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� ABREVIACIONS: 
�
3’UTR  zona 3’ no traduïda del RNA missatger 

ADAMTS desintegrin i metal·loproteïnases amb motius de trombospondin 

APC   adenomatospoliposis coli 

Aqp  aquaporina 

ASCs  cèl·lules mare adiposes.  

ATRA  àcid all-transretinòic 

bFGF  factor de creixement dels fibroblasts basic 

BIO  6-bromoindirubin-3’-oxime 

BM HSCs cèl·lules mare hematopoètiques de moll de l’os 

BM MSCs cèl·lules mare mesenquimals de moll de l’os 

BMP-7  proteïna morfogènica de l’os 7 

BSA  albúmina sèrica bovina  

cDNA  DNA complementari 

CSK1  quinasa caseïna I. 

DEVD-AMC N-acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-methylcoumarin 

DTT  Ditiotreitol 

EBs  Cossos embrionaris 

EGF  Factor de creixement epidèrmic 

EMT  Transició d’epiteli a mesènquima 

ESCs  cèl·lules mare embrionàries 

FBS  sèrum fetal boví 

FGF10  Factor de creixement dels fibroblasts 10 

GAPDH Gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa 

GSK3� Quinasa glicogen-sintasa 3 beta 

HGF  Factor de creixement d’hepatòcits 

HNF4A Factor nuclear hepàtic 4 alfa  

IGF-1  Factor de creixement insulínic tipus 1. 

iPS  Cèl·lules mare pluripotents induïdes  

kDa  KiloDalton 

Klf4�� � Factor 4 Kruppel-like 

LIF  Factor inhibidor de la leucèmia  

LNAs  ARN inaccessible  

MC  Medi condicionat 

MEC  Matriu extracel·lular 
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MET  Transició de mesènquima a epiteli 

MHC II  Complex d’histocompatibilitat principal classe II.  

miR  microRNA 

miRNA  microRNA  

MM  Mesènquima metanèfric 

MMP  metal·loproteïnasa de matriu 

mRNA  Àcid ribonucleic missatger 

MSCs  Cèl·lules mare mesenquimals. 

NFATc1 Factor nuclear citoplasmàtic 1de cèl·lules-T activades 

Pb  parells de bases 

PBS  tampó fosfat salí 

PCR  Reacció en cadena de la polimerasa 

PE  Ficoeritrina 

PGE2  Prostaglandina E2 

PI  Iodur de propidi 

PKC  Proteïna quinasa C 

PMEF  Fibroblasts embrionaris de ratolí  

PMSF  Fenilmetilsulfonilfluoride 

PTC  Cèl·lules tubulars proximals 

RNA  Àcid ribonucleic 

Rpm  Revolucions per minut 

RT-PCR Reacció de la cadena de la polimerasa en transcripció reversa 

Sca-1  Antigen de cèl·lules mare Nº1 

SCF  Factor de cèl·lules mare  

SEM  Error estàndard de la mitjana 

SSEA-1 Antigen 1 específic de l'estat embrionari 

SVF  Fracció vascular i de l’estroma  

TBS  Tampó Tris salí 

TGF-�1�� Factor de creixement transformant beta 1 

UB  Brot uretral 

VEGF  Factor de creixement de l’endoteli vascular 

ZO-1  Zona ocludens 1 

ZO-2  Zona ocludens 2 
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1.1. EL RONYÓ 

1.1.1. Definició i estructura: 

Els ronyons són dos òrgans que formen part de l’aparell urinari dels vertebrats i tenen les funcions 

principals d’excretar els productes de rebuig del metabolisme, regular el medi intern a través del 

manteniment de l’equilibri hidroelèctric i àcid-base i també tenen una funció endocrina a través de 

la síntesis de metabòlits actius de la vitamina D, el sistema renina-angiotensina i la síntesis 

d’eritropoetina i prostaglandines.  

 

Figura 1. Estructures macroscòpiques del ronyó (A) i components de la nefrona (B) 

 

De l’exterior a l’interior del ronyó es distingeixen les estructures macroscòpiques següents (Figura 

1A): càpsula renal, còrtex renal, medul·la renal i pelvis renal. La unitat estructural i funcional bàsica 

del ronyó és la nefrona (Figura 1B) i es troba situada principalment en el còrtex renal. La nefrona 

està formada per un corpuscle renal en comunicació amb un túbul renal que desemboca en un 

túbul col·lector. El corpuscle renal (Figura 2) és una estructura esferoïdal, constituïda per la 
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càpsula de Bowman (formada principalment per podocits) i un cabdell capil·lar (glomèrul). Entre la 

càpsula i el glomèrul es troba l’espai urinari on es recull el filtrat plasmàtic. La càpsula de Bowman, 

com s’il·lustra en la Figura 2, té dues obertures diferents: el pol vascular, a través del qual penetra 

l’arteriola aferent i emergeix l’arteriola eferent, i el pol urinari, que comunica amb el túbul renal.  

 

 

Figura 2. El corpuscle renal: Pol vascular, pol urinari, glomèrul i càpsula de Bowman. 

 

El filtrat plasmàtic que ha recorregut el túbul contort proximal, la nansa de Henle i el túbul contort 

distal passa als túbuls col·lectors i es buida a la papil·la renal. La orina (filtrat plasmàtic) passa de 

la papil·la renal al calze menor i del calze menor al calze major que finalment desemboca en la 

pelvis renal i es transforma en l’urèter. 

 
1.1.2.  Organogènesi renal. 

El sistema urinari deriva del mesoderma intermedi que es localitza entre el mesoderma dels 

somites i la placa lateral en el desenvolupament embrionari. La formació del ronyó es caracteritza 

per l’aparició seqüencial de tres òrgans excretors, el pronefros, el mesonefros i finalment el 

metanefros que és l’únic ronyó permanent en els amniotes.  

El  ronyó adult o metanefros es forma abans de les 36 setmanes de gestació en els humans. En el 

ratolí es comença a formar a partir de l’onzè dia de gestació (gestació del ratolí: 3 setmanes) i 
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continua encara després del naixement per aproximadament una setmana. El desenvolupament 

del ronyó adult s’inicia amb  la invasió del brot uretral (UB), al mesènquima metanèfric (MM) que 

l’envolta (Figura 3). El UB és una extensió epitelial posterior del conducte de Wolffian i el precursor 

del sistema col·lector. El MM per altra banda, donarà lloc a la formació dels glomèruls, túbuls 

proximals i distals i nanses de Henle.  

 

Figura 3. Fases de desenvolupament del Metanefros. 1.Invasió del brot uretral al mesènquima metanèfric. 2. 
Condensació del mesènquima. 3. Formació de les vesícules renals. 4. Cossos en C. 5. Cossos en S 6. Elongació del 
túbul 7. Maduració de la nefrona. 

La interacció entre el UB i el MM estimula al MM a començar el procés de transició de 

mesènquima a epiteli (MET). Com s’il·lustra a la Figura 3, el MM no induït,es condensa prop de les 

puntes del UB i sofreix una conversió epitelial que genera primer de tot, vesícules renals amb 

l’aparició de les primeres característiques epitelials. A continuació, les vesícules renals es 

converteixen en cossos en coma (cossos en C) i les nefrones en formació es comencen a 

fusionar amb els UBs. Finalment, els cossos en C, es transformen a cossos en S [1]. L’epiteli 

glomerular i el dels túbul proximal no es distingeixen fins que s’arriba a aquesta etapa.Com es 

mostra en la Figura 4, l’extrem proximal del cos en S formarà el corpuscle renal (glomèrul, càpsula 
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de Bowman), mentre que l’extrem distal fusionat amb l’epiteli del UB forma el túbul renal (túbul 

proximal, túbul distal, nansa de Henle). Al voltant del cabdell vascular, a l’extrem proximal del cos 

en S es forma la càpsula de Bowman. En conseqüència, la capa cel·lular externa de l’extrem 

proximal del cos en S forma l’epiteli de la càpsula de Bowman, mentre la capa cel·lular interna 

forma els podocits [1]. La membrana basal glomerular es forma a partir de la matriu extracel·lular 

que forma l’endoteli capil·lar i els podocits. A continuació, els precursors endotelials envaeixen la 

nefrona (Figura 4b) en formació i formen els bucles capil·lars glomerulars. La formació del ronyó 

és un exemple de la morfogènesi depenent de ramificació de l’epiteli, que acaba en un “arbre 

epitelial”. Es formen primer les nefrones del centre d’aquest “arbre” i van apareixent noves 

nefrones a la perifèria.  

�

 

 

 

 

 

Figura 4.  Formació del Glomèrul i el túbul renal a partir del cos en S. a) Infiltració de cèl·lules endotelials en el cos en 
S per generar el cabdell capil·lar. b) els precursors dels podocits o les cèl·lules epitelials viscerals contacten amb les 
cèl·lules endotelials i es comencen a diferenciar. c) la membrana basal glomerular (MBG) es forma en el límit entre els 
podocits i les cèl·lules endotelials d) estructures madures.  
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1.1.3.  Gens implicats en el desenvolupament del ronyó.  

L’organogènesi del ronyó està regulada per diferents gens segons la fase de diferenciació en que 

es troba. La majoria de gens importants s’expressen sota un estricte control en l’espai i en el 

temps (Figura 5). Entre els gens més importants implicats es troben: Pax2, Wt1, Six2, Megalina, 

Wnt4, Wnt9b i Notch2, encerclats en vermell en la Figura 5. 

 

Figura 5. Esquema dels gens que s’expressen durant la organogènesi renal 

� Pax2 

La família dels gens pair box (Pax), codifica per factors de transcripció que s’expressen en 

diferents teixits embrionaris, entre ells el teixit renal [2]. Pax2 és un dels gens renals més primitius 

ja que s’expressa en el pronefros i en el conducte de Wolffian. És un dels primers gens en 

expressar-se durant la formació del ronyó i és el primer indicador del llinatge cel·lular renal [3]. 

Pax2 s’expressa ja en el mesoderma intermedi i continua expressant-se en el brot uretral, el 

mesènquima condensat i en les nefrones en formació. Pax2 té un paper central en la formació del 

ronyó com a regulador de la diferenciació del mesoderma intermedi, ja que sembla que especifica 

tots els fenotips epitelials que deriven d’aquest. L’expressió de Pax2 disminueix en el lloc on 

s’originen els precursors dels podocits, aquesta repressió, es relaciona amb l’expressió de Wt1 [4] 

i la seva interacció amb el primer exó del gen Pax2 [5]. La pèrdua completa de Pax2 per 
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recombinació homòloga [6] resulta en l’abolició de la formació de casi tots els components 

epitelials que deriven del mesoderma intermedi. El rol central de Pax2 en l’organogènesi del ronyó 

es va il·lustrar més en profunditat amb un model de ratolí transgènic [7] en el que es produïen 

diferents anormalitats severes com el ronyó cístic i l’epiteli glomerular no diferenciat. Pax2 és 

també essencial en la transició del mesènquima al epiteli (MET) [8] ja que quan s’interfereix en la 

seva funció, s’inhibeix la condensació del mesènquima i els passos següents en el 

desenvolupament renal.  

� WT1  

El gen supressor del tumor de Wilms (WT1) és un factor de transcripció que conté 4 dits de zinc 

en la seva estructura. Es troba molt conservat entre espècies i és essencial en la formació del 

ronyó.  

WT1 s’expressa només en el mesènquima metanèfric i no en el UB, lleugerament en el 

mesènquima no induït i cada vegada més en el mesènquima induït i en l’extrem proximal del cos 

en S. La seva expressió es manté en els podocits. 

El WT1 és essencial  per la resposta del mesènquima a les senyals d’inducció posteriors; controla 

la formació del UB i regula el pas de MET. S’ha descrit que el WT-1 també regula l’expressió de 

Pax-2 [5], de l’ (IGF)-II i del seu receptor [9], implicats en la ramificació del UB. En ratolins mutants 

WT-1-/- el UB no es forma i el mesènquima no induït és incapaç de començar la transició [10]. 

� Senyalització via Wnt: 

La senyalització a través de la via Wnt s’observa a diferents estadis del desenvolupament del MM i 

del UB [11]. Durant la formació de la nefrona és necessària l’activitat seqüencial de dues 

molècules de la via Wnt: Wnt9b i Wnt4 [12-13]. El Wnt9b es secreta pel UB i indueix la formació 

d’agregats (es condensa el mesènquima) i fa que aquests agregats expressin Wnt4. 
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- Wnt9b 

El Wnt9b s’expressa al UB i en els ratolins mutants per aquest gen no es condensa el 

mesènquima i falla la MET [14].  

El Wnt9b és el factor clau que regula en balanç entre la proliferació dels progenitors renals i la 

seva diferenciació. En els progenitors que es renoven, la via Wnt9b/�-catenin coopera amb el Six2 

en afavorir l’expansió d’aquestes cèl·lules. En canvi, en les cèl·lules en que l’activitat Six2 és baixa 

o absent, la via Wnt9b/�-catenina promou la diferenciació [15]. Més endavant en l’organogènesi 

renal, el Wnt9b s’expressa en els túbuls col·lectors i és important per establir la polaritat cel·lular 

dels túbul renals [14] . 

- Wnt4 

El Wnt4 s’expressa en el mesènquima condensat i a continuació en els cossos en C i S durant la 

formació del ronyó. S’ha demostrat que té un paper essencial en la transició del mesènquima 

induït a l’epiteli i també en la tubulogènesi inicial [13]. La seva expressió desapareix quan s’ha 

completat la formació de la nefrona.  

En ratolins mutants per Wnt4-/-, les cèl·lules mesenquimals es condensen prop dels brots uretrals i 

Pax2 s’expressa de manera normal [13], però Pax8 que s’expressa just després de l’estadi de 

condensació, ja no s’expressa. El fracàs del desenvolupament renal més enllà de l’estadi de 

condensació, suggereix que la cascada de senyalització molecular dirigint el procés d’inducció es 

veu interrompuda amb el Wnt4. 

El Wnt4 sembla ser un regulador essencial en el pas de MET i en subseqüents estadis de 

tubulogènesi, probablement controlant l’expressió de molècules d’adhesió però no és necessari en 

les etapes inicials del desenvolupament del ronyó. 

� Notch2 

Els gens Notch, codifiquen per receptors transmembrana simples. S’ha demostrat que  la falta 

d’expressió del receptor Notch2 en el MM impedeix el desenvolupament del ronyó. Els ratolins 
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mutants per Notch2 tenen una condensació normal del mesènquima i transició cap a l’epiteli, però 

no es dóna la posterior segmentació de la nefrona cap a túbuls proximals i distals [16]. 

� Megalina 

La megalina és una glicoproteïna de membrana que pertany a la família de receptors per a 

lipoproteïnes de baixa densitat (LDL), en nomenclatura científica es coneix com LRP2 o proteïna 

gp330. La megalina és un receptor endocític que s’expressa principalment en les cèl·lules 

epitelials polaritzades de diferents epitelis, entre ells l’epiteli renal. Està implicada en el 

desenvolupament embrionari en general i en el renal en particular. Durant la formació del 

metanefros, la megalina es detecta en les vesícules mesenquimals i en el UB. En el cos en S, es 

troba en totes les cèl·lules que donaran lloc a les cèl·lules dels túbuls proximals i distals [17]. 

� Six2 

Six2 és un factor de transcripció (homeobox protein) que s’expressa en el MM abans de la seva 

invasió per part del UB i també en el MM ja induït que envolta el UB. La seva expressió disminueix 

en cèl·lules que ja han sofert la transició de mesènquima a epiteli. Les cèl·lules que expressen 

Six2 donen lloc a totes les cèl·lules especifiques de la nefrona en el metanefros [18] i es considera 

un marcador de progenitors renals. Aquest marcador es va perdent a mesura que les cèl·lules es 

diferencien.  

1.1.4. Transició de mesènquima a epiteli (MET) en l’organogènesi renal 
 
La MET és un procés central en la formació del ronyó. La conversió del MM no induït al MM induït, 

la formació de vesícules i la subseqüent epitelització es caracteritzen per importants canvis en 

l’expressió de diferents famílies de gens que codifiquen receptors transmembrana, molècules 

d’adhesió proteïnes de la matriu extracel·lular (MEC), constituents específics de la membrana 

basal i proteïnes del citoesquelet entre d’altres.Alguns d’aquests canvis es mostren en la Figura 6.  
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Les cèl·lules mesenquimals no estan polaritzades ni associades i es troben integrades en la MEC. 

Tenen una morfologia similar a fibroblasts i una elevada mobilitat. Les cèl·lules epitelials, en canvi, 

són asimètriques o polaritzades, formen xarxes contínues i expressen una membrana basal. 

Tenen forma cuboide i generalment són poc mòbils.  

L’adhesió cel·lular inicia la reorganització cel·lular en la MET [19]. L’adhesió cel·lular sembla que 

es regula per la interacció de diferents molècules, entre elles, la família de caderines (molècules 

d’adhesió) i la família de catenines (proteïnes d’unió intracel·lular). Les caderines i catenines són 

molècules fonamentals en l’epiteliogènesi embrionària. Les caderines clàssiques com la E-,N-, P- 

adquireixen un rol crític en la polarització epitelial primerenca [20].  

La inducció de les cèl·lules mesenquimals del mesènquima metanèfric també té com a resultat la 

conversió de la MEC intersticial que l’envolta (que expressa col·lagens tipus I i III, tenascina i 

fibronectina) a una MEC tipus epitelial (que es composa de col·lagen tipus IV, laminina, nidogen i 

proteoglicans). La MEC i les  proteïnes relacionades juguen un paper important en l’organogènesi 

renal ja que donen un substrat físic per l’organització espacial de les cèl·lules. Són un reservori de 

factors de creixement que afecten la proliferació cel·lular i la diferenciació i regulen vies de 

senyalització per la seva habilitat d’unir-se a integrines (receptors de membrana que s’uneixen a 

components de la MEC) i modular l’activitat de molècules de senyalització com les molècules de la 

família Wnt. La proteòlisis localitzada remodela la matriu extracel·lular durant la ramificació i es pot 

atribuir a les metal·loproteïnases que es secreten. Entre les metal·loproteïnases implicades es 

troba la metal·loproteïnasa 9 (MMP9) [21].  

En la MET les cèl·lules es polaritzen i es canvia la composició del seu citoesquelet, es guanya en 

l’expressió de citoqueratines i es perd l’expressió de la vimentina. 

