCs), and the total RNA was extracted
for microarray and quantitative real-time PCR (qPCR)
analyses. Whole intestinal samples were used to
determine mRNA expression by qPCR, or protein
localisation by immunostaining.
Results EpOCs from patients with UC maintained self-
renewal potential and the capability to give rise to
differentiated epithelial cell lineages comparable with
control EpOCs. Nonetheless, a group of genes was
differentially regulated in the EpOCs and d-EpOCs of
patients with UC, including genes associated with
antimicrobial defence (ie, LYZ, PLA2G2A), with secretory
(ie, ZG16, CLCA1) and absorptive (ie, AQP8, MUC12)
functions, and with a gastric phenotype (ie, ANXA10,
CLDN18 and LYZ). A high rate of concordance was
found in the expression profiles of the organoid cultures
and whole colonic tissues from patients with UC.
Conclusions Permanent changes in the colonic
epithelium of patients with UC could be promoted by
alterations imprinted in the stem cell compartment.
These changes may contribute to perpetuation of the
disease.

INTRODUCTION
UC is a chronic remitting and relapsing IBD, which
is restricted to the colonic and rectal mucosa.1 The
mucosal surface is covered by a single layer of epi-
thelial cells, which separate the intestinal lumen
from the underlying lamina propria and protect the
host from harmful luminal components2 while
allowing for nutrient transport.3 The epithelial
layer is composed of millions of invaginations
called crypts. At the base of the crypt, a small
number of multipotent adult stem cells constantly
give rise to all of the differentiated epithelial

subsets.4 Under homeostatic conditions, it is esti-
mated that the entire epithelium is completely
renewed every 4–5 days.5

During the active phase of UC, the release of
proinflammatory factors contributes to the damage
and destruction of the epithelial layer,6 7 which
causes exposure of the underlying lamina propria
to luminal antigens. In order to re-establish

Significance of this study

What is already known on this subject?
▸ UC is a chronic inflammatory condition

characterised by periods of activity followed by
phases of endoscopic remission and mucosal
healing.

▸ During UC remission, multiple biological
pathways remain deregulated despite
endoscopic and histological recovery. Several
are associated with epithelial cell functions.

▸ The ex vivo organoid culture system is a
promising tool for understanding the
pathophysiology of the intestinal epithelium.

What are the new findings?
▸ Expression differences are maintained in ex

vivo expanded epithelial organoid cultures
generated from biopsy samples of patients with
UC compared with non-IBD subjects. These
differences are possibly due to permanent
changes in the stem cell compartment.

▸ Among the genes permanently deregulated in
organoid cultures from patients with UC,
several are associated with epithelial secretory
and absorptive functions.

▸ The expression signature detected in organoid
cultures derived from patients with UC shows
traits characteristic of the upper GI tract.

How might it impact on clinical practice in
the foreseeable future?
▸ The organoid culture system can serve as a

model to explore the presence of lasting
alterations in the intestinal epithelium of
patients with IBD and to investigate their roles
in the perpetuation of the disease.
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homeostasis, the epithelial layer undergoes an intense process of
regeneration through mechanisms that are just beginning to be
understood.8 9 Nonetheless, a previous study by our group
revealed that the intestinal epithelium of patients with UC in
remission shows an expression profile that is significantly differ-
ent from that found in healthy mucosa.10 These data strongly
support the hypothesis that changes in the epithelium persist
long after inflammation has been resolved and epithelial integ-
rity has been re-established.

Given the rapid turnover of the epithelial compartment and
the presence of sustained changes in the colonic epithelium of
patients with quiescent UC, we asked whether these alterations
were driven by a sustained deregulation of the epithelial cell
compartment rather than by signals coming from the
microenvironment.

In order to address this question, we generated epithelial
organoid cultures (EpOCs) from non-IBD controls and patients
with UC.11 By whole genome expression analysis, we identified
key functions (eg, secretory and antimicrobial mechanisms) that
persist deregulated in the epithelium of patients with UC. Our
results suggest that lasting changes in the epithelial compartment
may permanently influence its homeostatic functions in patients
with UC, potentially contributing to disease progression.