� E-Caderina 

Les E-Caderines (CDH1) són les caderines característiques dels epitelis totalment diferenciats [22] 

i les principals molècules encarregades de l’adhesió cel·lular. Aquestes molècules són 

glicoproteïnes transmembrana dependents de calci i tenen un paper molt important en la 
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morfogènesi, estabilització, polaritat i diferenciació del teixits. La disfunció de la E-caderina s’ha 

relacionat amb la pèrdua de diferenciació i progressió dels tumors [23]. 

� Vimentina 

La vimentina és una de les proteïnes fibroses que formen els filaments intermedis del citoesquelet 

de les cèl·lules mesenquimals. La seva funció principal és la d’ajudar a ancorar els organuls 

cel·lulars i mantenir la integritat física de la cèl·lula. També participa en algunes unions cel·lulars 

(desmosomes). La vimentina s’expressa en el mesènquima metanèfric i quan comença la inducció 

de la diferenciació cap a l’epiteli, va disminuint l’expressió d’aquesta molècula a la vegada que 

augmenta la síntesis de les citoqueratines [24].  

� CK18 

La citoqueratina 18 (CK18) és una proteïna que forma part dels filaments intermedis de la cèl·lula i 

s’expressa en els epitelis simples no estratificats [25]. La seva funció principal és organitzar 

l’estructura tridimensional de la cèl·lula. Encara que no és específica del ronyó, és un dels primers 

filaments específics de l’epiteli que s’expressa en el pas de MET en la organogènesi renal.  

 

 

Figura 6. Transició de mesènquima a epiteli. Canvi en l’expressió de proteïnes cel·lulars i de la matriu extracel·lular. 
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1.1.5. Regeneració renal  

Les patologies renals s’han convertit  en una problemàtica a nivell mundial perquè la seva 

incidència ha anat en augment en els darrers anys (afecten a una de cada 9 persones al llarg de la 

seva vida) i porten associats elevats costos econòmics.  

Els principals factors de risc en la insuficiència renal crònica són la diabetis i la hipertensió arterial. 

Les etiologies principals de la insuficiència renal aguda (IRA) en canvi, són la glomerulonefritis, la 

vasculitis i la uropatia obstructiva, mentre que les causes principals en els pacients hospitalitzats 

són la hipoperfusió renal i la toxicitat a fàrmacs. La IRA continua sent un gran problema ja que els 

pacients que la presenten tenen tasses de mortalitat entre el 50% i el 70% i aquesta elevada 

mortalitat no ha disminuït en vàries dècades [26]. 

El dany cel·lular en les nefrones sol ser un element comú en les patologies renals. La destrucció 

progressiva de la unitat funcional del ronyó, acaba amb la impossibilitat d’aquest òrgan de realitzar 

les seves funcions i finalment desencadena la insuficiència renal.  

La insuficiència renal aguda (IRA) es defineix com una disminució ràpida de la funció renal, que té 

lloc en hores o dies. Aquest deteriorament provoca la incapacitat per part dels ronyons d’excretar 

els productes nitrogenats derivats del metabolisme proteic i l’equilibri àcid base. Els electròlits, 

com el potassi, sodi i calci, que es necessiten pel funcionament normal de l’organisme, poden 

arribar a ser nocius i de vegades verinosos quan assoleixen valors anormalment alts o baixos. En 

tots els casos hi ha un descens de la taxa de filtració glomerular, que a la clínica es mesura per 

mitjà de l’aclariment de creatinina. 

Les IRAs normalment van acompanyades d’una disminució del reg sanguini renal. Els epitelis 

tubulars proximals són els que es veuen més malmesos perquè tenen més requeriments d’ATP i 

perquè la zona medul·lar externa té un pitjor subministrament vascular. Per aquest motiu, la 

regeneració de l’epiteli renal és determinant en la  recuperació del pacient ja que determina que es 

pugui restablir la funcionalitat renal.  
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L’epiteli tubular es troba en estat de quiescència, però té un gran potencial de regeneració quan es 

sofreix un dany. Que la regeneració renal sigui total o parcial depèn de la severitat de la lesió. Si el 

dany és molt sever, l’estructura renal es destrueix, la regeneració ja no és possible i es 

desencadena un procés de fibrosis i l’etapa final de la patologia renal. 

En les lesions renals agudes, les cèl·lules tubulars es danyen, entren en apoptosi i cauen al lumen 

despullant la membrana basal. Just després de la lesió (12-36 h) hi ha un elevat índex de 

proliferació intratubular i les cèl·lules diferenciades són les que es divideixen i proliferen. La 

integritat tubular es restableix quan las cèl·lules mesenquimals passen a epitelials, amb una 

regeneració completa en tan sols 2 setmanes (Figura 7).  

 

Figura 7. Regeneració tubular per desdiferenciació de cèl·lules tubulars residents. Les cèl·lules de l’epiteli tubular 
es desdiferencien (EMT) i obtenen un fenotip mesenquimal. Després aquestes cèl·lules es divideixen i migren i es tornen 
a diferenciar (MET) per reemplaçar la pèrdua de les cèl·lules tubulars.  

Com es mostra en la Figura 8, hi ha estudis en que es descriu que les cèl·lules mare de diferents 

orígens també participen en la regeneració renal i que no només són les cèl·lules tubulars les que 

es de diferencien i participen en la regeneració [27].  

El transplantament renal i la diàlisi són els dos únics tractaments contra la insuficiència renal que 

funcionen amb èxit en l’actualitat. Tant el transplantament com la diàlisis són costosos i poden 

portar associades importants complicacions mèdiques. Falten donants en el transplantament i a 

més existeix la possibilitat del “rebuig” de l’òrgan per part del receptor. Per aquests motius és 

necessària la investigació en l’obtenció d’alternatives terapèutiques que facilitin la regeneració 

renal. 

L’estudi de les cèl·lules mare i els seus mecanismes de diferenciació cap a cèl·lules que puguin 

integrar-se o regenerar el ronyó s’ha convertit en una àrea de recerca biomèdica molt important en 

l’actualitat i és l’objecte d’estudi d’aquesta tesi.   
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Figura 8.Fonts cel·lulars de regeneració renal. Després d’un dany renal agut, les cèl·lules renals tubulars que 
sobreviuen  i cèl·lules mare renals proliferen i es diferencien a cèl·lules epitelials tubulars per reparar la estructura i la 
funció de l’epiteli. Les cèl·lules mare que provenen de la medul·la òssia (HSC i MSC) poden també participar en el 
procés de reparació proliferant i diferenciant-se al llinatge renal. Les MSCs poden disminuir la inflamació i augmentar la 
regeneració per mecanismes diferents a la diferenciació.   
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1.2. CÈL·LULES MARE  

1.2.1. Definició 

Les cèl·lules mare, en anglès “stem cells”, són cèl·lules no especialitzades que es caracteritzen 

per tenir una gran capacitat d’autorenovar-se i la potencialitat de diferenciar-se a diferents tipus 

cel·lulars.   

Aquestes cèl·lules s’autorenoven mitjançant nombrosos cicles de divisions mitòtiques, tot 

mantenint el seu estat de cèl·lules indiferenciades. Quan una cèl·lula mare es divideix, cada 

cèl·lula nova té el potencial de romandre en estat de cèl·lula mare o de diferenciar-se a un altre 

tipus cel·lular amb una funció més especialitzada. 

Durant el desenvolupament de l’organisme, les cèl·lules mare es diferencien a tots els tipus 

cel·lulars que formen un individu adult. Durant la vida adulta, alguns teixits conserven cèl·lules 

amb aquest potencial de diferenciació. En la medul·la òssia o l’intestí  les cèl·lules mare adultes es 

divideixen regularment i actuen com una espècie de sistema de reparació intern per substituir les 

cèl·lules velles o danyades. En altres òrgans com el cor, el pàncrees o el ronyó, les cèl·lules mare 

residents es divideixen només en situacions extremes en que l’òrgan sofreix un dany. 

1.2.2. Classificació 

Existeixen diferents possibilitats a l’hora d’agrupar i classificar les cèl·lules mare. Dues 

classificacions clàssiques i entenedores són: per la seva potencialitat (capacitat de diferenciació) o 

bé segons el seu origen. En aquesta tesi ens centrem en l’estudi de les cèl·lules mare 

embrionàries (ESCs) i les cèl·lules mare adiposes (ASCs), aquestes cèl·lules es troben 

encerclades en verd en la Figura 9, on s’esquematitzen els diferents tipus de cèl·lules mare, des 

de la fertilització de l’òvul fins a les cèl·lules mare que es troben en l’organisme adult.  �
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Figura 9. Tipus de cèl·lules mare 

Classificació per POTENCIALITAT:  

� Totipotents: Són les cèl·lules produïdes per fusió d’un òvul i un espermatozoide i les 

cèl·lules que es formen en les primeres divisions del zigot. Aquestes cèl·lules poden esdevenir 

qualsevol tipus cel·lular sense excepció. Poden formar teixits tan embrionaris com 

extraembrionaris.  

� Pluripotents: Són cèl·lules mare descendents de les totipotents que poden esdevenir 

qualsevol tipus cel·lular, excepte les cèl·lules que formen els teixits extraembrionaris. Les trobem a 

partir de la fase de blastocist en l’embrió i poden diferenciar-se a totes les cèl·lules especialitzades 

corresponent a les tres capes germinals (endoderma, mesoderma i ectoderma), així com el 

llinatge germinal i formar el sac vitel·lí.  
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� Multipotents: Són cèl·lules mare que només tenen la capacitat de produir una família 

emparentada de cèl·lules diferenciades. Només poden generar cèl·lules d’una mateixa capa o 

llinatge germinal. Per exemple, les cèl·lules mare hematopoètiques, poden diferenciar-se a 

eritròcits, leucòcits i plaquetes. 

� Unipotents: Són cèl·lules mare que només poden produir un tipus cel·lular en concret però 

tenen la capacitat d’autorenovar-se, cosa que les diferencia de les cèl·lules no mare. Les cèl·lules 

mare que es troben a la pell en són un exemple.  

Classificació per ORIGEN: 

Les cèl·lules mare poden ser d’origen embrionari, adultes o induïdes.  

� Cèl·lules mare embrionàries (pluripotents): Són les cèl·lules que formen la massa 

cel·lular interna del blastocist que tenen la capacitat de diferenciar-se a tots els tipus cel·lulars que 

apareixen en l’organisme adult.  

� Cèl·lules mare adultes (multipotents): Són cèl·lules no diferenciades que es troben en 

teixits i òrgans adults i que tenen la capacitat de diferenciar-se a cèl·lules adultes del teixit del que 

formen part. Les cèl·lules mare adultes són poc nombroses, però es troben en la majoria de teixits 

i normalment localitzades en zones determinades formant “nínxols”. Les cèl·lules mare 

hematopoètiques que es troben en la medul·la òssia i s’encarreguen de la formació de la sang, 

són les cèl·lules mare adultes més conegudes perquè s’utilitzen en el tractament de la leucèmia 

des de fa temps. Tanmateix, en la medul·la òssia, teixit adipós, sang perifèrica i cordó umbilical, 

s’ha trobat un altre tipus de cèl·lula mare, denominada mesenquimal, que pot diferenciar-se a tipus 

cel·lulars d’origen mesodèrmic (condròcits, adipòcits, osteòcits)  

� Cèl·lules mare pluripotents induïdes (iPS): Són cèl·lules adultes especialitzades que es 

re-programen genèticament per donar lloc a cèl·lules amb un estat semblant al de cèl·lules mare. 

Al 2006, Takahashi i Yamanaja varen re-programar per primera vegada fibroblasts de ratolí amb la 

introducció dels factors Oct3/4, Sox2, c-Myc, i Klf4 [28]. 
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1.2.3.  Cèl·lules mare embrionàries  

Les cèl·lules mare embrionàries (ESCs, de l’anglès embryonic stem cells), s’aïllen de la capa més 

profunda del blastocist [29] i es varen obtenir per primera vegada del ratolí (mESCs) fa prop de 

trenta anys [29-30] i de l’home (hESCs) fa quasi quinze anys [31]. Els factors de transcripció     

Oct-4, Nanog i Sox2 formen el entramat regulador que assegura la supressió dels gens que 

condueixen a la diferenciació i el mantenen la pluripotència en les ESCs humanes [32].  

Actualment en el laboratori, es treballa amb línies cel·lulars, i per la similitud genètica entre 

mESCs i hESCs [33], el model murí ha guanyat un paper important en l’estudi d’aquestes cèl·lules 

i la seva possible aplicació [34-35]. 

Les mESCs, poden proliferar i mantenir el seu estat de pluripotència in vitro si es cultiven en 

presència d’una capa de fibroblasts embrionaris o en medi de cultiu que contengui factor inhibidor 

de la leucèmia (LIF) [36-37], un membre de la família de interleucines (IL)-6 que s’uneix al receptor 

de baixa afinitat (LIFR), que s’expressa de manera fisiològica en la capa cel·lular interna de 

l’embrió [38]. Els marcadors de superfície de les mESCs són el SSEA-1 i la fosfatasa alcalina [39]. 

A més de la capacitat de diferenciació in vivo, les ESCs es poden diferenciar cap a múltiples 

llinatges cel·lulars in vitro. La diferenciació in vitro s’indueix mitjançant el cultiu en suspensió, en un 

medi sense LIF, de les mESCs recollides selectivament del co-cultiu amb fibroblasts embrionaris. 

D’aquesta manera es permet la formació d’agregats en suspensió denominats ,cossos embrionaris 

(EBs) amb una morfologia esferoïdal com es mostra en la Figura 10.  

 

Figura 10. Morfologia esferoïdal dels cossos embrionaris (EBs). 
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Els EBs són estructures cel·lulars que contenen tres capes germinals que es desenvolupen i 

interactuen unes amb les altres i engloben molts processos que tenen lloc durant el 

desenvolupament embrionari [40]. Quan es troben ben diferenciats, es composen de diferents 

tipus cel·lulars: neuronal, cardíac, muscular, hematopoètic etc. Certs aspectes de la cinètica del 

desenvolupament observat en el llinatge EBs mostren notables similituds amb els observats en 

l’embrió en desenvolupament. 

Fins a la data, les ESCs s’han utilitzat per generar diferents cèl·lules especialitzades i teixits in 

vitro com cèl·lules pancreàtiques [41], neurones motores [42], cèl·lules hematopoètiques [43], 

hepatòcits [44], cardiomiòcits [45] i cèl·lules renals [46]. Un problema en el seu possible ús 

terapèutic és que quan s’injecten en animals immuno-compromesos, formen teratomes compostos 

per múltiples llinatges cel·lulars [30]. Per altra banda, degut a la seva elevada capacitat de 

diferenciació, s’estan convertint en un model de referència per entendre els mecanismes 

moleculars que controlen la diferenciació cel·lular i dels òrgans.   

1.2.4.  Cèl·lules mare mesenquimals.  

Les cèl·lules mare mesenquimals (MSCs), són cèl·lules mare adultes, d’origen mesodèrmic i amb 

una característica morfologia fibroblàstica. Es varen aïllar per primera vegada al 1974 per 

Friedenstein [47]. Aquest científic va observar com a la medul·la òssia hi havia una població de 

cèl·lules adherents i heterogènies amb capacitat de multiplicar-se ràpidament i diferenciar-se.  

Les MSCs es troben àmpliament distribuïdes in vivo [48] i es poden aïllar de diferents teixits com; 

la medul·la òssia (BM MSCs) [49], teixit adipós (ASCs) [50], fetge [51],múscul esquelètic [52], 

dermis [53], cervell [54], cor [55] i inclús de sang perifèrica. Les MSCs varien poc en el fenotip i 

potencial de diferenciació segons el seu origen però el seu origen si que determina el nombre de 

cèl·lules que s’obtenen i el seu potencial de proliferació.  

Les MSCs són cèl·lules multipotents i tenen la capacitat de diferenciar-se principalment a 

osteòcits, condròcits i adipòcits (cèl·lules més emparentades amb el seu llinatge) [56], però 

existeixen estudis en que es demostra que amb estímuls apropiats poden traspassar la frontera de 
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la multipotènica a la pluripotència i diferenciar-se a mioblasts [57], cèl·lules pancreàtiques [58] 

neurones [59] i cèl·lules epitelials renals [60] in vivo i també in vitro. 

A part de la seva capacitat de diferenciació, les MSCs tenen propietats immunosupressores i són 

poc immunogèniques [61-62]. Les MSCs expressen baixos nivells del complex d’histocompatibilitat 

principal classe II (MHC II) i tenen la capacitat de modular la resposta immune i així limitar la 

inflamació. Aquestes dues característiques són molt importants si es pensa en elles com una 

possible aplicació terapèutica. 

Les MSCs tenen també propietats paracrines i secreten factors de creixement [62] com HGF, 

VEGF, IGF-1, i EGF [27, 63-64] que poden promoure la proliferació i regeneració cel·lular.  

 

Degut a la falta d’un marcador únic i definitiu, les MSCs són difícils de caracteritzar, però la 

“International Society for Cellular Therapy”, va proposar tres criteris mínims per definir les MSCs 

humanes: (1) han de ser adherents al plàstic quan es mantenen en cultiu cel·lular, (2) han 

d’expressar antígens de superfície com CD73, CD90 i CD105 (3) i han de tenir el potencial de 

diferenciar-se a adipòcits, condròcits i osteòcits [65].  

 

Les MSCs de ratolí no comparteixen els mateixos marcadors de superfície que les MSCs 

humanes ni es troben tan ben caracteritzades, però amb els estudis realitzats fins a la data es 

considera que han de ser positives  per CD29, CD44, CD105, Sca-1 i negatives per CD34 i CD45 

[66-67].  

 

1.2.5. Cèl·lules mare adiposes  

El teixit adipós deriva del teixit conjuntiu lax embrionari (mesènquima), que a la seva vegada prové 

de la capa embrionària mesodèrmica. Està format per tres tipus cel·lulars principals; els adipòcits 

madurs, els pre-adipòcits i les cèl·lules mare adiposes (ASCs). A part d’aquests tipus cel·lulars, 

es troben en menor nombre; fibroblasts, cèl·lules sanguínies, cèl·lules vasculars com els perícits, 

cèl·lules (progenitors) endotelials i cèl·lules de la musculatura llisa. Els adipòcits representen 

aproximadament un terç del nombre total de cèl·lules i més d’un 90% en volum. 
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En els últims anys ha anat augmentat l’ interès per les cèl·lules mare adiposes (ASCs) degut a que 

la seva obtenció és molt menys invasiva que per exemple la que s’ha de realitzar per obtenir 

cèl·lules mesenquimals de la medul·la òssia (BM MSCs) i s’obtenen en molta més quantitat [68]. 

Les ASCs en el teixit adipós són aproximadament un 3% del total de cèl·lules, 2.500 vegades més 

que les que s’obtenen de la medul·la òssia [69]. 

 

Va ser al 2001 quan Zuck et al [50] descobriren que el teixit adipós contenia una població 

semblant a fibroblasts que amb característiques de cèl·lules mare mesenquimals i l’habilitat de 

diferenciar-se a diferents llinatges mesenquimals. Des del seu descobriment, s’han anat donant 

diferents noms a aquestes cèl·lules, però va ser el 2004 quan els científics que participaven en la 

conferència anual de la “Internatinal Federation of Adipose Therapeutics and Science Society “ a 

Pittsburgh, arribaren a un acord per anomenar-les cèl·lules mare adiposes (ASCs, de l’anglès 

adipose stem cells) i així evitar més confusions i redundància en la nomenclatura. 

 

Les ASCs es troben en la zona perivascular del teixit adipós junt amb els perícits i les cèl·lules 

endotelials. De fet, en els darrers anys s’ha començat a pensar que poden ser un subgrup de 

perícits o cèl·lules mare/precursors vasculars en diferents estadis de diferenciació que es troben a 

la paret que envolta la vasculatura [70]. 

Les ASCs s’aïllen del teixit adipós normalment per digestió enzimàtica amb col·lagenasa, i per 

centrifugació s’obté un “pellet” anomenat la fracció vascular i de l’estroma (SVF, de l’anglès 

“Stromal Vascular Fraction”). La SVF és una població heterogènia de cèl·lules, en que trobem pre-

adipòcits, cèl·lules endotelials, perícits, cèl·lules sanguínies, fibroblasts i ASCs. Les ASCs 

s’adhereixen al plàstic, cosa que permet identificar-les i purificar la població.  

Les ASCs a part de diferenciar-se a cèl·lules del llinatge mesenquimal (condròcits, adipòcits, 

osteòcits) s’han aconseguit diferenciar al llinatge neural [71], hepàtic [72], pancreàtic endocrí [73] 

endotelial [74] i epitelial renal [60] in vitro. Aquesta diferenciació s’aconsegueix cultivant les ASCs 

en un medi selectiu amb factors específics que indueixen un llinatge cel·lular determinat.  
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Les ASCs tenen capacitat immunoreguladora, baixa immunogenicitat i capacitat angiogènica 

degut a la secreció de IGF-1, HGF-1 i VEGF [75].  

No hi ha un marcador específic per identificar les ASCs de ratolí, però en diferents treballs s’ha 

demostrat que aquestes cèl·lules són positives per Sca-1 [76], CD44 [77] i negatives pel marcador 

hematopoètic CD45 [78-80]. 

L’antigen de cèl·lules mare-1 (Sca-1) és un marcador comú per identificar cèl·lules mare en els 

models murins [81]. Aquesta proteïna de superfície es va identificar primer com un marcador de 

cèl·lules hematopoètiques però més endavant es va descobrir que també l’expressaven les MSCs 

provinents de medul·la òssia, teixit adipós i d’altres teixits. Les cèl·lules Sca-1 positives són 

multipotents [82] i l’expressió en les mASCs augmenta després de tres passis [78]. El CD44 és 

una família de glicoproteïnes que actuen com a receptors de glicosaminoglicans com l’àcid 

hialurònic o també de fibronectina i osteopontina. El CD44 és un marcador de l’estroma associat a 

l’adhesió cel·lular. S’uneix selectivament al FGF10 de l’ectoderma per facilitar la senyalització FGF 

dirigint-se a les cèl·lules mesenquimals. Participa en la formació de la matriu pericel·lular i la 

subseqüent propagació de les senyals cel·lulars. El CD45 és un marcador de cèl·lules 

hematopoètiques, i la població d’ASCs ha de ser negativa per aquest antigen de superfície, sinó, 

això vol dir que hi ha contaminació per cèl·lules sanguínies.  

1.2.6. Cèl·lules mare adultes renals. 

En diferents vertebrats inferiors, el ronyó adult conté cèl·lules mare renals que formen noves 

nefrones en resposta a un dany [83]. En l’home i en els vertebrats superiors s’està investigant si 

aquests tipus de cèl·lules s’han conservat. S’han publicat diferents estudis en que s’identifiquen 

cèl·lules mare intrarenals, però la localització i característiques d’aquestes cèl·lules ha generat 

controvèrsia. En la Figura 1, estan marcades amb un asterisc, algunes possibles localitzacions en 

el ronyó on existeix un “nínxol” de cèl·lules mare. 

En biòpsies humanes s’han detectat a la càpsula de Bowman un grup de cèl·lules que expressen 

els antígens de superfície CD24 i CD133 (que marquen també altres tipus de cèl·lules mare) i són 

capaces de regenerar el ronyó en un model murí de insuficiència renal aguda [84].  
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En el ratolí s’ha identificat una població de progenitors tubulars mitjançant estudis de NFATc1 un 

factor de transcripció que s’expressa en els túbuls de la nefrona corticals [85]. També s’han 

identificat poblacions de cèl·lules mare en la papil·la renal de rates i ratolins que semblen tenir un 

paper important en la regeneració renal després d’una isquèmia [86-88]. Del total del ronyó murí 

adult, un altre grup ha aïllat i caracteritzat una fracció de cèl·lules Sca-1+Lin-  [89]. 

Tenint en compte tots aquests estudis,el ronyó adult podria albergar un o més tipus de cèl·lules 

multipotents i en localitzacions diferents. 

 

1.2.7. Regeneració renal amb cèl·lules mare  

Existeixen pocs tractaments amb cèl·lules mare que s’utilitzin actualment en la clínica diària. Un 

d’aquests tractaments és l’administració de cèl·lules mare hematopoètiques mitjançant el 

transplantament de moll d’os per tractar diferents desordres de la sang, entre ells la leucèmia. Les 

cèl·lules mare hematopoètiques que es trasplanten tenen la capacitat de regenerar les cèl·lules 

sanguínies [90]. 

Les cèl·lules mare mesenquimals responen molt bé en la regeneració dels teixits emparentats amb 

el seu origen: os, grassa i cartílag. En les lesions de tendons i lligaments en els cavalls 

s’administren cèl·lules mare mesenquimals i els animals responen al tractament amb molt d’èxit. 

Les ASCs també s’han utilitzat en combinació amb citoquines que promouen la formació de l’os 

com la BMP-2 i biomaterials, com els hidrogels de grànuls de tri-calci fosfat per la curació dels 

ossos cranials i facials i en els defectes maxilars [91]. 

Finalment, en els darrers anys ha augmentat el nombre d’assajos clínics en els que s’utilitzen les 

MSCs per curar patologies com la diabetis, la cirrosis hepàtica, en les fístules, malalties 

cardiovasculars, isquèmia de les extremitats, esclerosis lateral amiotròfica i la lipodistròfia. Les 

ASCs, s’estan també investigant per les seves propietats immunoreguladores en malaties 

autoinmunes com la malaltia de Crohn i en la   malaltia de l’empelt contra l’hoste. Alguns exemples 

són els següents:  
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Un estudi pilot en la seguretat i viabilitat clínica de l’administració de MSCs com a tractament (per 

les seves propietats immunomoduladores) en la malaltia de l’empelt contra l’hoste en el ronyó [92-

93]. L’administració de MSCs com un tractament complementari en pacients amb càncer de pit 

[94].  El transplantament de MSCs per curar l’esclerosi lateral amiotròfica [95]. Està també en fase 

d’assajos clínics una possible teràpia cardíaca regenerativa amb MSCs [96] una teràpia amb 

ASCs pel tractament de la fístula de Chron [97] i finalment, un tractament a base de MSCs en 

l’etapa final de la malaltia hepàtica  [98]. 

En aquest apartat revisarem també els estudis preliminars que s’estan realitzant encara en el 

laboratori de regeneració renal amb cèl·lules mare provinents de diferents orígens.  

El paper de les cèl·lules mare en la regeneració renal és controvertit ja que hi ha estudis que 

descriuen que només les cèl·lules intrarenals són una veritable font de restauració de l’epiteli 

tubular [99-100] mentre que existeixen molts altres estudis en que es demostra que tant les 

cèl·lules mare embrionàries (ESCs), com les mesenquimals (MSCs) i les adultes renals, juguen un 

paper important en la regeneració. 

 

A favor de les ESCs com una font de regeneració renal, trobem estudis en que es demostra que 

les ESCs es poden integrar en el ronyó en formació i formar part dels túbuls com a resposta a les 

senyals de diferenciació d’aquest òrgan en formació [101]. Les mESCs també es poden integrar si 

abans de ser injectades es diferencien in vitro a progenitors renals [102]. Una diferenciació prèvia 

in vitro al llinatge renal, redueix les possibilitats d’una diferenciació in vivo descontrolada cap a 

altres llinatges cel·lulars i la formació de teratomes.  

 

Un altre tipus de cèl·lula mare, les MSCs, contribueixen a la regeneració renal tant per la secreció 

de factors solubles [103-104] com per la seva integració directa en el sistema tubular i 

diferenciació a cèl·lules renals [63, 105-110]. En el treball de Qian et al, la taxa de recuperació del 

ronyó en les rates trasplantades amb MSC era molt més alta que en un grup control. Gens 

associats amb les cèl·lules epitelials tubulars com la AQP1 o el receptor d’hormona paratiroïdal 1 
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es varen detectar, indicant que el teixit renal danyat indueix a les MSCs a diferenciar-se a cèl·lules 

epitelials renals “like” in vivo i que les MSCs poden integrar-se específicament en les regions 

lesionades i curar una IRA en la rata [107]. 

Les cèl·lules epitelials del túbul renal secreten factors de creixement i citocines que participen en 

la reparació renal directa i també atreuen cèl·lules mare extrarenals que migren al ronyó danyat. 

[63, 105-106, 111]. Les MSCs secreten factors [62] com HGF, VEGF, IGF-1 i el EGF [27, 63-64] 

que poden promoure la proliferació cel·lular endògena i la reparació. El IGF-1 redueix la lesió 

tubular quan s’administra a ratolins amb lesió renal aguda tòxica o produïda per isquèmia [112]. El 

VEGF pot intervenir en la proliferació de l’endoteli i de l’epiteli després de la lesió [113-114] i altres 

factors secretats per les MSCs com interleucines, el LIF, [115] el TGF-�1 i prostaglandines com el 

PGE2 poden inhibir l’activació dels limfòcits i d’aquesta manera suprimir la resposta inflamatòria i 

protegir de la lesió tubular i l’apoptosi [27, 64, 116].�

 

Finalment, les cèl·lules mare adultes renals també contribueixen en la regeneració del ronyó. El 

seu paper regenerador s’ha demostrat en models murins d’isquèmia renal [86-88] i també en un 

model de insuficiència renal aguda per rabdomiòlisi [84] en que les cèl·lules mare renals adultes 

humanes un cop injectades en ratolins SCID regeneren les estructures tubulars de diferents 

porcions de la nefrona. 

 

En l’actualitat, s’està investigant en l’obtenció de precursors renals que es puguin integrar i 

regenerar el ronyó lesionat. Kim i Dressler han obtingut precursors de cèl·lules tubulars a partir de 

mESCs [101] i Li et al, a partir de cèl·lules mare adiposes [60]. L’estudi dels mecanismes 

involucrats en la diferenciació tant de ESCs i MSCs cap al llinatge renal és important ja que 

aquestes cèl·lules poden ser una potencial font d’aquests precursors regeneradors.  

La diferenciació de les cèl·lules cap a llinatge renal es revisa en el següent apartat. 
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1.2.8.  Diferenciació de les cèl·lules mare al llinatge epitelial renal   

A part de l’existència d’estudis en que es demostra que les cèl·lules mare es poden diferenciar cap 

a llinatge renal una vegada introduïdes en el teixit renal on troben el medi apropiat per fer-ho, 

també s’està investigant en l’obtenció de medis de cultiu suplementats amb diferents productes o 

medis condicionats (CM) que siguin capaços de diferenciar in vitro les cèl·lules mare a progenitors 

renals.  

Degut a que la diferenciació de les cèl·lules mare en part recapitula la embriogènesi del ronyó, és 

normal que aquestes cèl·lules, sotmeses al tractament adequat, expressessin marcadors de 

diferenciació del mesoderma intermedi, del mesènquima metanèfric i finalment marcadors de 

l’epiteli renal. 

Entre els mètodes descrits com inductors de la diferenciació a llinatge renal es troba 

l’administració de MC provinent de les cèl·lules del brot uretral combinat amb bFGF, que indueix la 

total diferenciació del mesènquima metanèfric [117].  

Per una altra banda, les cèl·lules mare embrionàries també es poden diferenciar a progenitors 

renals amb una combinació d’ ATRA, activina A i proteïna morfogènica de l’os 7 (BMP-7) com 

s’indica en el treball de Kim i Dressler [118]. Els EBs tractats amb  ATRA activina A i BMP-7, 

sobreexpressen Pax2, Wt1, Wnt4, E-caderina, citoqueratina i laminina. Els EBs tractats només 

amb ATRA i activina A també sobreexpressen Pax2, Wt1,Wnt4 i la caderina-6. 

En un altre treball, també va resultar efectiva la transfecció estable de les ESCs amb Wnt4. 

Aquestes cèl·lules mostraven expressió d’aquaporina-2 i a més, l’expressió augmentava si els EBs 

es cultivaven amb HGF i activina A. Amb aquesta combinació es promou la diferenciació cap a 

cèl·lules tubulars renals [119].  

En un estudi més recent, les ESCs es cultiven amb ATRA i activina A per generar una població 

mesodèrmica que expressa Pax2 i brachyury. A continuació aquesta població mesodèrmica es 

cultiva amb MC provinent de cèl·lules del brot uretral i d’aquesta manera s’aconsegueix l’expressió 
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de marcadors de la iniciació de la organogènesi renal (WT1 i Pax2) i de cèl·lules terminalment 

diferenciades (POD-1 i E-cadherin). [120]. 

Per una altra banda, les cèl·lules mare mesenquimals, es poden diferenciar in vivo cap a 

cèl·lules tubulars de l’epiteli renal [60, 106, 110] gràcies a la interacció amb les cèl·lules renals 

residents els factors de creixement que es secreten i les citocines.   

Les cèl·lules mare adiposeses es poden diferenciar cap al llinatge epitelial quan es cultiven amb 

retinoids [121]. Quan el medi de cultiu es suplementa amb ATRA, s’indueix l’expressió de les 

citoqueratines i es redueix l’expressió de vimentina. Els factors que secreten les cèl·lules tubulars 

epitelials renals també indueixen la diferenciació epitelial de les ASCs [122-123]. Després d’uns 

dies de cultiu amb aquest MC, provinent de cèl·lules epitelials humanes del túbul proximal 

cultivades no confluents i sense sèrum, que es podria per tant considerar com cèl·lules lesionades, 

la morfologia canvia cap a una morfologia més epitelial i les cèl·lules creixen en una monocapa, 

típica del llinatge epitelial. Amb aquest medi de cultiu també s’indueix l’expressió de la 

citoqueratina 18 (CK18), la ZO-1 i  ZO-2 i decreix l’expressió de l’alfa-actina del múscul llis. La ZO-

1 i ZO-2 són uns tipus de complexes de proteïnes anomenats “tight junctions” o unions estretes, 

característics de les cèl·lules epitelials i endotelials i que creen límits intercel·lulars entre els 

dominis de la mebrana plasmàtica. L’alfa-actina del múscul llis en canvi, és una isoforma de 

l’actina que s’expressa en les ASCs indiferenciades, (a part de ser l’actina característica del 

múscul), i s’utilitza com un marcador mesenquimal. 

 

La diferenciació de les ASCs al llinatge epitelial renal s’ha demostrat també en un model in vivo en 

que es van transplantar  ASCs humanes en els ronyons de ratolins C57BL/6 sotmesos a isquèmia-

reperfusió renal i aquestes cèl·lules es van integrar i diferenciar  a cèl·lules que expressaven la 

CK18 en les etapes inicials de la lesió [60] i un altre estudi descriu la diferenciació en co-cultiu 

amb cèl·lules epitelials renals danyades. La diferenciació en aquest darrer treball es confirma per 

l’expressió de novo de la caderina específica del ronyó (Ksp-cadherin) i l’aquaporina-1. 
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� ATRA 

L’All- trans-retinoic acid (ATRA) es un metabòlit actiu de la vitamina A i un potent inductor de la 

diferenciació. Diferents factors de transcripció actuen “downstream” i regulen l’activació 

transcripcional secundaria de gens�

Els retinoids actuen unint-se als seus receptors nuclears: receptors de l’àcid retinoic (RAR) i 

retinol-x-receptors (RXR) i després interactuen amb un element específic de DNA (RARE) per 

regular l’activitat transcripcional dels seus gens diana. Aquests receptors també es localitzen en el 

ronyó.  

Els retinoids tenen un paper important en la diferenciació cel·lular, proliferació i apoptosi durant el 

desenvolupament embrionari i es poden utilitzar per induir diferenciació epitelial ja que els 

receptors dels retinoids tenen una forta activitat diferenciadora i anti-proliferativa en molts teixits 

[124]. 

L’ATRA promou els depòsits de laminina, una proteïna d’adhesió de la membrana basal [125] i 

junt amb altres factors de creixement promou la tubulogènesi en cèl·lules renals proximals en 

cultiu de manera que recorda la morfogènesi del ronyó embrionari. L’ATRA també pot influir en 

l’expressió de filaments intermedis com les citoqueratines [126]. 

L’ATRA s’ha utilitzat amb èxit per iniciar la diferenciació epitelial en ASCs [121] i té un efecte 

semblant tant en cèl·lules mare embrionàries com en cèl·lules mare mesenquimals.  

� ACTIVINA A 

L’activina A forma part de la superfamília de factors família TGF-�, la seva expressió es troba molt 

conservada entre espècies i és un potent factor de creixement i de diferenciació amb un ampli 

ventall d’efectes biològics. Concretament en l’organogènesi renal regula la diferenciació i 

creixement de les cèl·lules epitelials renals per un mecanisme autocrí i s’ha utilitzat en molts 

còctels de diferenciació de cèl·lules mare [127].  