METHODS
Patient population
Patients with an established diagnosis of UC of at least 3 months
in duration, and non-IBD controls (Ctrl) were included in the
study after obtaining written informed consent. Non-IBD con-
trols were those subjects undergoing surgery for colorectal
cancer (CRC), colonoscopy for mild GI symptoms or screening
for CRC (none of these controls presented colonic lesions).
Online supplementary table S1A shows the clinical and demo-
graphic characteristics of the study subjects. Samples were dis-
tributed among different subgroups on the basis of the
experimental approaches used. Patients were recruited at the
Department of Gastroenterology, Hospital Clinic Barcelona. A
cohort of adult non-IBD controls and patients with Crohn’s
disease (CD) (recruited at Hospital Clinic Barcelona, see online
supplementary table S1B) was used to generate sigmoid EpOCs
and evaluate, in CD-derived EpOCs, the expression changes
detected in UC-derived EpOCs. Additional EpOCs from small
intestinal biopsy samples (SInt-EpOCs) from the above cohort
and from paediatric subjects (recruited at Hospital Sant Joan de
Deu, Barcelona, and not included in online supplementary table
S1) were generated to determine the expression of region-
specific markers. The study protocol was approved by the Ethics
Committees of Hospital Clinic Barcelona and Hospital Sant
Joan de Deu.

Assessment of disease activity
Endoscopic UC activity at the time of the colonoscopy was cate-
gorised according to the Mayo endoscopic subscore.12 Active
UC was defined as a Mayo endoscopic subscore of ≥1; quies-
cent UC was defined as a Mayo score of 0 in a previously
involved segment. Endoscopic CD remission was defined as a
SES-CD ≤2 for the segment from which the biopsies were
obtained.

Sample collection
Biopsy samples (see online supplementary table S1A) were col-
lected during routine colonoscopy from non-IBD controls and
patients with UC or CD with no evidence of IBD-associated
dysplasia or neoplasia, as assessed by chromoendoscopy. Biopsy

samples from patients with UC or CD were collected from pre-
viously involved or mildly inflamed sigmoid mucosa based on
endoscopic criteria. Surgical samples from patients with UC
were obtained after colectomy performed for refractoriness to
medical treatment. Additional tissue sections from the healthy
small intestine and stomach were provided by the Biobank of
IDIBAPS upon approval by the ethics committee.

Epithelial organoid culture
Samples from non-IBD controls or patients with UC (Patient
Group 1, see online supplementary table S1A, B) were used for
generating EpOCs. Crypts embedded in Matrigel (BD
Biosciences, San Jose, California, USA) were cultured and pas-
saged as previously described.11 EpOCs were then induced to
differentiate into differentiated EpOCs (d-EpOCs). The absence
of contamination by cells of non-epithelial origin in organoid
cultures was assessed by immunofluorescence using antivimentin
(Leica Biosystems, Wetzlar, Germany), anti-CD3 (Vector
Laboratories, Burlingame, Alabama, USA), and anti-CD45 (BD
Pharmingen, San Jose, California, USA) antibodies (see online
supplementary figure S1).

RNA isolation
Total RNA from first-passage EpOCs (Patient Group 1, see
online supplementary table S1A,B) and biopsy samples (Patient
Group 2, see online supplementary table S1A) previously placed
in RNAlater RNA Stabilization Reagent (Qiagen, Hilden,
Germany) was isolated using the RNeasy Kit (Qiagen).

Microarray analysis
For microarray analysis, paired first-passage EpOC and d-EpOC
generated from colonic samples of 11 non-IBD controls and 8
patients with UC were used (Patient Group 1, see online
supplementary table S1A). The derived cRNA was hybridised to
high-density oligonucleotide Affymetrix GeneChip Human
Genome U219 Array (Affymetrix, Santa Clara, California, USA).
Raw data were analysed using Bioconductor tools in R (V.3.1.0).
Microarray raw data (CEL files) and processed data have been
deposited in NCBI’s Gene Expression Omnibus and are accessible
through GEO Series accession no GSE75916 (URL: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?token=ehejqkoobraxxip&
acc=GSE75916).

Quantitative real-time PCR
Total RNA (samples from Patient Group 1 or 2, see online
supplementary table S1A, and Patient Group 1, online
supplementary table S1B) was transcribed to cDNA using
reverse transcriptase (High Capacity cDNA Archive RT kit,
Applied Biosystems, Carlsbad, California, USA). Quantitative
real-time PCR (qPCR) was performed in an ABI PRISM 7500
Fast RT-PCR System (Applied Biosystems) using predesigned
TaqMan Assays (Applied Biosystems).