Les activines s’uneixen a un del dos tipus de receptors serina treonina cinasa Tipus II 

(ActRIIA/ActRIIB) que al seu torn recluten i fosforilen ALK4, un receptor d’activina Tipus I. ALK4 
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fosforila Smads intracel·lulars (Smad-2 o Smad-3). Els Smad-2/3 activats s’ajunten amb l’Smad-4 i 

llavors es transloquen al nucli i s’activen o reprimeixen els gens diana [128].  

1.3. LA VIA WNT EN LA DIFERENCIACIÓ 

La via Wnt està implicada en diferents processos del desenvolupament com la diferenciació 

cel·lular, la polarització i la migració cel·lular. Com s’ha vist en l’apartat 1.1.3, la senyalització 

Wnt/�-catenina és essencial durant la diferenciació cel·lular cap a llinatge renal [12, 129]. Les 

proteïnes Wnt4 i Wnt9b s’expressen en el mesènquima condensat [119, 130] i estan implicades en 

la formació de l’epiteli renal [119].  

D’altra banda, la via Wnt/�-catenina també és essencial per estimular la proliferació i mantenir  la 

pluripotència de les cèl·lules mare embrionàries per la interacció de la �-catenina al membre 

repressor TCF3 i prevenint la seva unió al DNA�[131-132] i també en la renovació dels progenitors 

renals en combinació amb el Six2 [15]. En les ESCs, la �-catenina s’uneix al factor de transcripció 

Oct-4 i d’aquesta manera es mantén l’auto-renovació [132]. Durant el desenvolupament 

embrionari, la �-catenina juga un paper important en la membrana plasmàtica a través de les 

unions d’adhesió i en combinació amb les caderines [132]. En les ASCs hi ha una elevada 

expressió de la �-catenina per sota la membrana. La �-catenina nuclear indueix la diferenciació 

per la unió a factors de diferenciació específics com Sox2, Sox17, SF-1, Pitx2, o Prop1[132]. 

1.3.1. La via Wnt canònica 

Els Wnts són una gran família de glicoproteïnes hidrofòbiques secretades que es defineixen per la 

seva seqüència d’aminoàcids, i no per les seves propietats funcionals [133-134]. Les proteïnes 

Wnt s’uneixen a receptors transmembrana de la família frizzled. Intracel·lularment, les senyals de 

Wnt es transmeten a través d’almenys tres vies diferents, la via WNT canònica i les vies no 

canòniques WNT/Ca2+ i WNT/PCP (planar cell polarity) [133-135]. Els receptors trans-

membrana frizzled estan implicats en les tres vies diferents, i contenen una zona intracel·lular 

d’unió a la família de proteïnes Dishevelled (DVL1,DVL2,DVL3). En aquest nivell de la via, les 

senyals de Wnt es poden separar cap a qualsevol de les tres cascades de senyalització diferents, 
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que són dependents dels tres dominis altament conservats de DVL. Les cascades de senyalització 

resulten finalment en canvis en la transcripció de gens. 

La Via WNT canònica és la via implicada en la diferenciació renal i és la via més estudiada i més 

ben coneguda, en la qual la beta catenina (�-catenina) que es troba associada als filament 

intermedis en l’extrem citosòlic de la membrana plasmàtica juga el paper principal.  

En aquest sentit, l’activació de la via Wnt/�-catenina es caracteritza per 1) estabilitzar la                

�-catenina citoplasmàtica, 2) translocar la �-catenina al nucli, 3) interactuar amb els factors de 

transcripció TCT/LEF i 4) un increment en l’expressió dels gens diana (Figura 11).  

Com s’il·lustra en la Figura 11a, en absència d’un lligand de Wnt al seu receptor de membrana, els 

nivells de �-catenina citoplasmàtics es mantenen baixos a través de l’acció del “complex 

multiprotèic de destrucció”. Aquest complex format per la proteïna de sustentació Axina I, la 

proteïna APC (adenomatous polyposis coli), la cinasa glicogen-sintasa 3 (GSK-3) i la quinasa 

caseïna I (CSK1), fosforila la �-catenina permetent el seu reconeixement per part de la proteïna 

�TRCP, conduint-la a la seva ubiqüitinació i posterior trencament per part del proteosoma. 

D’aquesta manera hi ha poca �-catenina citoplasmàtica i els gens diana de la via es troben 

transcripcionalment reprimits [133, 135-136]. La via canònica s’activa quan una proteïna Wnt 

s’uneix al receptor transmembrana Frizzled en presència del co-receptor LRP-5/6 [137]. (Figura 

11b). Quan un d’aquests lligands Wnt s’uneix a frizzled es forma el complex Frizzled-LRP5/LRP6 

juntament amb la proteïna Dishevelled (DVL), promovent la fosforilació de LRP-5/6 a través de les 

quinases CK1 i GSK3� (les mateixes quinases que fosforilen la �-catenina en el “complex 

multiprotèic de destrucció”). La fosforilació de LRP-5/6 permet la unió d’Axina I als residus 

fosforilats de LRP, de manera que l’Axina I deixa de formar part del “complex de destrucció” [138]. 

El reclutament de l’Axina I a la membrana plasmàtica impedeix la fosforilació i degradació de la �-

catenina (Figura 11b), de manera que aquesta s’acumula al citoplasma, permetent la seva 

translocació al nucli (Figura11b). En el nucli, la formació del complex �-catenina-TCF factor de 

transcripció culmina en l’activació dels gens diana de Wnt [135, 139]. 
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Figura 11. Esquema de la via Wnt canònica. a- En absència de Wnt els nivells de �-catenina en el citoplasma i en el 
nucli són baixos degut a la seva fosforilació i posterior degradació pel proteosoma. b- Quan s’uneix una proteïna Wnt al 
complex receptor, s’activa la cascada de senyalització i la �-catenina es transloca al nucli formant un factor de 
transcripció amb TCF. 
 

1.3.2. Les quinases PKC� i GSK3� 

La GSK3� és una serina/treonina quinasa molt conservada i que s’expressa arreu i es troba en 

tots els eucariotes, serveix com un regulador “downstream” per la senyalització de la via Wnt 

[140]. Els nivells de �-catenina depenen del nivell de fosforilació d’aquesta per part de la quinasa 

glicogen-sintasa 3� (GSK-3�). La GSK-3� fosforilada en la serina-9 és inactiva, i aquesta 

fosforilació la pot portar a terme la quinasa PKC� [141-142]. Com s’ha demostrat en l’estudi de 

Inestrosa et al [141], la fosforilació de la serina de la GSK3� per estimulació colinèrgica és 

intervinguda per un mecanisme que implica la PKC (Figura 12). La PKC� per la seva part, a part 

de regular la via Wnt a través de la fosforilació de la GSK3�, apareix com un potencial gen diana 

del miRNA let-7e en la base de dades microRNA.org. 
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La PKC� és una serina/treonina quinasa multifunctional que juga un paper important en la 

regulació del cicle cel·lular la diferenciació i la proliferació [143]. En alguns casos la seva inhibició 

és necessària per la correcta diferenciació cel·lular. La inhibició de la PKC és necessària en la 

diferenciació osteogènica perquè aquesta quinasa inhibeix la diferenciació modulant la funció de la 

proteïna Msx2 [144]. En els monòcits, depenent de la isoforma de PKC que actua, es condueix a 

la diferenciació a macròfags, a cèl·lules dendrítiques o bé els condueix a l’apoptosi [143]. 

L’expressió de la PKG i la PKC també disminueix durant la diferenciació de les ESCs a  

cardiomiòcits [145].  

 

Figura 12. Relació PKC-GSK3�-�-catenina.  A) Quan la GSK3� està activada, la �-catenina es degrada i es perd la 
senyalització per part de la via Wnt. B) La PKC inactiva la GSK-3� per fosforilació a la Serina 9 i això permet l’activació 
de la via Wnt, l’estabilització i acumulació de la �-catenina i la seva translocació al nucli per formar un complexa amb 
TCF/LEF.  
M1 mAChR: receptor M1-acetilcholinA-muscarinic. A�: pèptid �-amiloide. AF267B: agonista muscarínic. 
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1.4. LA MMP9 EN LA DIFERENCIACIÓ.  

1.4.1. Què són les metal·loproteïnases de matriu? 

Les metal·loproteïnases de matriu (MMPs) són proteases 

dependents de calci amb un àtom de Zinc en el lloc actiu. Es 

sintetitzen en una forma latent inactiva (zimogen, pro-MMP) i 

l’adquisició de l’activitat enzimàtica requereix una  “interrupció” 

de l’enllaç Cys73-Zn2+  i l’escissió del domini inhibidor N-terminal, 

que dona lloc una forma intermèdia activa (Figura 13). La MMP 

totalment activa es forma per proteòlisis [146]. Per tant, 

generalment l’obtenció de la forma activa es produeix 

concomitant a una disminució del pes molecular i exposició del 

lloc actiu [147]. 

Una vegada activades, totes les MMPs es troben 

específicament inhibides per un grup d’inhibidors de proteases, 

coneguts com els inhibidors de proteases en els teixits (TIMPs), 

que s’uneixen en ell lloc actiu inhibint l’activitat catalítica [148].  

Figura 13. Activació de la pro-MMP. 

Els TIMPs s’uneixen a les MMPs en un ratio1:1 i el complex resultant es pot reconèixer per un 

receptor scavenger i ser embolicat pels macròfags. Les MMPs també es poden inactivar per 

degradació proteica o per la unió a inhibidors més generals com la �-2 microglobulina, l’inhibidor 

�-1 proteïnasa, o l’�1-quimotropina.  

La família de MMPs en els humans està formada per 26 membres diferents dividits en 6 grups. 

L’organització dels seus dominis, l’especificitat del seu substrat i la similitud en la seva seqüència 

defineixen aquesta classificació (Taula 1). 
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Taula 1. Classificació de les metal·loproteïnases de matriu.  

Les metal·loproteïnases són els enzims més importants en la remodelació de la matriu 

extracel·lular (MEC) [149]. Dues famílies principals de matal·loproteïnases, les metal·loproteinases 

de matriu (MMPs) i les ADAMTS (desintegrin i metal·loproteïnases amb motius de trombospondin), 

s’especialitzen en degradar la MEC. La matriu extracel·lular és una estructura ben organitzada que 

ocupa l’espai extracel·lular i està formada per productes que secreten les cèl·lules. La MEC actua 

com un nexe d’unió entre les cèl·lules, dóna consistència, suport i permet la difusió de substàncies 

com factors de creixement i diferenciació. La MEC està formada per la membrana basal i la matriu 

intersticial. Una estratègia efectiva per la remodelació de la MEC és eliminar el seus components i 

substituir-los per altres de nous. Els components de la MEC es poden classificar bioquímicament 

en: proteïnes, proteoglicans i glicoproteïnes.  Com s’observa en la Figura 14, algunes de les 

proteïnes com col·làgens fibril·lars i elastina, formen fibres a partir de monòmers de proteïnes i 

contribueixen a la resistència, tracció i viscoelasticitat del teixit. Altres proteïnes com ara 

fibronectina, laminina i nidogen, contribueixen en la MEC com proteïnes connectores o d’enllaç 

CLASSE Nº MMP Nº Nom Substrat 
COLAGENASES 1 MMP-1 Colagenasa-1 Col I, II, III, VII, VIII, X, gelatina

2 MMP-8 Colagenasa-2/Colagenasa dels neutròfils Col I, II, III, VII, VIII, X, aggrecan, gelatina
3 MMP-13 Colagenasa-3 Col I, II, III, IV, IX, X, XIV, gelatina
4 MMP-18 Colagenasa-4

GELATINASES 5 MMP-2 Gelatinasa-A Gelatina, Col I, II, III, IV, VII, X
6 MMP-9 Gelatinasa-B Gelatina, Col IV, V

ESTROMELISINES 7 MMP-3 Estromelisina-1 Col II, IV, IX, X, XI, gelatina
8 MMP-10 Estromelisina-2 Col IV, laminina, fibronectina, elastina
9 MMP-11 Estromelisina-3 Col IV, fibronectina, laminina, aggrecan

10 MMP-27 Homologia a la estromelisina-2 (51.6%)
MATRILISINES 11 MMP-7 Matrilisina-1/Matrilisina (PUMP) Fibronectina, laminina, Col IV, gelatina

12 MMP-26 Matrilisina-2 Fibrinogen, fibronectina, gelatina
MT-MMP (De membrana) 13 MMP-14 MT1-MMP Gelatina, fibronectina, laminina

14 MMP-15 MT2-MMP Gelatina, fibronectina, laminina
15 MMP-16 MT3-MMP Gelatina, fibronectina, laminina
16 MMP-17 MT4-MMP Fibrinogen, fibrina
17 MMP-24 MT5-MMP Gelatina, fibronectina, laminina
18 MMP-25 MT6-MMP Gelatina

ALTRES 19 MMP-12 Metaloelasatasa de macròfags Elastina, fibronectina, Col IV
20 MMP-19 RASI 1 Aggrecan, elastina, fibrillina, Col IV, gelatina
21 MMP-20 Enamelisina Aggrecan
22 MMP-21 XMMP/MMP identificada en el cromosoma1 Aggrecan
23 MMP-22 MMP identificada en el cromosoma1 Aggrecan
24 MMP-23 De cDNA d'ovari humà Gelatina, caseina, fibronectina
25 MMP-28 Epilisina No es sap 
26 MMP-29 Sense nom No es sap 
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[149]. El component estructural principal de la membrana basal és el col·lagen de tipus IV que 

actua com un “scaffold” per donar estructura i integritat funcional. 

 

 

1.4.2. La metal·loproteïnasa de matriu 9  

La metal·loproteïnasa de matriu 9 (MMP9), també anomenada gelatinasa B, forma part del grup de 

les gelatinases junt amb la MMP2 (gelatinasa A) (Taula 1). Aquests dos enzims comparteixen 

l’habilitat d’hidrolitzar el col·lagen tipus IV, el component estructural principal de la membrana 

basal. En el domini catalític tenen tres dominis fibronectina II que ajuden a la unió amb el substrat 

(Figura 15).  

 

 

 

 

 

Figura 14. Estructura i components de la matriu extracel·lular. En la figura es mostra la localització 
extracel·lular dels components de la MEC: col·lagen, proteoglicans, fibronectina, laminina i integrina.�

Figura 15. Estructura de les gelatinases (MMP-2 i MMP-9).  
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La MMP9 degrada amb molt alta especificitat el col·lagen desnaturalitzat (gelatina) i per aquest 

motiu es diu que té activitat gelatinolítica. També pot actuar en els col·làgens “natius” tipus I ,IV, V, 

IX ,elastina, i algunes molècules que no formen part de la MEC [150-151]. 

La MMP9 degrada el receptor de IL2 � (IL2�) en les cèl·lules T i això provoca que la proliferació i 

resposta a la IL2 per part d’aquestes cèl·lules disminueixi significativament [150]. La MMP9  és en 

part responsable de la malaltia autoimmune de la pell, pèmfig bullós perquè degrada la proteïna 

�1-PI [150]. En les cèl·lules epitelials del túbul renal, la MMP9 és capaç de trencar el marcador 

epitelial i d’adhesió cel·lular l’E-caderina i d’aquesta manera afavorir el procés de desdiferenciació 

i la transició d’epiteli a mesènquima [152]. La MMP9 té un paper important en alliberar el VEGF 

unit a la MEC dels cartílags hipertròfics per la correcta formació del teixit ossi [150].  

La MMP9 Es secreta en el ratolí normalment com un proenzim de 150 kDa i per l’activació i 

obtenció de l’enzim actiu de 95 kDa (92kDa en humans), és necessària l’eliminació proteolítica del 

pro-domini N-terminal. Per l’activació de la MMP-9 s’han proposat varis mecanismes, molts dels 

quals impliquen el seu processament en la membrana cel·lular [153], pot ser la MMP-3 és 

l’activador més eficient. 

La MMP9 es regula per molts agents diferents: factors de creixement, hormones, citocines i 

components de la MEC. L’EGF estimula la producció de MMP9 en el càncer d’ovari [154] i el  

TGF-� en el de pròstata. Per una altra banda, l’ATRA, un metabòlit actiu de la vitamina A i un 

potent inductor de la diferenciació també estimula la seva producció [155-156]. En alguns estudis 

s’ha observat com l’ATRA dismuneix l’expressió de la MMP9 [157], però en molts altres s’ha 

demostrat com l’ATRA incrementa l’expressió de les gelatinases [155-156, 158].  

 

A nivell post-transcripcional, està també regulada per miRNAs [159]. Fins a la data, la relació 

directa entre el miRNA let-7e i la metal·loproteinasa-9 només ha estat predita bioinformàticament a 

la base de dades mirWalk. D’altre banda, la relació let-7 MMP9  indirectament a través del inductor 

de MMPs Basigin que s’ha descrit en cèl·lules de melanoma [160]. 
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La MMP9 es sintetitza com un precursor unit a TIMP-1. Tots els TIMPs poden inhibir la MMP9 

però el TIMP1 ho fa amb més afinitat, si bé, l’inhibidor circulant predominant de la MMP9 és la �-2 

microglobulina. 

Les gelatinases són enzims que es secreten, per tant, en cèl·lules en cultiu, una gran part del 

“pool” de gelatinases el troba en el medi. Les gelatinases també es troben associades a la cèl·lula 

tan intracel·lularment com extracel·lularment. En el citosol de la cèl·lula, la MMP-9 pot estar 

emmagatzemat tant en forma latent com activa al contrari de la MMP2 que només pot estar 

emmagatzemada de forma latent. La MMP9 es sintetitza dintre la cèl·lula i s’exporta per reticle 

endoplasmàtic, aparell de golgi i la ruta de vesícules secretores. Les MMPs es poden trobar 

unides pel seu propi substrat a la superfície de la cèl·lula. La pro-MMP9 per exemple, s’uneix amb 

alta afinitat al col·lagen tipus IV, concentrant-se en la MEC de manera anticipada a futures 

necessitats [150]. 

La MMP9 s’expressa de manera fisiològica en els osteoclasts, macròfags, cèl·lules del trofoblast, 

neurones de l’hipocamp i en els queratinòcits dels marges de la cicatrització de les ferides. En les 

cèl·lules mares mesenquimals, l’única MMP que es troba en la forma activa és la MMP2. Les 

cèl·lules mares mesenquimals també secreten els inhibidors TIMP-1 i TIMP-2 que inhibeixen el 

processament del col·lagen IV, la laminina i la fibronectina, per part de la MMP9 i la MMP2 

respectivament. Les cèl·lules mares mesenquimals, al localitzar-se al voltant dels vasos actuen 

com a protectores de l’activitat proteasa en l’ambient vascular [161]. 

 

1.4.3. Paper de la MMP9 en la diferenciació i en la MET. 

Les MMPs estan implicades en la implantació del blastocist i desenvolupament de l’embrió [162]. 

Un balanç apropiat entre les MMPs i els seus inhibidors es requereix pel correcte 

desenvolupament de la glàndula mamària, les glàndules salivals i el ronyó. En aquest sentit 

treballs previs descriuen com La MMP9 en particular, té un paper important en l’angiogènesi, la 

migració cel·lular, la cicatrització de ferides i la formació del ronyó. En aquest últim cas, la 
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interacció recíproca entre el brot uretral (UB) i el mesènquima metanèfric (MM), condueix a la 

remodelació de la MEC mitjançant l’acció de les MMPs [21].  

Tant la MMP2 com la MMP9, es sintetitzen pel mesènquima renal en el moment de la interacció 

entre UB i MM però només la MMP9 és essencial per l’organogènesi renal in vitro sobretot per les 

primeres divisions del UB [21]. La MMP9 afavoreix la ramificació del brot uretral i protegeix el 

mesènquima de l’apoptosi secretant la forma soluble del factor de cèl·lules mare (SCF) en les 

primeres etapes de la formació del ronyó [163]. Al dia 12.5 de gestació del ratolí la MMP9, MMP2 i 

MT1-MMP es co-localitzen amb el NCAM en el mesènquima induït. La MMP9 està implicada en la 

diferenciació epitelial pel seu paper fonamental en la remodelació de la MEC cap una matriu 

epitelial, que és un procés central en la transició de mesènquima a epiteli [21]. 

Ratolins deficients en MMP9 en les primers etapes de l’organogènesi renal, retarden la maduració 

de l’òrgan i aquests defectes inicials tenen com a conseqüència un 30% menys de formació de 

nefrones i un 20% de reducció en el pes del ronyó adult [163].  

En el teixits sans, la majoria de MMPs (entre elles la MMP9) no s’expressen o si ho fan, és d’una 

manera molt marginal. La persistència de la MMP9 en el ronyó adult és controvertida: han 

demostrat que l’expressió de les proteïnes MMP-2, MMP-9 i MT1-MMP i/o el seu mRNA 

disminueix amb la maduració de les nefrones en les rates [164] mentre que en el conill, MMP-9 i 

MMP-2 es continuen expressant en els túbuls col·lectors [165]. altres han vist com persisteix en 

segments específics del túbul renal [165] però en menor nivell.  

En un estudi en el cor diabètic, s’ha observat com la inhibició de la MMP9 augmenta la 

supervivència i diferenciació de les cèl·lules mare cardíaques cap a cardiomiòcits per la disminució 

en la rigidesa de la MEC i l’acumulació de col·lagen [166].  

 

1.4.4. Paper de la MMP9 en la transició d’epiteli a mesènquima (EMT). 

Durant els processos de reparació i remodelació així com en el teixit malalt o inflamat, les MMPs 

es solen trobar incrementades. A més, la transició d’epiteli a mesènquima (EMT) 
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(desdiferenciació) és un procés central tant en la fibrosis com en els processos tumorals i s’ha 

suggerit que sigui conseqüència del desequilibri entre la síntesis de la MCE i la disminuïda 

degradació per part de les MMPS.  Per aquest motiu les MMPs han d’estar estretament regulades 

per la homeòstasi del teixit.  

Les MMPs poden trencar la membrana basal tubular renal i d’aquesta manera es desencadena la 

transició d’epiteli a mesènquima. [167]. La MMP-9 en concret podria induir la EMT en les cèl·lules 

renals tubulars a través del trencament del marcador epitelial i d’adhesió cel·lular E-caderina i en 

conseqüència activant la �-catenina (Figura 16) [152] . En els queratinòcits per exemple, la pèrdua 

d’E-caderina es relaciona amb un increment en la MMP-9 [168]. 

Consistent amb aquests resultats, els ratolins que no expressen la MMP-9 (mutants) sofreixen 

poca transició EMT [169]. En la EMT el trencament dels complexes E-caderina i �-catenina fa 

disminuir l’expressió de citoqueratines. A la pèrdua de característiques epitelials, l’acompanya 

l’adquisició d’un fenotip mesenquimal, entre d’altres característiques, l’expressió de la vimentina 

[170].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. EMT mediada per la desregulació de les MMPs. Un increment en el ratio MMPs/TIMPs en les 
cèl·lules tubulars renals provoca el trencament de l’E-caderina l’activació de la �-catenina i la transició d’epiteli 
a mesènquima (EMT). TBM: membrana basal tubular. 
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1.5. ELS miRNAs 

1.5.1. Què són els miRNAs?  

Els microRNAs (miRNAs) són petits RNAs (18-22 nucleòtids) que no codifiquen per proteïnes i la 

seva funció és regular l’expressió gènica en l’etapa post-transcripcional.  

Els miRNAs regulen les seves dianes inhibint la traducció i la desestabilització o degradació del 

RNA missatger (mRNA) diana per la unió de parells de bases principalment a la zona 3’ no 

traduïda (3’UTR) del mRNA (Figura 17). Els miRNAs identifiquen les seves dianes per 

complementarietat de parells de bases sobretot en la seqüència “seed” (nucleòtids 2-8 del 

miRNA).  

Figura 17. Estructura d’un mRNA incloent les regions no traduïdes (UTRs) 

Els miRNAs tenen un paper molt important en els processos de diferenciació cel·lular, proliferació, 

apoptosi i carcinogènesi. En els humans s’han identificat més de 1400 miRNAs i la mala regulació 

d’aquests provoca greus conseqüències, ja que cada miRNA regula múltiples mRNAs i es capaç 

de provocar un ampli ventall d’efectes. 

En condicions normals, els miRNAs actuen com a reguladors de l’expressió de gens d’una manera 

moderada, però sota condicions d’estrès o malaltia, sembla que la seva acció és més intensa. Per 

això de vegades és complicat detectar els seus efectes. 

Una primera aproximació a les possibles dianes d’un miRNA es pot obtindre amb la bioinformàtica. 

Existeixen programes que prediuen les dianes potencials per cada miRNA.  Aquests programes 

utilitzen diferents característiques dels miRNAs per exemple, la  5’ “seed” seqüència ha de ser 

complementària a la 3’UTR del gen diana, i el lloc d’unió en el mRNA s’ha de conservar entre les 

espècies. Sovint també es té en compte, l’estabilitat tèrmica del complex mRNA/miRNA, junt amb 

l’absència de estructures secundàries complicades al voltant del lloc d’unió del miRNA. 
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Aquests programes només prediuen dianes suposades, així que és important la confirmació amb 

altres tècniques. La manera més comú de verificar un gen diana, és la clonació de la 3’UTR en un 

reporter luciferasa, i un canvi en l’expressió del gen de la luciferasa indica si el miRNA s’uneix i 

regula l’expressió d’aquell gen o no. 

El tipus cel·lular, l’estat de diferenciació i si la cèl·lula es troba sota estrés també pot influir en la 

manera en que un miRNA regula la seva diana, per tant, a part d’utilitzar línies cel·lulars de fàcil 

transfecció com les HEK293 , és important validar aquesta relació en les cèl·lules d’interès. 

 

En la Figura 18, queda il·lustrada la biogènesi dels miRNAs. La majoria dels miRNAs els transcriu 

en el nucli la RNA polimerasa II (Pol II), i es genera un bucle que conté el miRNA primari (pri-

miRNA). La majoria dels miRNAs dels mamífers estan codificats en els introns. 

El pri-miRNA es processa al nucli per un complex multiproteic anomenat “Drosha-DGCR8 

Microprocessor complex” els components interns del qual són la Rnase III, l’enzim Drosha i el 

domini de unió a RNA de doble cadena (dsRDB) proteína DGCR8/Pasha. Aquest complex trenca 

el pri-miRNA donant lloc a una bucle d’ aproximadament 70 nucleòtids, el miRNA precursor (pre-

miRNA). L’exportin-5 transporta el pre-miRNA cap al citoplasma. A continuació la RNAsa II, Dicer, 

trenca el pre-miRNA i produeix el miRNA dúplex madur, miRNA:miRNA* d’ aproximadament  22 

nucleòtids. La cadena de miRNA s’incorpora en el complex RISC i la cadena miRNA* normalment 

es degrada. Algunes vegades les dues cadenes són funcionals. 

Una vegada incorporat a RISC, el miRNA guia el complex cap els RNAs missatgers diana per 

interaccions d’unió de parells de bases. En cas de que la unió sigui perfecta, el mRNA es pot 

degradar, i si la unió no es tan bona (la majoria de vegades), simplement es reprimeix la traducció. 

El mRNA queda associat als ribosomes o els complexes són reclutats pels “P-bodies” per 

l’emmagatzematge o la degradació. L’expressió del pri-miRNA no reflecteix l’expressió del miRNA 

madur ja que hi ha miRNAs que es regulen a nivell post transcripcional. 
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L’expressió de molts miRNAs en paral·lel es pot mesurar mitjançant un microarray, però per 

determinar els nivells d’un miRNA en particular s’utilitza el Northern Blot, la real time RT-PCR i la 

hibridació in situ.   

La introducció de ARN inaccessible (LNAs, de l’anglès locked nucleic acid), que són nucleòtids de 

ribosa modificats amb un pont extra que connecta el segon oxigen i el quart carboni, augmenta la 

Tm per cada LNA monòmer en els oligonucleòtids silenciadors, i pot augmentar l’afinitat de la unió 

de la sonda. 

Els primers que s’utilitzen per amplificar els miRNAs madurs en la retrotranscripció per a 

continuació realitzar la PCR, tenen un bucle i així es redueixen les possibilitats d’unió als pre- i pri- 

miRNAs que també contenen la seqüència del miRNA madur. D’aquesta manera augmenta 

l’especificitat de la tècnica. 

 

Figura 18. microRNA-Biogènesis i funció.  
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1.5.2. Els miRNAs en les cèl·lules mare i paper en la diferenciació 

Els miRNAs són essencials per l’auto-renovació i diferenciació de les ESCs. Investigacions 

recents han demostrat que el patró d’expressió de miRNAs és bastant diferent entre les ESCs i les 

MSCs [171]. Marcadors de pluripotència coneguts com el miR-302a, b, b, i d, i miR-200c, es 

troben presents en les ESCs però absents en les MSCs [172]. La família de miRNAs let-7 s’ha 

descrit que augmenta en els processos de diferenciació tant de ESCs com de MSCs [172-174]. 

Els miRNAs són importants en el desenvolupament dels mamífers ja que mutacions en el gen 

Dicer en els oòcits, que s’encarrega de processar el pre-miRNA impossibiliten el correcte 

desenvolupament de l’embrió [175]. Aquesta mutació en altres teixits com per exemple la pell 

provoca defectes [176]. Molts miRNAs es troben conservats entre espècies, per això les seves 

funcions han de ser molt avantatjoses, encara que els efectes que es detecten no siguin 

espectaculars. Això significa que un miRNA que modifica l’expressió d’un gen per exemple en un 

10% pot tenir conseqüències molt importants.  

S’han trobat miRNAs específics que regulen la diferenciació cel·lular i la morfogènesis dels teixits 

d’una manera específica. Per exemple, el microRNA-1 i el microRNA-133 són essencials en la 

diferenciació del múscul esquelètic [177], el miRNA-1-2 és important en la cardiogènesi, la 

conducció cardíaca i en el cicle cel·lular [178]. El miR-196 és bàsic en la formació de les 

extremitats [179] i altres miRNAs regulen la neurogènesi [180] i la diferenciació hematopoètica 

[181]. 

Els miRNAS tenen un paper dinàmic molt important tant en la MET com en la EMT [182]. Un 

exemple de la MET és en la formació de l’epiteli de la nefrona a partir de les cèl·lules 

mesenquimals renals.  Nombrosos estudis han identificat la família de miRNAs miRNA-200 com 

marcadors i reguladors de l’EMT [183].  
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1.5.3. Els miRNAs en la diferenciació epitelial renal 

Els miRNAs són importants en l’organogènesi renal. Quan s’elimina el gen Dicer, que s’encarrega 

de processar el pre-miRNA, els progenitors de la nefrona sofreixen més apoptosi la formació del 

ronyó finalitza prematurament i això s’acompanya de la formació de quists renals. Dicer té una 

funció crítica en mantenir la viabilitat dels progenitors de la nefrona i el seu desenvolupament [184]�

Existeixen diferents estudis en que es dona un perfil de microRNAs en els diferents òrgans. En el 

ronyó adult s’han identificat un grup de miRNAs específics: miR-146a, miR-886, miR-192, miR-

194, miR-204, miR-215, i miR-216 i d’altres com let-7a-g, miR-196a/b, miR-10a/b,miR-130, miR-

143, miR-21, miR-200a, miR-30a-e, i miR-872 no són específics del ronyó però s’expressen de 

manera important [185]. En un altre estudi en rates, els miRNAs més abundants tant en el còrtex 

com en la medul·la renal foren rno-let-7c, rno-miR-26a, rno-let-7b, i rno-let-7a [186]. Els miRNAs 

que es conserven entre rata, ratolí i humans s’il·lustren en la Figura 18, i entre aquests es troben 

els miRNAs let-7a-g [187]. 

La modulació dels miRNAs pot desencadenar en una expressió alterada dels marcadors renals. 

Per exemple, el miR-23 modula l’expressió de WT1, nefrina i podocina en els podocits en cultiu i 

influint en la motilitat de cèl·lules tubulars en el cultiu també [188]. 

 

Figura 19. miRNAs que s’expressen en el ronyó adult i miRNAs conservats en rata, ratolí i humans (gris) 
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1.5.4. miRNA Let-7  

Els miRNAs de la família let-7 junt amb els de la família lin-4 van ser els primers miRNAs 

identificats al 1993 en el Caenorhabditis elegans i actuen com a “interruptors” del 

desenvolupament [189]. Es tracta d’una família de miRNAs molt conservada entre espècies, s’han 

trobat homòlegs en molts vertebrats i també en els humans [190]. 

 

La família de miRNAs let-7 té 14 i 13 membres diferents en ratolí i humans respectivament [191] i 

en els humans aquests membres són: (let-7-a1, a2,a3, b, c, d, e, f1, f2, g, i miR-98, mir-202). 

Tenen 9 seqüències diferents encara que comparteixen la seqüència “seed”. 

  

El miRNA let-7 junt amb el miR-200 es consideren reguladors globals de la diferenciació [173]. La 

silenciació del let-7 en el nematode Caenorhabditis elegans, fa que falli la transició de l’estat de 

larva a l’estat adult [192]. En els humans i en el ratolí, l’expressió de let-7 gairebé no es detecta 

durant el desenvolupament embrionari però va augmentant a mesura que els teixits es diferencien. 

La família de miRNAs let-7 és important en els processos de diferenciació tant de ESCs com de 

MSCs.  

L’augment del miRNA let-7e en les ESCs és important per iniciar qualsevol tipus de diferenciació 

ja que evita la pluripotència, regulant per exemple el factor de transcripció c-Myc [173-174] i 

indirectament altres característiques de cèl·lules mare, com els marcadors Oct4, Nanog i Sox2 

[193] (Figura 20). Els marcadors de cèl·lules mare Lin28B i Lin28 regulen post transcripcionalment 

la família let-7 en les ESCs, bloquejant la maduració del pre i pri-let-7 [194] (Figura 20). Lin28B i 

Lin28 són inhibidors del let-7 però també són la seva diana.  Aquestes proteïnes s’uneixen al bucle 

del precursor let-7 i d’aquesta manera no es pot processar per les RNAses Drosha ni Dicer.  

El miRNA let-7b en particular, regula la proliferació i la diferenciació de les cèl·lules mare 

neuronals a través del regulador cel·lular TLX i la ciclina D1 [195]. En aquest estudi, un augment 

en l’expressió del miRNA let-7b conduïa a una reducció en la proliferació de les cèl·lules mare i a 

un augment en la diferenciació neuronal.  
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En les MSCs, s’ha demostrat que el miRNA let-7 junt amb el miRNA-24, -125b i -138 té un paper 

específic (encara que no es coneixen els seus gens diana) en la diferenciació osteogènica a 

través de la via PDGF [172]. De totes maneres, el miRNA let-7 en les MSCs no només és 

important en la diferenciació sinó que també és essencial en el manteniment de l’auto-renovació, 

una característica definitòria de les cèl·lules mare. El manteniment de l’auto-renovació podria ser 

degut a la inhibició del factor nuclear hepàtic 4 alfa (HNF4A) per part del miRNA let-7e [196]. 

 

Figura 20. Paper del miRNA let-7 com inhibidor de pluripotència en les ESCs.  

 

La família de miRNAs Let-7 també es considera guardiana de la pluripotència i la progressió del 

càncer. En els teixit tumoral com per exemple en els tumors ovàrics [197] de pròstata [198], de pit 

[199] o de pulmó [200], els nivells de let-7 disminueixen molt. La pèrdua de let-7 dona com a 

resultat una embriogènesi inversa i desdiferenciació. El let-7 pot regular les cèl·lules mare 

canceroses i l’EMT. El miRNA let-7 també es veu clarament disminuït en el carcinoma renal [201], 

això significa, en un estat de desdiferenciació renal. En un model murí de càncer de pulmó, el 

tractament amb el miRNA let-7 redueix significativament la càrrega tumoral.  
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En aquest sentit, es suposa que la funció com a supressor de tumors del let-7 és a través de la 

regulació inhibitòria de Ras [202], HMG2 [203], ciclines i c-myc [204] entre d’altres, i s’ha postulat 

pot actuar en tàndem amb els miRNAs miR-15a i miR-16 per regular l’apoptosi i la supressió dels 

tumors, regulant negativament els nivells de RAS i BCL2 respectivament en els tumors humans en 

general [205-206].                              
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Les patologies renals s’han convertit  en una problemàtica a nivell mundial, en l’actualitat poden 

afectar a una de cada 9 persones al llarg de la seva vida i porten associats elevats costos 

econòmics.�Malgrat els últims avenços científics i millores en el tractament d’aquestes patologies, 

el transplantament renal i la diàlisi continuen sent en l’actualitat les dues úniques opcions 

terapèutiques efectives en el tractament de la insuficiència renal. La regeneració de l’epiteli renal 

és determinant en la  recuperació del pacient ja que determina que es pugui restablir la 

funcionalitat d’aquest òrgan. L’objecte d’estudi d’aquesta tesi és conèixer els mecanismes 

involucrats en la diferenciació de les cèl·lules mare embrionàries i les cèl·lules mare adiposes cap 

al llinatge epitelial renal ja que aquestes cèl·lules poden ser una potencial font d’aquests 

precursors renals amb capacitat regenerativa.  