Immunostaining
Immunostaining of organoid and tissue sections (Groups 1 and
3, see online supplementary table S1A) was performed using
commercially available antibodies. Image acquisition and overlay
was performed on an Olympus BX51 microscope (Tokyo,
Japan) using CellF Software.

Statistical analysis
Quantitative data are expressed as the mean and range, and cat-
egorical variables as absolute frequencies. A Wilcoxon test was
performed to examine statistically different expression patterns
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between two groups, and a Kruskal-Wallis test was performed to
examine statistical significance in multiple group data sets, fol-
lowed by a pairwise Wilcoxon test with Bonferroni–Holm cor-
rection for multiple testing. A p value of <0.05 was considered
statistically significant. Data were analysed using R (V.3.1.0)
(published online first: 2014, http://www.r-project.org/).

More detailed information is described in online
supplementary materials and methods.

RESULTS
EpOCs from patients with UC can be efficiently expanded
and differentiated ex vivo
In order to generate ex vivo stem cell-enriched EpOCs, crypt
units from the distal colon of non-IBD controls and patients
with UC (Patient Group 1, see online supplementary table S1A)
were used. EpOCs from control and UC samples showed similar
self-renewal capacity (figure 1A) and comparable histological
and molecular features (figure 1B). A thin monolayer of non-

polarised cells showing mRNA expression of the stem cell
marker LGR5 and the proliferation antigen KI-67, and low
expression of epithelial differentiation markers (ie, L-FABP and
mucin-2, markers of absorptive and mucus-secreting cells,
respectively) was observed in both cases. Withdrawal of specific
factors from the stem medium drove differentiation of EpOCs
to d-EpOCs within 5 days (figure 1A). d-EpOCs from both
non-IBD controls and patients with UC presented marked
nuclear polarisation towards the basolateral side, as well as the
appearance of vacuolar structures oriented towards the luminal
side. A marked decrease in LGR5+ and KI-67+ cells and an
increased number of L-FABP+ and mucin-2+ cells were
observed (figure 1B).

To further explore the mechanisms of in vitro differentiation
of EpOCs from non-IBD controls and patients with UC, a whole
genome microarray analysis was performed. Principal compo-
nent analysis separated EpOC from d-EpOC populations, regard-
less of sample origin (figure 2A). Approximately 4500 probes

Figure 1 Colonic crypts from non-IBD controls and patients with UC give rise to epithelial organoid cultures (EpOCs) in vitro. (A) Schematic
representation of colonic crypt culture and expansion of EpOCs from non-IBD controls and patients with UC. Upon differentiation, EpOCs terminally
differentiated into d-EpOCs within 5 days. Scale bar: 200 μm. (B) Morphological characterisation of EpOCs and differentiated EpOCs (d-EpOCs) from
non-IBD controls and patients with UC. Representative H&E staining, immunochemical staining of antigen KI-67, L-FABP and mucin-2 proteins, and
in situ hybridisation to detect LGR5 mRNA are shown. Scale bars: 100 μm.

2071Dotti I, et al. Gut 2017;66:2069–2079. doi:10.1136/gutjnl-2016-312609

Inflammatory bowel disease

http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2016-312609
http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2016-312609


were found to be differentially expressed (false discovery rate
(FDR) ≤0.05 and |FC| ≥1.5) (figure 2B). In particular, EpOCs
showed significantly higher expression of the well-described stem
cell markers EPHB2, LGR5 and ASCL2, and the proliferation
markers MKI67, MYC and PTTG1. Interestingly, EpOCs showed
increased expression of CYP1B1, as well as PHGDH, two previ-
ously undescribed markers of colonic stem cells. In d-EpOCs, a
significant upregulation of intestinal markers of absorptive enter-
ocytes (eg, CA1, FABP2 and CA2) and mucous-secreting goblet
cells (eg, MUC5B, TFF3 and AGR2) was observed. d-EpOCs also
showed increased expression of several regulators of the immune
response, including the IL-1R type II, in agreement with our
recent findings.9 In addition, d-EpOCs displayed an upregulation
of WNT3 , EGF, DLL4 and BMP2 niche factors. Technical valid-
ation of a set of stemness, proliferation and epithelial differenti-
ation markers was performed by qPCR (see online
supplementary figure S2A). Differentiation of EpOCs also
induced significant upregulation of genes characteristic of the
small intestinal epithelium (ie, SI, ENPP3 , MTTP and SLC7A9 )
(figure 2B). Nonetheless, SInt-EpOCs, compared with colon-
derived EpOCs, maintained higher expression of the small
intestine-specific APOA4, DEFA5 and LYZ genes, and lower
expression of the colon-specific CLCA4 and MUC5B genes (see
online supplementary figure S2B).