Recentment s’ha descobert que els miRNAs, que tenen la funció de regular l’expressió gènica en 

l’etapa post-transcripcional, són essencials en la diferenciació de les cèl·lules mare i s’han trobat 

miRNAs específics que regulen la diferenciació a un llinatge cel·lular en concret. En aquest sentit, 

el nostre objectiu general en aquest treball ha estat estudiar el paper dels miRNAs en la 

diferenciació de cèl·lules mare a progenitors epitelials renals. 

Per això s’han desenvolupat quatre objectius específics: 

1. OBJECTIU 1: Diferenciar mESCs a cèl·lules amb característiques de progenitors renals. 

2. OBJECTIU 2: Conèixer el paper del miRNA let-7e en la diferenciació de les mESCs. 

3. OBJECTIU 3: Aïllar ASCs del teixit adipós i diferenciar-les a cèl·lules amb característiques 

de progenitors epitelials renals. 

4. OBJECTIU 4: Conèixer el paper del miRNA let-7e en la diferenciació de les ASCs. 

�
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3. MATERIAL I MÈTODES 
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3.1. CULTIU CEL·LULAR 

Tenint en compte els dos estudis mencionats, aquesta tesi doctoral inclou dos tipus de cèl·lules 

mare, les cèl·lules mare embrionàries i les cèl·lules mare adiposes i també dos tipus de protocols 

de diferenciació diferents.  

3.1.1. Cultiu de cèl·lules mare embrionàries indiferenciades. 

La línia cel·lular comercial de cèl·lules mare embrionàries que es va utilitzar va ser la “PluriStem 

C57/BL6 Murine ES cell line” de Millipore que prové de cèl·lules mare embrionàries (ESCs) 

derivades del blastocist de ratolins de la soca  C57/BL6, en la passada 11 i de genotip normal de 

sexe masculí. 

Les cèl·lules es van descongelar i seguidament es van cultivar amb el següent medi de cultiu: 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (EmbryoMax® ES Cell Qualified DMEM, Millipore), 15% sèrum 

fetal boví (FBS), 1% nucleòtids no essencials, 1% aminoàcids no essencials, 0,1 mM 2-

Mercaptoetanol, 2mM L-Glutamina, 100 unitats/ml  Penicillina, 100 μg/ml Streptomicina i 103 

unitats/ml de factor inhibidor de la leucèmia de ratolí (mLIF) en flascons recoberts amb gelatina 

0’1% i una capa “feederlayer” de fibroblasts embrionaris de ratolí (PMEF). Les cèl·lules es van 

mantenir en un incubador de cultiu cel·lular a 37ºC amb una concentració de CO2 del 5% durant 

dos dies. Durant aquest temps es varen formar colònies de ESCs tal com s’indica en la Figura 21. 

 

Figura 21. Colònies de cèl·lules mare embrionàries de ratolí 

Les colònies de ESCs es van dissociar amb 0’05% tripsina 0’53 mM EDTA i es van transferir a 

plaques de Petri de 100-mm per induir la formació dels cossos embrionaris (EBs) Figura 22B. Els 

EBs en suspensió es van cultivar durant 2 dies en el mateix medi de cultiu descrit anteriorment 
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però sense mLIF. Passades les 48 hores, els EBs es van transferiren a flascons de cultiu T25 

recoberts amb gelatina 0’1% per iniciar la diferenciació.  

Tots els productes i reactius es van obtenir de Millipore llevat que s’indiqui el contrari. 

 

 

 

 

Figura 22. A) Colònia d’ESCs que expressen la fosfatasa alcalina B) Cossos embrionaris  

3.1.1.1. Confirmació de l’estat de no diferenciació de les ESCs  

L’estat de no diferenciació de les mESCs es caracteritza per elevats nivells d’expressió de 

fosfatasa alcalina. Amb la finalitat de comprovar que estàvem treballant en cèl·lules no 

diferenciades de tant es realitzava un control del estat de no diferenciació de les ESCs ja que a 

mesura que es passen les cèl·lules es passen, poden anar perdent aquesta característica. Es va 

utilitzar el kit Alkaline Phosphatase Detection Kit (Millipore) per determinar l’activitat d’aquest 

enzim seguint les instruccions del fabricant. Les colònies indiferenciades es veuen d’un intens 

color lila sota el microscopi òptic (Figura 22A) i efectivament les nostres colònies de ESCs tenien 

aquest color una vegada es seguien les instruccions del kit confirmant així l’estat de no 

diferenciació de les ESCs per ser utilitzades en els estudis posteriors de inducció de la 

diferenciació.  

 

B)  A)� �
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Figura 23. Esquema representatiu del cultiu d’ESCs indiferenciades,comprovació de la no diferenciació i formació d’EBs  

 

3.1.1.2. Diferenciació d’EBs. 

Els EBs tenen la capacitat d’adherir-se a la superfície gelatinitzada dels flascons. Els EBs 

transferits es van cultivar per 1 o fins a 10 dies en el medi de cultiu descrit anteriorment però 

suplementat (o no en els EBs control) amb 0,1 μM ATRA (Sigma-Aldrich) i 10 ng/ml activina A 

(Sigma-Aldrich)  per induir la diferenciació a llinatge renal segons els protocol de Kim et al [101]. 

El medi es va canviar cada dos dies, i els EBs es van recollir en diferents dies de cultiu per ser 

analitzats posteriorment i comprovar el seu estat de diferenciació mitjançant PCR dels marcadors 

d’inici de la embriogènesi del ronyó: Pax2, WT1, Wnt4, Wnt9b i Notch2 (Figura 24). 

 

Figura 24. Esquema representatiu de la diferenciació d’EBs  

3.1.2. Aïllament, cultiu i expansió de cèl·lules mare adiposes 

� Animals: 

Per l’extracció de la grassa subcutània i el posterior aïllament de les ASCs es varen utilitzar 

ratolins mascles de la soca Swiss CD1 d’aproximadament 30 g (Charles River, Wilmington, MA) 

d’edats compreses entre2 i 4 mesos. Els animals van ser estabulats a la Facultat de Medicina de 

la Universitat de Barcelona com a mínim durant una setmana abans de començar els experiments. 

Les condicions d’estabulació es mantenien constants, amb una temperatura de 21-22ºC i una 

humitat relativa del 70%. Els cicles de llum/foscor tenien com a duració 12 hores respectivament. 

Els animals s’alimentaven amb una dieta estàndard (AO4) (Panlab; Barcelona, Espanya) i aigua 
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ad libitum. Els ratolins es van eutanasiar mitjançant inhalació de CO2 per posteriorment extreure el 

greix subcutani.   

Tots els procediments als que van ésser sotmesos els animals seguien les directrius del Ministeri 

d’Espanya (Real Decreto 1201/2005; BOE nº252 de 21/10/2005) i de la Unió Europea (86/609/EU) 

per a la manipulació d’animals experimentals 

� Aïllament 

Les cèl·lules mare adiposes (ASCs) es van aïllar del greix subcutani que cobreix la pelvis i la part 

més proximal dels fèmurs dels ratolins. Per extreure el greix es va depilar l’abdomen dels animals i 

es va separar la pell de la capa muscular de l’abdomen per deixar exposat el greix subcutani “fat 

pads”. Els “fat pads” de dreta i esquerra de l’animal, es van extirpar i rentar amb PBS suplementat 

amb antibiòtics, Penicillina-Streptomicina2% (Gibco, Lifetechnologies) i Amfotericina B 0,5 μg/ml 

(Gibco, lifetechnologies) (Figura 25A). A continuació el greix es va tallar en trossets petits amb 

unes tisores quirúrgiques i finalment es va acabar de triturar amb una fulla de bisturí (Figura 25B).  

El greix triturat es va digerir amb 5mg/ml de col·lagenasa tipus IA (Sigma – Aldrich) en un volum 

total de 3 ml de buffer de digestió durant una hora al bany Maria amb agitació constant de 150 rpm 

(Figura 25C). Un cop acabada la digestió, es va afegir el mateix volum (3 ml) de medi de cultiu 

suplementat amb 10%FBS (medi d’expansió) per aturar la reacció. La suspensió cel·lular es va 

centrifugar a 400 g durant 10 minuts i el material que flotava (adipòcits i material fibrós) es va 

aspirar i eliminar (Figura 25D). 

 

 

 

 

El “pellet” cel·lular que conté la fracció vascular i de l’estroma (SVF) del teixit adipós (Figura 25D). 

es va recuperar i resuspendre en medi d’expansió i un cop resuspès, es va filtrar a través d’un 

Buffer de digestió   

PBS 15ml 

BSA 0,25 g  

CaCl2 6,6 mg 

Taula 2. Buffer de digestió 
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filtre de 70-μM cell strainer (BD Bioscience). Les cèl·lules del filtrat es van centrifugar una segona 

vegada a 400g durant 7 minuts i el “pellet” obtingut es va resuspendre en medi d’expansió i 

finalment es va cultivar en un flascó T175 a 37ªC amb una concentració de CO2del 5%. 

 

Figura 25. Aïllament de les cèl·lules mare adiposes  

A les 24 hores de cultiu, les cèl·lules no adherides es van eliminar i el medi es va reemplaçar per 

medi nou. Les cèl·lules adherents (Figura 26) es van continuar cultivant en una confluència 

sempre menor al 80% i el medi es va anar canviant cada 3 dies.  

�
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Figura 26. Cèl·lules mare adiposes a les 24 hores de l’extracció.  

Les cèl·lules es van tripsinitzar amb 0.25% tripsina-EDTA (Gibco, Life tecnologies) i en les 

passades 2-3 es van utilitzar per començar els diferents experiments utilitzant sempre un “pool” 

d’ASCs provinents de 3 animals diferents. 

Medi d’expansió   

Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) amb concentració 
fisiològica de glucosa (100mg/dl) (Sigma-Aldrich). 

 

Penicillina-Streptomicina (Gibo, Lifetechnologies) 1% 

Sèrum fetal boví (FBS) (Gibo, Lifetechnologies) 10% 

 

3.1.2.1. Anàlisi fenotípic de les ASCs, citometria de flux  

Les ASCs en les passades 2-3, es varen caracteritzar per els antígens de superfície: Sca-1, CD44 

i CD45.  

Les ASCs es van tripsinitzar amb 0.25% tripsina-EDTA (Gibco, Life tecnologies) i es van recollir i 

rentar amb PBS. Seguidament es van centrifugar a 400g durant 5 minuts i es van separar en 

alíquotes de en alíquotes de 5x105 cèl·lules. Les diferents alíquotes es van bloquejar amb sèrum 

de cabra durant 30 minuts a 4ºC i al finalitzar la incubació, les cèl·lules es van resuspendre en 100 

�l d’un buffer PBS/BSA (Glucosa 20 mM, 1% BSA pH 7.4). Finalment, els anticossos de la taula 

es van incubar durant 30 minuts a temperatura ambient a la concentració que s’indica.  

   Concentració  
(1x106cèl·lules/100 μl) 

Sca-1(antigende cèl·lules mare1) FITC AbDserotec 1/1000 

CD44 PE Southern 
Biotech 

1/50 

CD45 Alexafluor 700 AbDserotec 1/10 

 

Per analitzar els resultats, les mostres es van comparar amb els respectius controls d’isotip de 

cada anticòs unit al fluoròfor corresponent. Les cèl·lules també es van tenyir amb iodur de propidi 

(Sigma-Aldrich) a una concentració 1μg/ml per tal de comprovar la viabilitat cel·lular. Les 

deteccions es varen realitzar en un citómetre FACS canto II utilitzant el software FACSDiva Versió 

6.1.2 (BD Biosciences) i els resultats es van expressar en forma d’histograma. Cada assaig es va 

realitzar per triplicat i l’experiment es va repetir tres vegades.  

Taula 3. Medi general d’expansió d’ASCs 

Taula 4. Anticossos utilitzats en la caracterització d’ASCCs 
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3.1.2.2. Confirmació del potencial de diferenciació “multillinatge”  

La confirmació de que les cèl·lules aïllades de la SVF són multipotents i es poden diferenciar a 

diferents llinatges cel·lulars emparentats es confirma per la diferenciació a adipòcits, osteòcits i 

condròcits. L’habilitat de les ASCs de diferenciar-se a cèl·lules del llinatge adipogènic i osteogènic 

es va confirmar cultivant aquestes cèl·lules amb dos medis de cultiu diferents, que porten factors 

que promouen una diferenciació específica.  

3.1.2.2.1. Protocol de diferenciació adipogènica 

Les cèl·lules mare adiposes en la passada 2-3, es van cultivar en plaques de cultiu de 12 pous a 

una densitat de 85.000 cèl·lules/pou i es van cultivar “overnight” en medi d’expansió. Per induir la 

diferenciació adipogènica, les cèl·lules adherides al dia següent es varen cultivar durant 15 dies en 

medi �-MEM (PAA) suplementat amb 10% FBS,1μM dexametasona (Sigma-Aldrich) i 320 nM 

insulina (Sigma-Aldrich). El medi es va anar canviant cada tres dies.  

MEDI DE DIFERENCIACIÓ ADIPOGÈNICA  

Alpha-MEM (PAA)  

Penicil·lina-Estreptomicina (Gibo, Life technologies) 1% 

Sèrumfetal boví(FBS) (Gibo, Life technologies) 10% 

Dexametasona 1μM 

Insulina 320 nM 

 

3.1.2.2.2. Detecció de la diferenciació adipogència amb la tinció Oil red O 

Després dels 15 dies de cultiu amb el medi de inducció adipogènic, les ASCs diferenciades es van 

tenyir amb Oil Red O (Sigma-Aldrich) per identificar les vacuoles lipídiques intracel·lulars que 

s’han de formar. Les cèl·lules es van fixar duran 1 hora a temperatura ambient amb formalina al 

10% i després es van rentar amb aigua destil·lada. Després del rentat, les ASCs es van incubaren 

isopropanol al 60% durant 5 minuts.  

Taula 5. Medi de diferenciació adipogènica 
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Finalment, les cèl·lules es van tenyir amb 0,2 %w/v Oil red O Durant 5 minuts a temperatura 

ambient i l’excés de tint es va eliminar rentant amb aigua destil·lada de nou. Les cèl·lules tenyides 

es van observar sota el microscopi òptic.  

3.1.2.2.3. Protocol de diferenciació osteogènica 

Les cèl·lules mare adiposes en la passada 2-3, es van cultivar en plaques de cultiu de 12 pous a 

una densitat de 16.800 cèl·lules/pou i cultivades “overnight” en medi d’expansió. Per induir la 

diferenciació osteogènica, les cèl·lules adherides al dia següent es van cultivar durant 20 dies en 

medi �-MEM (PAA) suplementat amb 10% FBS, 10 nM dexametasona (Sigma-Aldrich), 200μM 

ascorbat-2-fosfat (Sigma-Aldrich) i 10 mM �-Glicerofosfat (Sigma-Aldrich). El medi es va anar 

canviant cada tres dies.   

MEDI DE DIFERENCIACIÓ OSTEOGÈNICA  

Alpha-MEM (PAA)  

Penicil·lina-Estreptomicina (Gibco, Life technologies) 1% 

Sèrum fetal boví (FBS) (Gibco, Life technologies) 10% 

Dexametasona 10 nM 

Ascorbat-2-fosfat 200 �M 

�-Glicerofosfat 10 mM 

 

3.1.2.2.4. Tinció amb Alizarin red  

Després dels 20 dies de cultiu amb el medi d’inducció osteogènica, les ASCs diferenciades es van 

tenyir amb Alizarin red (Sigma- Aldrich) per detectar la mineralització de la matriu. Les cèl·lules es 

varen fixar duran 1 hora a temperatura ambient amb formalina al 10% i seguidament es van 

incubar amb 2% Alizarin Red pH 4.2 durant 20 minuts a 37ºC. L’excés de la tinció es va eliminar 

rentant amb aigua destil·lada i les cèl·lules tenyides es van observar sota el microscopi òptic.  

3.1.2.3. Diferenciació de les cèl·lules mare adiposes amb ATRA 

Per tal d’induir la diferenciació de les ASCs cap al llinatge epitelial, les ASCs en la passada 3 es 

van cultivar entre 1 i 10 dies amb medi de cultiu suplementat amb All- trans-retinoic àcid (ATRA) 

(Sigma-Aldrich; Madrid, Spain) a una concentració final 5 μM i canviant el medi cada tres dies. 

L’ATRA utilitzat es va dissoldre en dimetil sulfòxid (DMSO) a una concentració 10 mM i es va 

Taula 6. Medi de diferenciació osteogènica 
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guardar a -80ºC. Les ASCs es van recollir en diferents dies de diferenciació i es van analitzar 

posteriorment. La concentració fisiològica de glucosa del medi és molt important per la correcta 

diferenciació. 

 

MEDI DE DIFERENCIACIÓ EPITELIAL  

Dulbecco’smodifiedEagle’smedium (DMEM) amb concentració 
fisiològica de glucosa (100mg/dl) (Sigma-Aldrich). 

 

Penicillina-Streptomicina (Gibo, Life technologies) 1% 

Sèrum fetal boví (FBS) (Gibo, Life technologies) 7% 

ATRA (Sigma-Aldrich; Madrid, Spain) 5μM 

 

 

3.1.3. Cultiu de cèl·lules HEK293  

Les cèl·lules de ronyó embrionari humà 293, també anomenades HEK 293 són una línea cel·lular 

específica derivades originalment de cèl·lules embrionàries renals humanes per la transformació 

amb adenovirus de les cèl·lules humanes de ronyó embrionari al laboratori de Alex van der Eb's a 

Leiden els anys 70.  

Les HEK 293 són molt fàcils de transfectar i s’utilitzen en biologia cel·lular des de fa molt temps. 