In summary, we show that ex vivo expanded EpOCs, regard-
less of whether the samples originated from non-IBD controls
or patients with UC, are indistinguishable in their ability to gen-
erate differentiated cell lineages.

A specific expression signature characterises EpOCs and
d-EpOCs from patients with UC compared with non-IBD
controls
Despite the identification of a common programme of EpOC
differentiation, specific transcriptional signatures for EpOCs
and d-EpOCs from patients with UC compared with non-IBD
controls were determined by differential expression analysis

(figure 3A). Eighty-four genes were differentially regulated
within EpOCs (UC/Ctrl EpOCs) and 77 within d-EpOCs (UC/
Ctrl d-EpOCs), with 24 of those genes common to both orga-
noid populations (p≤0.05 and |FC| ≥1.5) (figure 3B and see
online supplementary table S2).

qPCR analysis confirmed the significant upregulation of tran-
scripts for the antimicrobial protein lysozyme C (LYZ), the tight
junction protein claudin-18 (CLDN18 ), annexin-10 (ANXA10 ),
hyal-1 (HYAL1) and serpin B2 (SERPINB2) in EpOCs and
d-EpOCs obtained from patients with UC compared with
non-IBD controls. In contrast, mRNA encoding for the water
transporter aquaporin-8 (AQP8 ), the mucus-secreting cell
markers hZG16 (ZG16) and hCLCA1 (CLCA1), the transmem-
brane mucin-12 (MUC12) and the antimicrobial GIIC sPLA2
(PLA2G2A) were confirmed to be significantly downregulated
in d-EpOCs from patients with UC compared with controls
(figure 3C). In addition, increased lysozyme C protein concen-
tration (see online supplementary figure S3A), as well as enzym-
atic activity (see online supplementary figure S3B) in organoid
culture supernatants from patients with UC compared with
non-IBD controls, was observed. The concentration of hZG16
in culture supernatants of EpOC and d-EpOC cultures gener-
ated from patients with UC was significantly lower compared
with non-IBD controls (see online supplementary figure S3A).

Next, we determined whether expression of the panel of
genes deregulated in UC-derived EpOCs was also differentially
expressed in CD-derived organoid cultures. An independent
cohort of sigmoid EpOCs and d-EpOCs from non-IBD controls
(n=6) and CD patients (n=8) was generated and transcriptional
changes were assessed by qPCR. Out of the 10 genes analysed,
we only detected a statistically significant change in the mRNA
expression of lysozyme C in EpOCs and d-EpOCs of patients
with CD compared with non-IBD controls (figure 4).

Thus far, we provide novel evidence that EpOCs and
d-EpOCs obtained from patients with UC exhibit a differential
expression profile compared with non-IBD controls, suggesting

Figure 2 Epithelial organoid cultures (EpOCs) generated from non-IBD controls and patients with UC follow comparable differentiation
programmes. (A) Principal component analysis (PCA) of microarray-based genome-wide gene expression data derived from EpOCs and differentiated
EpOCs (d-EpOCs) generated from non-IBD controls and patients with UC. A two-principal component plot is shown with the first component along
the X-axis and the second along the Y-axis. The proportion of explained variance is shown for each component. (B) Volcano plot showing the
changes in expression between d-EpOCs and EpOCs regardless of patient origin (ie, non-IBD controls or patients with UC). The log-base2
fold-change from d-EpOCs versus EpOCs is shown on the X-axis and the –log-base10 of adjusted p value on the Y-axis. Dots in green and red
represent genes that are significantly downregulated or upregulated (|FC| ≥ 1.5 (log2 fold-change ≥0.58) and adjusted p value ≤0.05) in d-EpOCs
compared with EpOCs, respectively. The genes with no significant expression differences are represented in grey. Several differentially expressed
genes have been highlighted and grouped according to their involvement in relevant epithelial cell functions.
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that there are sustained differences within the epithelial stem
cell compartment of the UC mucosa.

Intact tissue epithelium and organoid cultures from patients
with UC show common expression features
Next, we asked how the deregulated genes found in the orga-
noid cultures of patients with UC were modulated during
inactive and active phases of the disease. To answer this, we
aligned the EpOC and d-EpOC expression profile with our pre-
viously published transcriptional signature from biopsies of
non-IBD controls and patients with UC (series accession
number GSE38713).10 Approximately, 66% (72/109) of genes
significantly upregulated or downregulated in EpOCs and/or
d-EpOCs from patients with UC were found to be similarly
deregulated in whole biopsies from patients with UC (see online
supplementary table S2). Interestingly, expression of the

EpOC-associated transcriptional signature in non-involved seg-
ments from patients with UC was comparable with that of
non-IBD controls (data not shown). To further validate these
results, we performed qPCR expression analysis of a selected
panel of genes in colonic biopsies from non-IBD controls and
patients with UC in endoscopic remission or with active disease
(Patient Group 2, see online supplementary table S1A). LYZ,
CLDN18 and HYAL1 transcripts analysed in the mucosa of
patients with active UC followed a pattern of upregulation
similar to that observed in UC-derived organoid cultures
(figures 3C and 5A). Changes in the protein expression were
analysed by immunohistochemical staining in colonic sections
(Patient Group 3, see online supplementary table S1A).
Lysozyme C was barely detected in epithelial cells in control
non-IBD sigmoid mucosa (figure 5B). However, it markedly
accumulated in the granules of secretory epithelial cells along

Figure 3 Differential gene expression profiles in epithelial organoid cultures (EpOCs) and differentiated EpOCs (d-EpOCs) generated from non-IBD
controls compared with patients with UC. (A) Heat map representations of differentially expressed genes (p value ≤0.05 and |FC| ≥1.5) in patients
with UC compared with non-IBD controls. Differentially expressed genes in EpOCs and d-EpOCs are shown separately. Each row depicts one
individual probe and each column an experimental sample. High expression levels are shown in red and low expression levels in green. An
unsupervised hierarchical cluster method, using a Pearson distance and average linkage method, was applied for both gene and sample
classification. Samples from non-IBD controls (white, n=11 EpOCs and n=10 d-EpOCs) and patients with UC (black, n=8 EpOCs and n=7 d-EpOCs)
are shown. (B) Venn diagram showing the number of genes differentially expressed between UC and non-IBD EpOCs under stem-enriched and
differentiated conditions. The overlap, in grey, shows differentially expressed genes shared between the two data sets. A selection of upregulated
and downregulated genes is shown (genes validated by quantitative real-time PCR (qPCR) are depicted in bold) (C) Relative mRNA levels by qPCR of
selected genes found differentially expressed in the microarray analysis (samples included in the microarray analysis have been used). Messenger
RNA levels are relative to ACTB expression. Mean±SEMs. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 by one-tailed Wilcoxon test.
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the crypts in samples of active UC (and in metaplastic Paneth
cell clusters not observed in figure 5B). Additional cell sources
of lysozyme, probably macrophages and activated dendritic
cells,13 14 were detected in the stroma of both control and
inflamed mucosa. Similarly, claudin-18, which was not detect-
able in healthy colonic mucosa, showed sporadic expression in
active UC samples. Remarkably, the expression of lysozyme C
and claudin-18 was also found to be deregulated in samples
from patients with UC in remission. No substantial alterations
in hyal-1 protein expression were observed in samples from
patients with UC compared with controls. EpOCs and d-EpOCs
and tissue samples from patients with UC also shared a panel of
downregulated genes (see online supplementary table S2). In
particular, transcriptional downregulation of ZG16 in colonic
samples mirrored the expression results observed in organoid
cultures from patients with UC (figures 3C and 6A). Similarly, a
downregulation of hZG16 protein expression was detected in
sporadic crypts of samples from patients with active and inactive
UC (figure 6B) (Patient Group 3, see online supplementary table
S1A). CLCA1 did not exhibit significant transcriptional changes
in tissue samples from patients with UC compared with controls
(figure 6A). Nonetheless, a loss of hCLCA1 protein expression
was sporadically observed in the epithelium of samples from
patients with UC (figure 6B). PLA2G2A showed increased tran-
scription in tissue samples from patients in remission and active
UC compared with controls (figure 6A). A decrease in GIIC
sPLA2 protein expression was occasionally observed in the
upper UC crypts compared with the control sections, despite
the marked aberrant expression in metaplastic Paneth cells
(figure 6B). Costaining of lysozyme C, claudin-18, hyal-1,
hZG16, hCLCA1 and GIIC sPLA2 with the epithelial marker
Ep-CAM in colonic sections from patients with UC confirmed
the epithelial localisation of the selected proteins in tissue (see
online supplementary figure S4).