Les cèl·lules HEK293 es van cultivar amb Dulbecco’s modified Eagle Medium (DMEM) amb una 

alta concentració de glucosa, 15mM Hepes i L-glutamina (Gibco, Life technologies), suplementat 

amb  100 unitats/ml de penicil·lina, 100μg/ml estreptomicina, i 10% FBS. Les cèl·lules es van 

mantenir a 37ºC en una atmosfera humidificada amb 5% CO2 i es van passar cada dos dies 

utilitzant  0.25% tripsina-EDTA (Gibco, Life tecnologies). 

 

 

 

 

 

Taula 7. Medi de diferenciació epitelial 
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3.2. GRUPS EXPERIMENTALS 

Estudi 1: El miRNA let-7e modula la via Wnt/�-catenina i els marcadors inicials de la 

organogènesi del ronyó en les cèl·lules mare embrionàries (ESCs).  

Objectiu 1: Diferenciar mESCs a cèl·lules amb característiques de progenitors renals 

A partir de les colònies d’ESCs es va induir la formació de cossos embrionaris (EBs) ( Figura 23) 

que seran cultivats entre 1 i 10 dies amb 0,1 μM ATRA i 10 ng/ml Activina A o només amb medi 

estàndard (Figura 24). 

 

 

 

 

Figura 23. Esquema representatiu del cultiu d’ESCs indiferenciades,comprovació de la no diferenciació i formació d’EBs 

A) Per tal de comprovar la diferenciació de les ESCs i l’expressió de marcadors inicials de 

l’organogènesi renal les cèl·lules es van anar recollint en diferents temps del cultiu (de dia1 a dia 

10 del cultiu) i es van utilitzar els següents dos grups experimentals. 

I) CONTROL: EBs cultivats en medi estàndard.  

II) DIF: EBs cultivats amb  0,1 μM ATRA i 10 ng/ml activina A. 

 

Figura 24. Esquema representatiu de la diferenciació d’EBs 
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* Les mostres per l’anàlisi del perfil de miRNAs amb el microarray (material y mètodes) i la 

subsegüent confirmació per Northern blot es van obtenir el dia 8 del cultiu d’EBs.     

Objectiu 2: Coneixer el paper del miRNA let-7e en la diferenciació de les mESCs 

B) Per tal de veure l’efecte del miRNA let-7e en els marcadors inicials de l’organogènesi renal i 

sobre la via Wnt/�-catenina i els seus components, es van utilitzar els grups experimentals 

següents (Figura 27): 

III) CONTROL+CAntimiR: EBs cultivats en medi estàndard als que s’afegeix un control de miRNA 

silenciador (CAntimiR)  per descartar els efectes no específics de la introducció d’un oligonucleòtid 

silenciador en els marcadors analitzats i en els components de la via Wnt/�-catenina. 

L’oligonucleòtid control es transfecta el dia 7 i 9 del cultiu i els EBs es recullen el dia 10. 

IV) DIF+CAntimiR: EBs cultivats amb  0,1 μM ATRA i 10 ng/ml activina A als que s’afegeix un 

control de miRNA silenciador (CAntimiR) per descartar els efectes no específics de la introducció 

d’un oligonucleòtid silenciador en els marcadors analitzats i en els components de la via Wnt/�-

catenina. L’oligonucleòtid control es transfecta el dia 7 i 9 del cultiu i els EBs es recullen el dia 10 

del cultiu. 

V) DIF+antiLet-7e: EBs cultivats amb  0,1 μM ATRA i 10 ng/ml activina A als que s’afegeix un 

miRNA silenciador del miRNA let-7e (antiLet-7e) per estudiar els efectes específics de la falta de 

let-7e en els marcadors analitzats i en els components de la via Wnt/�-catenina. L’oligonucleòtid 

silenciador del let-7e es transfecta el dia 7 i 9 del cultiu i els EBs es recullen el dia 10 del cultiu. 

VI) DIF+antiLet-7e + PKC�i: EBs cultivats amb  0,1 μM ATRA i 10 ng/ml activina A als que 

s’afegeix un miRNA silenciador del miRNA let-7e (antiLet-7e) per estudiar els efectes específics de 

la falta de let-7e en els marcadors analitzats i en els components de la via Wnt/�-catenina. A 

n’aquest grup també s’afegeix un inhibidor de la proteïna quinasa C (PKC), l’inhibidor Gö 6983 

(Sigma-Aldrich) a una concentració 7nM durant 6 h (el mateix temps que el antiLet-7e). El Gö 

6983 inhibeix l’isoenzim PKC�i i d’aquesta manera en aquest grup es pot valorar l’efecte de la 
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inhibició de la PKC� concomitantment a la silenciació del miRNA let-7e. L’oligonucleòtid 

silenciador del let-7e es transfecta el dia 7 i 9 del cultiu i els EBs es recullen el dia 10 del cultiu. 

L’inhibidor de la PKC�, el Gö 6983 que actua evitant la fosforilació de diverses isoformes de PKC, 

incloent la PKC� [207]. 

V) DIF+BIO: EBs cultivats amb  0,1 μM ATRA i 10 ng/ml activina A als que s’afegeix un control de 

miRNA silenciador (CAntimiR) per descartar els efectes no específics de la introducció d’un 

oligonucleòtid silenciador en els marcadors analitzats i en els components de la via               

Wnt/�-catenina. A n’aquest grup s’afegeix BIO 5 �M durant 24 h (del día 9 al día 10).                  

El 6-bromoindirubin-3'-oxime (BIO) es un inhibidor específic de la glicogen sintasa quinasa-3 

(GSK3). El BIO activa el pas final de la via Wnt/�-catenina, ja que al inhibir la GSK3 augmenten 

els nivells de �-catenina degut a que la GSK3� no la pot fosforilar. Els EBs es recullen el dia 10 

del cultiu. 

 

Figura 27. Esquema representatiu dels grups experimentals i el cultiu de l’estudi 1.  
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Estudi 2: El miRNA let-7e modula l’expressió de la MMP9 i els marcadors inicials de 

la organogènesi del ronyó en les cèl·lules mare adiposes (ASCs).  

Objectiu 3: Diferenciar ASCs a cèl·lules amb característiques de progenitors epitelials 

renals. 

A) Les ASCs es van cultivar entre 1 i 11 dies amb 5 μM ATRA o només amb el medi estàndard. 

Per tal de comprovar la diferenciació de les ASCs i l’expressió de marcadors inicials de 

l’organogènesi renal les cèl·lules es van anar recollint en diferents temps del cultiu (de dia1 a dia 

11) i es van utilitzar els dos grups següents (Figura 28): 

I) NO TRACTADES: ASCs cultivades en medi estàndard.  

II) ATRA: ASCs cultivades en medi suplementat amb 5 μM ATRA. 

 

Figura 28. Esquema representatiu del cultiu de diferenciació d’ASCs amb ATRA.  

 

Objectiu 4: Coneixer el paper del miRNA let-7e en la diferenciació de les ASCs 

B) Per tal de veure l’efecte del miRNA let-7e en els marcadors inicials de l’organogènesi renal i 

sobre la MMP9 es van utilitzar els grups següents (Figura 29): 

III) NO TRACTADES+Cmimic: El mateix grup que I) + miRNA control. ASCs cultivats en medi 

estàndard a les que s’afegeix un control de miRNA (Cmimic)  per descartar els efectes no 

específics de la introducció d’un oligonucleòtid. L’oligonucleòtid control es transfecta el dia 2 del 

cultiu i les ASCs es recullen el dia 6. 
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IV) ATRA+CantimiR: El mateix grup que II) + antimiRNA control. ASCs cultivades en medi 

suplementat amb 5 μM ATRA a les que s’afegeix un control de miRNA silenciador (CantimiR) per 

descartar els efectes no específics de la introducció d’un oligonucleòtid silenciador. 

L’oligonucleòtid control es transfecta el dia 4 del cultiu i les ASCs es recullen el dia 6. 

V) NO TRACTADES+let-7e: El mateix grup que I) + miRNA let-7e mímic. ASCs cultivats en medi 

estàndard a les que s’afegeix el miRNA let-7e (let-7e) per estudiar els efectes específics de l’adició 

del let-7e.El miRNA let-7e es transfecta el dia 2 del cultiu i les ASCs es recullen el dia 6. 

IV) ATRA+antiLet-7e: El mateix grup que II) + antiLet-7e. ASCs cultivades en medi suplementat 

amb 5 μM ATRA a les que s’afegeix un miRNA silenciador del miRNA let-7e (antiLet-7e) per 

estudiar els efectes específics de la falta de let-7e. L’oligonucleòtid silenciador del let-7e es 

transfecta el dia 4 del cultiu i les ASCs es recullen el dia 6. 

 

 

Figura 29. Esquema representatiu de les transfeccions del antiLet-7e i el let-7e en les ASCs.  
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C) Amb l’objectiu de comprovar l’efecte repressor directa del miRNA let-7e en la 3’UTR de la 

MMP9 de ratolí mitjançant l’assaig d’activitat de la luciferasa, es van utilitzar els grups següents:  

1. Estudi en cèl·lules HEK293: 

L’assaig del gen reporter de la Luciferasa  es va realitzar en cèl·lules HEK293 ja que són una línia 

cel·lular molt fàcil de transfectar i s’utilitza normalment per realitzar aquests tipus d’assajos 

conceptuals (Figura 30): 

- Cèl·lules HEK293 transfectades només amb els plasmidis: 

I) HEKs + Control: Cèl·lules HEK293 transfectades amb el plasmidi control pEzX-MT01. 

II) HEKs + 3’UTR-MMP9: Cèl·lules HEK293 transfectades amb el plasmidi pEzX-MT01que conté 

la 3’UTR de la MMP9 de ratolí.  

III) HEKs + 3’UTR-DelMMP9: Cèl·lules HEK293 transfectades amb el plasmidi pEzX-MT01que 

conté la 3’UTR de la MMP9 de ratolí delecionada en el lloc on s’uneix el miRNA let-7e per 

comprovar que l’acció del miRNA let-7e és específica de la unió de la seqüència “seed” en la 

3’UTR de la MMP9.  

- Cèl·lules HEK293 transfectades amb els plasmidis i co-transfectades amb un miRNA 

control: Les cèl·lules es transfecten amb un miRNA control (Cmimic) per descartar els efectes no 

específics de la introducció d’un oligonucleòtid en l’activitat Luciferasa. 

IV) HEKs + Control + Cmimic: Cèl·lules HEK293 transfectades amb el plasmidi control         

pEzX-MT01 + miRNA control (Cmimic).  

V) HEKs + 3’UTR-MMP9 + Cmimic: Cèl·lules HEK293 transfectades amb el plasmidi            

pEzX-MT01 que conté la 3’UTR de la MMP9 de ratolí+ miRNA control (Cmimic) . 

VI) HEKs + 3’UTR-DelMMP9+ Cmimic: Cèl·lules HEK293 transfectades amb el plasmidi      

pEzX-MT01 que conté la 3’UTR de la MMP9 de ratolí delecionada en el lloc on s’uneix el miRNA 

let-7e per comprovar que l’acció del miRNA let-7e és específica de la unió de la seqüència “seed” 

en la 3’UTR de la MMP9+ miRNA control (Cmimic) . 
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- Cèl·lules HEK293 transfectades amb els plasmidis i co-transfectades amb el miRNA let-7e: 

Les cèl·lules es transfecten amb el miRNA let-7e (+let-7e) per veure l’efecte inhibidor específic del 

miRNA let-7e en la 3’UTR de la MMP9 (3’UTR-MMP9) o per altre banda el “no efecte” en el 

plasmidi delecionat (3’UTR-DelMMP9).  

VII) HEKs + Control + let-7e: Cèl·lules HEK293 transfectades amb el plasmidi control            

pEzX-MT01 + miRNA let-7e (let-7e) . 

VIII) HEKs + 3’UTR-MMP9 + let-7e: Cèl·lules HEK293 transfectades amb el plasmidi             

pEzX-MT01 que conté la 3’UTR de la MMP9 de ratolí + miRNA let-7e (let-7e) . 

IX) HEKs + 3’UTR-DelMMP9+ let-7e: Cèl·lules HEK293 transfectades amb el plasmidi          

pEzX-MT01 que conté la 3’UTR de la MMP9 de ratolí delecionada en el lloc on s’uneix el miRNA 

let-7e per comprovar que l’acció del miRNA let-7e és específica de la unió de la seqüència “seed” 

en la 3’UTR de la MMP9+miRNA let-7e (let-7e). 

 

 

Figura 30. Esquema representatiu de l’assaig del gen reporter de la Luciferasa en cèl·lules HEK293   
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2. Estudi en ASCs NO TRACTADES: 

L’assaig del gen reporter de la Luciferasa  es va realitzar en ASCs sense tractar per confirmar que 

en el nostre tipus cel·lular obteníem els mateixos resultats. El plasmidi delecionat no es va utilitzar 

ja que donava un resultat incompatible, segurament perquè una vegada delecionada la 3’UTR 

s’afavoria la unió d’altres miRNAs en aquella zona (Figura 31).  

- ASCs transfectades només amb els plasmidis: 

I) ASCs + Control: ASCs transfectades amb el plasmidi control pEzX-MT01. 

II) ASCs + 3’UTR-MMP9: ASCs transfectades amb el plasmidi pEzX-MT01 que conté la 3’UTR de 

la MMP9 de ratolí.  

- ASCs transfectades amb els plasmidis i co-transfectades amb un miRNA control: Les 

cèl·lules es transfecten amb un miRNA control (Cmimic) per descartar els efectes no específics de 

la introducció d’un oligonucleòtid en l’activitat Luciferasa. 

III) ASCs + Control + Cmimic: ASCs transfectades amb el plasmidi control pEzX-MT01 + miRNA 

control (Cmimic). 

IV) ASCs + 3’UTR-MMP9 + Cmimic: ASCs transfectades amb el plasmidi pEzX-MT01 que conté 

la 3’UTR de la MMP9 de ratolí + miRNA control (Cmimic) . 

- ASCs transfectades amb els plasmidis i co-transfectades amb el miRNA let-7e: Les 

cèl·lules es transfecten amb el miRNA let-7e (+let-7e) per veure l’efecte inhibidor específic del 

miRNA let-7e en la 3’UTR de la MMP9 (3’UTR-MMP9). 

V) ASCs + Control + let-7e: ASCs transfectades amb el plasmidi control pEzX-MT01+ miRNA let-

7e (let-7e) . 

VI) ASCs + 3’UTR-MMP9 + let-7e: ASCs transfectades amb el plasmidi  pEzX-MT01que conté la 

3’UTR de la MMP9 de ratolí +miRNA let-7e (let-7e) . 
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Figura 31. Esquema representatiu de l’assaig del gen reporter de la Luciferasa en ASCs sense tractar   

 

3. Estudi en ASCs cultivades amb ATRA: 

L’assaig del gen reporter de la Luciferasa  es va realitzar en ASCs cultivades amb ATRA per tal de 

confirmar que sota condicions de diferenciació, obteníem els mateixos resultats i que silenciant 

l’expressió endògena del miRNA let-7e augmenta l’activitat Luciferasa. El plasmidi delecionat no 

es va utilitzar ja que donava un resultat incompatible, segurament perquè una vegada delecionada 

la 3’UTR s’afavoria la unió d’altres miRNAs en aquella zona. Els experiments es van realitzar els 

dies 6 dia 8 i dia 10 del cultiu de diferenciació (Figura 32). 

- ASCs cultivades amb ATRA i transfectades només amb els plasmidis: 

I) ASCs + ATRA+ Control: ASCs cultivades amb ATRA i transfectades amb el plasmidi control 

pEzX-MT01. 

II) ASCs + ATRA + 3’UTR-MMP9: ASCs cultivades amb ATRA i transfectades amb el plasmidi 

pEzX-MT01 que conté la 3’UTR de la MMP9 de ratolí.  
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- ASCs cultivades amb ATRA, transfectades amb els plasmidis i co-transfectades amb un 

miRNA control: Les cèl·lules es transfecten amb un oligonucleòtid silenciador de miRNAs control 

(CantimiR) per descartar els efectes no específics de la introducció d’un oligonucleòtid silenciador 

en l’activitat Luciferasa. 

III) ASCs + ATRA + Control + CantimiR: ASCs cultivades amb ATRA i transfectades amb el 

plasmidi control pEzX-MT01 + un oligonucleòtid silenciador control (CantimiR).  

IV) ASCs+ ATRA + 3’UTR-MMP9 + CantimiR: ASCs cultivades amb ATRA i transfectades amb el 

plasmidi control pEzX-MT01 + un oligonucleòtid silenciador control (CantimiR).  

- ASCs transfectades amb els plasmidis i co-transfectades amb el miRNA let-7e: Les 

cèl·lules es transfecten amb un oligonucleòtid inhibidor del let-7e (+antiLet-7e) per veure l’efecte 

del silenciament del miRNA let-7e en l’activitat Luciferasa.  

V) ASCs+ ATRA+ Control + antiLet-7e: ASCs cultivades amb ATRA i transfectades amb el 

plasmidi control pEzX-MT01+ un oligonucleòtid inhibidor del let-7e (+antiLet-7e). 

VI) ASCs+ ATRA+ 3’UTR-MMP9 + antiLet-7e: ASCs cultivades amb ATRA i transfectades amb 

el plasmidi control pEzX-MT01 un oligonucleòtid inhibidor del let-7e (+antiLet-7e).  

 

Figura 32. Esquema representatiu de l’assaig del gen reporter de la Luciferasa en ASCs cultivades amb ATRA   
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3.3. DETERMINACIONS ANALÍTIQUES 

3.3.1. Extracció d’RNA 

Tant les ASCs com les mESCs es van recollir mecànicament amb un rascador de cèl·lules per a 

continuació extreure el RNA de les cèl·lules.  

L’RNA total es va extreure utilitzant el reactiu TRIzol (Invitrogen) seguint el protocol recomanat. 

Les cèl·lules es van rentar amb PBS i es van centrifugar per obtenir el “pellet” cel·lular. En primer 

lloc, es va afegir 1 ml de TRIzol a cada mostra i les cèl·lules es van llisar pipetejant. Les fases es 

van separar afegint 0’2ml de cloroform i centrifugant a 12000g durant 15 minuts a 4ºC. La mescla 

es separa en tres fases i l’RNA es localitza únicament en la fase aquosa. Seguidament l’RNA es 

precipita afegint alcohol isopropílic. Després de la centrifugació, l’RNA es veu com un botonet 

blanc. El sobrenedant s’elimina i l’RNA es renta amb etanol del 75% i seguidament es torna a 

centrifugar a 7500g durant 5 minuts a 4ºC. El “pellet” de RNA que s’obté, s’asseca i finalment es 

resuspèn en 30 μl d’aigua lliure d'RNAses. 