Here, we provide evidence that the differences observed in
the EpOCs from patients with UC mimic those detected in
tissue epithelial cells, further supporting the possible contribu-
tion of lasting epithelial alterations in the perpetuation of the
disease.

The expression signature of UC-derived EpOCs and d-EpOCs
suggests the acquisition of an upper GI tract profile
Thus far, our data suggest the presence of sustained changes in
UC-derived EpOCs. We therefore wondered whether the global
gene expression signature of organoid cultures derived from
patients with UC resembled the profile of other regions of the
GI tract. To this end, we aligned the expression signature of
EpOCs and d-EpOCs from patients with UC to the previously
published gene expression map of the healthy human GI tract
(series accession number GSE10867).15 Interestingly, genes per-
turbed in EpOCs and/or d-EpOCs from patients with UC com-
pared with controls (n=100 genes) were able to segregate the
GI samples according to their location (figure 7), revealing a
considerable number of genes associated with different GI
regions (see online supplementary table S2). Genes overex-
pressed in EpOCs and/or d-EpOCs from patients with UC (left
column, in purple) correlated with a gene subset highly
expressed mainly in healthy antrum, jejunum and duodenum.
Among them, the identified genes LYZ, CLDN18 , HYAL1 and
ANXA10 could be observed. Similarly, genes downregulated in
EpOCs and/or d-EpOCs from patients with UC (left column, in
orange) were transcripts predominantly expressed in healthy
colon (ie, AQP8 , ZG16 and CLCA1). Immunohistochemical
staining confirmed that both lysozyme C and claudin-18 were
abundantly expressed by healthy gastric epithelium (see online
supplementary figure S5). As expected, lysozyme C also showed
selective expression by Paneth cells in healthy small intestinal
mucosa (similarly to GIIC sPLA2). In contrast, protein expres-
sion of hZG16, hCLCA1 and GIIC sPLA2 was undetectable in
healthy gastric epithelium. No significant deregulation of hyal-1
expression was evident in healthy gastric epithelium compared
with control or UC-affected sigmoid colon.

Overall, our data suggest that UC-derived epithelium acquires
traits of the upper GI tract while losing functional capacities
characteristic of the distal intestinal epithelium.

DISCUSSION
In the present study, we provide evidence that lasting alterations
in the epithelium of patients with UC could be due, at least

Figure 4 mRNA expression analysis in Crohn’s disease (CD)-derived epithelial organoid cultures (EpOCs) of genes differentially expressed in
UC-derived EpOCs. The mRNA expression analysis of the selected panel of genes described in figure 3C was performed in an independent cohort of
EpOCs and differentiated EpOCs (d-EpOCs) generated from sigmoid biopsies of non-IBD controls (n=6) and patients with CD (n=8). The organoid
cultures were generated and analysed using the procedures described in the Methods section. Gene expression is relative to ACTB gene.
Mean±SEMs. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 by one-tailed Wilcoxon test.
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partially, to changes in the stem cell compartment. Our results
shed new light on a long-standing question in the field of
chronic intestinal inflammation: whether epithelial cells can
acquire a programme that impacts disease progression or
whether they are mere bystanders to the ongoing pathological
process.

Several genetic polymorphisms associated with UC risk local-
ise within active regulatory elements in intestinal epithelial
cells.16 These results support the hypothesis that defective epi-
thelial cell function may be driving UC pathogenesis. Moreover,
we recently described that epithelial cells from the involved
colonic mucosa of patients with UC acquire a unique transcrip-
tional signature that is maintained long after acute inflammation
is resolved, suggesting a permanent epithelial cell dysfunction.10

While this study reveals a potential mechanism for

UC-associated complications such as CRC, it has not yielded
any information on whether these changes are driven by signals
coming from the surrounding environment or whether they are
imprinted in the epithelial compartment.

In the present work, we addressed this issue by taking advan-
tage of a recently established approach for expanding and main-
taining intestinal epithelial cells ex vivo as 3D organoid
cultures.11 17 Using this system, we first showed that colonic
crypts from non-IBD controls and patients with UC were able
to expand as stem cell-enriched EpOCs with highly comparable
efficiency. Moreover, no apparent alterations in the homeostatic
balance between the stem, proliferative and differentiated
epithelial cell populations were observed. d-EpOCs, regardless
of the sample origin, acquired characteristics of differentiated
intestinal absorptive and secretory cell lineages, as already

Figure 5 Epithelial cells from involved colonic UC tissue share a panel of upregulated genes with UC epithelial organoid cultures (EpOCs) and
differentiated EpOCs. (A) Relative mRNA expression by quantitative real-time PCR of selected genes previously found to be overexpressed in UC
compared with control EpOCs. Sigmoid mucosa biopsies from non-IBD controls (n=13) were compared with biopsies from patients with UC in
remission (n=24) and with active UC (n=11). Messenger RNA levels are relative to ACTB expression. Mean±SEMs. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
by pairwise Wilcoxon test with Bonferroni–Holm correction for multiple testing. (B) Tissue immunohistochemical staining of selected genes
differentially expressed in UC compared with control EpOCs. Sigmoid mucosa samples from non-IBD controls were compared with samples from
patients with inactive and active UC. Black arrows indicate protein upregulation in UC epithelium compared with the control samples. White
arrowheads show the expression of lysozyme C in additional cells in the lamina propria. Scale bar: 100 μm.
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described.18 19 Upon differentiation, upregulation of WNT3 ,
EGF, DLL4 and BMP2, important niche factors primarily
assigned to murine Paneth cells in the small intestine,20 was
observed. We also provide further evidence that supports the
ability of expanded EpOCs to maintain the location-specific
expression of small intestine versus colon markers when cul-
tured and differentiated in vitro.21 22

Despite the overall similarities, we identified a set of genes
that exhibited sustained differential expression in organoid cul-
tures derived from patients with UC. The fact that these
changes were observed in EpOCs derived from UC samples in
remission or mildly active implies that at least some aspects of
the previously described imprinting in the UC epithelium10

could be explained by permanent alterations in the stem cell
compartment.

Interestingly, deregulation of gene expression in EpOCs corre-
lated with changes in the involved mucosal samples of patients
with UC, thus strengthening the significance of our results in ex
vivo cultures. Conversely, the expression of this set of genes
showed no differences between non-involved areas from
patients with UC and healthy regions from non-IBD controls.
This observation further supports the hypothesis that defects in
intestinal epithelium may be acquired during the course of the
disease and can contribute to its perpetuation over time.
Moreover, analysis of the transcriptional signature suggested the
acquisition of upper GI traits by UC-derived epithelial cells.

Figure 6 Epithelial cells from involved colonic UC tissue share a panel of downregulated genes with UC epithelial organoid cultures (EpOCs) and
differentiated EpOCs. (A) Relative mRNA expression by quantitative real-time PCR of selected genes previously found to be downregulated in UC
compared with control EpOCs. Sigmoid mucosa biopsies from non-IBD controls (n=13) were compared with biopsies from patients with UC in
remission (n=24) and with active UC (n=11). Messenger RNA levels are relative to ACTB expression. Mean±SEMs. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
by pairwise Wilcoxon test with Bonferroni–Holm correction for multiple testing. (B) Tissue immunohistochemical staining of selected genes
differentially expressed in UC compared with control EpOCs. Sigmoid mucosa samples from non-IBD controls were compared with samples from
patients with inactive and active UC. Black arrows and black arrowheads indicate protein upregulation and downregulation in UC epithelium
compared with non-IBD controls, respectively. Scale bar: 100 μm.
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The signature in UC-derived epithelial cells included the
aberrant expression of LYZ, CLDN18 , ANXA10 and HYAL1.
Lysozyme C, an enzyme that degrades the peptidoglycan of
several Gram-positive bacteria,23 is primarily expressed in
small intestinal Paneth cells and gastric epithelium. Ectopic
lysozyme C expression in the colonic epithelium of patients
with UC is commonly associated with metaplastic Paneth-like
cells.24 In addition, here we identify secretory cells along the
UC crypt, which provide an additional source of lysozyme
C. The overexpression of LYZ in EpOCs derived from patients
with UC and CD could explain, at least in part, the import-
ance of this antimicrobial protein in the persistence of

dysbiosis in both forms of IBD.25 Claudin-18 is a component
of tight junctions that in physiological conditions is uniquely
expressed by the gastric and pulmonary epithelium.26 Ectopic
expression of claudin-18 has been associated with experimen-
tal colitis and human UC.27 Moreover, it has been correlated
with the serrated pathway of CRC.28 Similarly, annexin-A10,
which serves diverse physiological cell functions almost exclu-
sively in gastric epithelium,29 has been recently identified as a
marker of gastric phenotype in serrated pathway of CRC.30

These observations support the hypothesis that UC-derived
epithelial cells can become predisposed to UC-associated
CRCs.10

Figure 7 Epithelial organoid cultures (EpOCs) and differentiated EpOCs (d-EpOCs) from patients with UC adopt expression characteristics of the
upper GI tract. Heat map representation of the expression of genes identified in the UC-derived EpOCs shown in figure 3A and B in a set of biopsy
samples originating from different segments of the GI tract (C: colon; I: ileum; J: jejunum; D: duodenum; A: antrum). Each row shows one individual
probe and each column an experimental sample. High expression levels are shown in red and low expression levels in green. An unsupervised
hierarchical cluster method, using a Pearson distance and average linkage method, was applied for both gene and sample classification. In the left
columns, genes upregulated or downregulated in UC versus non-IBD control organoid cultures are shown in purple or orange, respectively.
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UC-derived epithelial cells showed a marked downregulation
of genes associated with epithelial functions of the distal GI
tract. This was the case with hZG16 and hCLCA1, two major
components of the mucus produced mainly by secreting cells of
the distal digestive tract.31 hZG16 is involved in the recognition
of pathogens through its binding to glycosaminoglycans and
mannose,32 while hCLCA1 is a Ca2+ channel with putative
functions in the innate immunity modulation.33 Overall, these
data provide evidence of a lasting epithelial defect in mucus
barrier quality, a feature that has already been shown to correl-
ate with UC.34 35

In addition, our results suggest an overall defect in the absorp-
tive function of UC-derived epithelial cells. In particular AQP8 ,
which encodes an epithelial water-transporting protein abun-
dantly expressed by the absorptive cells in the colon,36 was found
markedly downregulated in UC EpOCs, in line with previous
observations in tissue samples.10 37 We also found a significant
downregulation of MUC12 in EpOCs derived from patients with
UC. This transmembrane mucin, which is part of the enterocyte
glycocalyx,31 has been previously associated with UC.38

Interestingly, previous findings showed a reduction in AQP8 and
MUC12 expression in CRC.39 40 These observations corroborate
an association between permanent changes in the epithelium of
patients with UC and colon neoplasia. GIIC sPLA2 is a bacteri-
cidal protein expressed in small intestinal Paneth cells41 and, to a
lesser extent, in colonic epithelial cells,42 as confirmed by our
observations. We detected a downregulation of GIIC sPLA2 in
secretory cells along the UC crypts compared with control sec-
tions, thus supporting the results in organoid cultures. The
ectopic expression of GIIC sPLA2 in metaplastic Paneth cells in
tissue samples from patients with UC, as observed by others,43

could be explained by the transitory effects of external stimuli
(eg, lipopolysaccharide) on intestinal epithelium.44 The downre-
gulation of PLA2G2A in secretory cells, with the concomitant
overexpression of LYZ, supports the idea of a permanent
rearrangement of the antimicrobial functions in UC-derived epi-
thelial cells.

In light of our results, key questions remain regarding the
molecular mechanisms driving these expression changes in
UC-derived epithelium and their functional consequences.
While these questions are beyond the scope of the present study,
it is tempting to speculate that epigenetic changes may contrib-
ute to expression alterations of the UC epithelium. In particular,
DNA methylation changes in the UC epithelium have been
already linked to UC pathogenesis and its complications.45–47

Finally, we propose that lasting changes in the UC epithelium
may translate into alterations in the absorptive and secretory
functions, which could help perpetuate the disease over time.
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