Les concentracions d’RNA es van calcular a partir de les mesures de A260 realitzades en un 

Nanodrop ND-1000 (NanoDrop Technologies; Wilmington, Estats Units). Per a assegurar-nos que 

no hi havia impureses ni restes de proteïnes en les mostres, es va determinar també l’A280, de 

manera que es calculava l’A260/ A280. Un resultat entre 1.8-2.0 va ser considerat com una qualitat 

òptima del RNA. 

3.3.2.  Síntesi de cDNA 

3.3.2.1. Síntesi de cDNA a partir de mRNA. 

El DNA complementari (cDNA) es va sintetitzar utilitzant el iScript cDNA synthesis Kit (Bio-Rad) 

seguint el protocol que recomanava la casa comercial (Taula 8). 

cDNA Synthesis   

5x iScriptReactionMix 4 μl 

iScript Reverse Transcriptase(RT) 1 μl 

Aigualliure de RNAses 15 μl 

RNA (1 μg)x �l 15 μl 

 
Taula 8. Components per a la síntesi de cDNA a partir de mRNA seguint les instruccions del fabricant  
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La transcriptasa reversa (iScript ReverseTranscriptase) s’utilitza per a generar un cDNA a partir de 

RNA. Aquest enzim és una DNA polimerasa RNA depenent aïllada d’un retrovirus (MMLV) i està 

barrejada amb inhibidors d’RNasa. Afegint l’iScript Reaction Mix, que conté tots quatre 

deoxinucleòtids trifosfats, ions fosfat i ions magnesi en un pH neutre, la transcriptasa reversa 

sintetitza un cDNA d’acord amb el mRNA que s’ha afegit i que és la seva diana. Les condicions 

per a la reacció es van optimitzar utilitzant un termociclador MyCycler (Bio-Rad) seguint el 

procediment descrit en la Taula 9. 

Cicle Temperatura, ºC Temps, min Funció 

1 25 5  

2 42 30 Retrotranscripció 

3 85 5 Inactivació RT 

4 4 �  

 

 

3.3.2.2. Síntesi de cDNA a partir de miRNAs 

El DNA complementari (cDNA) específic dels nostres miRNAs d’interès es va sintetitzar a partir del 

RNA total utilitzant el TaqMan® MicroRNA Assay (AppliedBiosystems) seguint el protocol que 

recomanava la casa comercial (Taula 10). La síntesis de cDNA a partir de miRNAs és diferent a la 

síntesis de cDNA que hem explicat en l’apartat anterior (a partir de mRNA) ja que en aquest cas, 

s’utilitzen uns primers petits específic per cada miRNA d’interès amb un bucle que facilita la seva 

unió, com s’exemplifica en la Figura 33. 

 

 

Taula 9. Protocol de síntesi de cDNA a partir de mRNA 

Figura 33. Esquema de la retrotranscripció del miRNA amb el primer específic (Looped RT primer) 
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Les condicions per a la reacció es van optimitzar utilitzant un termociclador MyCycler (Bio-Rad) 

seguint el procediment descrit en la Taula 11. La PCR de miRNAs e varen fer a partir d’aquesta 

síntesi de cDNA (Taula 10) i amb les sondes TaqMan que s’explicaran en el proper apartat.  

Síntesis de cDNA Volum final (15μl) 

dNTP mix (100 mM total)  0,15 μl 

MultiscribeTMRT enzim (50 U/μl) 1 μl 

10 x RT Buffer 1,5 μl 

Inhibidor RNase(20 U/μL) 15 μl 

Aigua lliure d’RNAses 4,16 μl 

Primer (hsa-let-7e / SU6) 3 μl 

RNA (10 ng) 5 μl 

 

 

Cicle Tipus de pas Temperatura, ºC  Temps, min 

1 HOLD 16 30 

2 HOLD 42 30 

3 HOLD 85 5 

4 HOLD 4 � 

 

 

3.3.3. Real-Time RT-PCR amb SYBR Green i sondesTaqman 

Les PCRs en temps real (RT-PCRs) es van dur a terme en un iCycler iQ Real-time-PCR detection 

System (Bio-Rad) utilitzant sondes TaqMan validades prèviament (Applied Biosystems) o el kit de 

detecció de SYBR Green (Bio-Rad), d’acord amb les instruccions del fabricant i seguint els 

protocols d’amplificació presentats a continuació (Taules 13 i 15). 

Les sondes TaqMan són oligonucleòtids específic amb un  “reporter” fluorescent enganxat a 

l’extrem 5’ i un “quencher” o atenuador de la fluorescència unit a l’extrem 3’. La tècnica es basa en 

la activitat 5’-nucleasa de la DNA polimerasa que hidrolitza oligonucleòtids que es troben hibridats 

en l’amplicó diana, per tant, dissociant el “reporter” fluorescent. Per tant, la senyal fluorescent 

s’incrementa amb cada cicle, proporcional a la quantitat de sonda escindida. Les mostres es van 

preparar com es mostra en la Taula 12 per dur a terme la tècnica, i sempre es van carregar per 

triplicat. 

Taula 10. Components per a la síntesi de cDNA a partir de miRNA seguint les instruccions del fabricant  

Taula 11. Protocol de síntesi de cDNA a partir de miRNA 
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La detecció de l’amplificació amb la tècnica de SYBR Green es basa en la unió d’aquest fluoròfor 

a les dobles cadenes de DNA, que amb excitació emeten llum. És a dir que, quant més producte 

s’acumula, més fluorescència hi ha. Un problema que presenta aquesta tècnica és que el SYBR 

Green s’uneix a qualsevol doble cadena de DNA, inclosos possibles dímers formats pels primers 

mateixos o altres dobles cadenes generades per inespecificitats. Per aquesta raó, la corba de 

melting és molt important i s’ha d’interpretar amb precisió. Les mostres es van preparar com 

s’indica a la Taula 14 per a dur a terme la tècnica, i sempre es van carregar per triplicat. 

SYBR Green  

2 x SYBR Green Supermix 10 μl 

10 nM forward primer 1 μl 

10 nM reverse primer 1 μl 

RNAse-free water 7 μl 

cDNA 1 μl 

Final Volume (FV) 20 μl 

 

 

TaqMan  

Taqman (IQ supermix)(Bio-Rad) 10 μl 

TaqMan primer and probe 1 μl 

RNAse free water 8 μl 

cDNA 1 μl 

Final Volume (FV) 20 μl 

Cicle Descripció del cicle Repeticions Pas Temperatura, ºC Temps 

1 Desnaturalització 1 1 95 3 min 

2 Hibridació i         

  Extensió 55 1 95 10 segons 

      2 60 20 segons 

      3 72 15 segons 

Taula 12. Components per a detecció de l’amplificació per TaqMan 

Taula 13. Protocol d’amplificació de PCR amb sondes TaqMan 

Taula 14. Components per a detecció de l’amplificació per Sybr Green. 
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Cicle Descripció del cicle Repeticions Pas Temperatura, ºC Temps 

1 Desnaturalització 1 1 95 3 min 

2 Hibridació i         

  Extensió 45 1 95 10 segons 

      2 60 20 segons 

      3 72 15 segons 

          

3 Corba de Melting 80 1 65-95 10 segons 

         + 0,5 ºC/ Cicle   
 

 

Els primers utilitzats per a dur a terme les Real-Time RT-PCR es mostren en la taula on també 

s’indica la mida (en parells de bases – pb) i la temperatura d’hibridació, així com la casa comercial 

que els proveeix. 

Gen  Proveïdor Seqüència Tª 
Hibridació 

Mida,
pb 

GAPDH 
(NM_008084.2) 

Applied 
biosystems 

TaqMan Gene ExpressionAssay 60 107 

SIX2    
(NM_011380.2) 

Applied 
biosystems 

TaqMan Gene ExpressionAssay 60 135 

PAX2  
(NM_011037.3) 

Applied 
biosystems 

TaqMan Gene ExpressionAssay 60 55 

MMP9 
(NM_013599.2) 

Applied 
biosystems 

TaqMan Gene ExpressionAssay 60 76 

WT1   
(NM_144783.2) 

Applied 
biosystems 

TaqMan Gene Expression Assay  60 76 

WNT4 
(NM_009523.1) 

Applied 
biosystems 

TaqMan Gene Expression Assay  60 68 

AQP2 
(NM_009699.3) 

Applied 
biosystems 

TaqMan Gene Expression Assay  60 107 

VIMENTINA 
(NM_011701.4) 

Applied 
biosystems 

TaqMan Gene Expression Assay  60 62 

     

CK18  
(NM_010664.2) 

Dissenyat al 
laboratori 

Forward: 5’-CAG-TAT-GAA-GCG-CTG-GCT-CAG-A-3’ 
Reverse: 5’-CGG-CAG-ACT-TGG-TGG-TGA-3’ 

60 103 

E-CAD 
(NM_009864.2) 

Dissenyat al 
laboratori 

Forward: 5’-TGA-AGA-AGG-AGG-TGG-AGA-AGA-AGA-3’ 
Reverse: 5’-TGG-GAG-CCA-CAT-CAT-TTC-GA-3’ 

60 100 

     

MEGALINA 
(NM_001081088) 

Qiagen QuantiTect Primer Assay for SybrGreen detection 60 84 

     

LET-7e 
MIMAT0000524 

Applied 
biosystems 

TaqMan® MicroRNA Assay 60  

U6 snRNA 
NR_004394 

Applied 
biosystems 

TaqMan® MicroRNA Assay 60  

 
 
 
 
 
 
 

Taula 15. Protocol d’amplificació de PCR amb sondes Sybr Green 

Taula 16. Taula de primers utilitzats en els experiments 
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3.3.4. Microarray de miRNAs 

Amb la intenció de realitzar un perfil de miRNAs que s’expressen o es reprimeixen durant la 

diferenciació de les cèl·lules mare embrionàries amb ATRA i activina A, vam utilitzar un              

96-well RT2miRNA PCR Array System (SA Biosciences) que incloïa 88 primers diferents específics 

per diferents miRNAs de ratolí.  

Les mostres utilitzades van ser les següents:  

A. Mostra control: EBs no tractats recollits el 8è dia de cultiu. 

B. Mostra tractada: EBs tractats amb ATRA i activina A recollits el 8è dia de cultiu. 

El miRNA PCR array es va realitzar seguint les instruccions del fabricant en un iCycleriQ Real-

Time-PCR Detection System (Bio-Rad) i les expressions obtingudes es van normalitzar  respecte 

a la mitjana dels 4 petits RNA nuclears (snRNAs) snoRNA251, snoRNA202, snoRNA142 i Rnu6.  

El canvi en l’expressió, (FC, de l’anglès fold change) de cada miRNA, es va calcular utilitzant el 

mètode ��Ct (��Ct = �Ct (mostra tractada) – �Ct (mostra control) proporcionada en la fulla 

d’anàlisi de SABiosciences,“Data Analysis Template Excel files”. 

 
3.3.5. Determinació de proteïnes pel mètode Bradford i Western blot de 
PKC�, GSK3�-P i �-catenina. 
 
La concentració de proteïna del lisat cel·lular es va determinar amb el mètode Bradford, un mètode 

colorimètric disponible com un kit comercial per Bio-Rad. Aquesta tècnica es basa en l’observació 

de que l’absorbància màxima d’una solució acídica de blau de Coomassie oscil·la entre 465 nm i 

595 nm després de la unió  a diferents concentracions de proteïna. Tant les interaccions 

hidròfobes com les iòniques estabilitzen la forma aniònica del colorant, causant un canvi de color 

visible. Les concentracions de proteïnes són directament proporcionals a l’absorbància mesurada 

a �=595 nm. Degut a que l’assaig de Bradford és molt sensible a l’albúmina sèrica bovina, una 

solució d’aquesta proteïna es va aplicar com corba estàndard amb un punt màxim de 4.375 μg/ml, 

de la qual es van preparar dilucions seriades. 
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El lisis buffer utilitzat va consistir en 7 M Urea, 2 M Tiourea, 4% (w/v) CHAPS, 40 mM Tris-base, 

pH 7.4, amb 1 mM PMSF, 10 mM DTT, 0,1% cocktail d’inhibidor de proteases (Sigma-Aldrich) i 

1% cocktail d’inhibidor de fosfatases 3 (Sigma-Aldrich)  

La tècnica de Western blot permet la detecció de proteïnes d’extractes cel·lulars o de teixits 

homogenats immobilitzant-les en una membrana sintètica. Les proteïnes són inicialment 

separades mitjançant una electroforesi en un gel de poliacrilamida i posteriorment transferides 

mitjançant l’aplicació d’un camp elèctric perpendicular al gel a una membrana sintètica. 

Seguidament es saturen tots els llocs d’unió de proteïnes de la membrana per evitar la unió no 

específica dels anticossos i s’incuba la membrana amb l’anticòs primari de la proteïna d’interès. 

Una vegada finalitzada aquesta incubació, es torna a incubar la membrana amb un anticòs 

secundari normalment unit a un enzim (com ara una peroxidasa) que actua de lligant de l’anticòs 

primari. Finalment les bandes de proteïnes es fan visibles amb els substrats apropiats per l’enzim 

de l’anticòs secundari, emetent llum. 

Per a la detecció de la proteïna �-catenina, GSK3�-S fosforilada i la PKC�I les mostres (70 �g de 

proteïna) van ser diluïdes en 4X SDS-PAGE sample buffer (250mM TRIS, pH:6.9, 4% SDS, 20% 

glicerina, 2 mM DTT, 0.004% Bromofenol blau) i desnaturalitzades a 95ºC durant 10 minuts 

seguits de 5 minuts en gel. Les proteïnes es van carregar en el gel de poliacrilamida al 10% (Taula 

17) amb 1X SDS running buffer (Running buffer 10X: 250mM Tris base, 1.0 M glicina, 0.05M 

SDS). Al gel d’acrilamida se li va aplicar llavors corrent elèctric (100V) durant 120 minuts de 

manera que les proteïnes de les mostres es van separar entre sí segons el seu pes. 

Una vegada transcorregut aquest temps, les proteïnes es van transferir a una membrana de 

nitrocel·lulosa mitjançant una transferència semi-humida durant 1 hora i 15 minuts a 80 mA en un 

tampó especial de transferència (0.025 M Tris base, 0.192 M glicina, 25% MeOH en aigua milliQ). 

Una vegada transferides les proteïnes a la membrana, es va comprovar la tècnica mitjançant la 

tinció de Ponceau (Sigma-Aldrich). Aquesta tinció permet visualitzar de manera ràpida i reversible 

les bandes de proteïnes en una membrana de nitrocel·lulosa. Una vegada visualitzades les 

bandes es va fer desaparèixer aquesta tinció mitjançant rentats amb 0.6% Tween TBS (TTBS). 
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Una vegada rentada la membrana, es van bloquejar les unions inespecífiques amb tampó de 

bloqueig (5% BSA en TTBS) durant 1 hora a temperatura ambient (o a 4º per la GSK3�). 

Seguidament, les membranes es van incubar amb els anticossos primaris següents: monoclonal 

de ratolí Anti-�-catenina (BD biosciences) a una concentració 1:400, Phospho-GSK3�-S (BD 

biosciences) a una concentració 1:500 o PKC�I (Santa Cruz) 1:500 en TTBS/5% BSA overnight a 

4ºC. Passat aquest temps la membrana es va rentar tres vegades amb TTBS i es va incubar amb 

l’anticòs secundari conjugat a horsearadish peroxidasa respectiu: anti-ratolí 1:2000                  

(per �-catenina) i anti-conill 1:2000 tots dos de Sigma-Aldrich en TTBS durant una hora a 

temperatura ambient. Una vegada finalitzada aquesta incubació les membranes es van rentar tres 

vegades en TTBS i la detecció de proteïnes després d’afegir el substrat Luminol (Bio-Rad) es va 

dur a terme en el Chemiluminiscence Imaging system Versadoc (Bio-Rad) i l’expressió es va 

quantificar per densitometria amb el software Quantity One analysis software (Bio-Rad). En la 

mateixa membrana es va detectar també la proteïna Actina (anti-actin; Sigma-Aldrich) com a 

marcador de càrrega per a comprovar que s’havia carregat la mateixa quantitat de proteïna en tots 

el carrils del gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gel inferior (10%) Gel superior (4%) 
 

Acrilamida 40% 2.5 mL 400 μl 

SDS 10% 
 

100 μl 40 μl 

Perosulfat d’amoni (APS) 
(0.1 g/mL aigua milliQ) 

 
60 μl 

 
20 μl 

TEMED 
 

14 μl 4 μl 

Aigua milliQ 
 

4.9 mL 2.6 mL 

Tris inferior 
(1.5M Tris/HCl pH 8.8) 

2.5 mL - 

Tris superior 
(0.5 M Tris pH:6.8) 

- 1 mL 

Taula 17. Components del gel de poliacrilamida 4% i 10%. 
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3.3.6. Assaig de l’activitat del gen reporter de la Luciferasa. 

L’assaig de Luciferasa es va utilitzar per avaluar l’activitat transcripcional de les cèl·lules a les 

quals se’ls introdueix una construcció gènica que conté el gen de la luciferasa sota el control de la 

3’UTR d’un gen d’interès (en el nostre cas de la metal·loproteïnasa 9) amb co-transfecció o no de 

miRNAs d’interès (en el nostre cas el miRNA let-7e).  

� CONSTRUCCIONS: 

Les construccions que es varen utilitzar són les següents i estaven disponibles comercialment a 

l’empresa GeneCopoeia: 

1. pEzX-MT01 vector buit (7373 pb) (vector control). 

2. pEzX-MT01 que conté la 3’ UTR de laMMP9 de ratolí (8344 bp). 

� La 3’UTR de la MMP9 de ratolí (NM_013599.2) té 939 parells de bases (pb) de longitud. 

També es va utilitzar la construcció  Nº2 delecionada en el lloc d’unió de la seqüència “seed” del 

miRNA let-7e. Aquesta construcció es va obtenir utilitzant el kit de mutagènesis: QuickChange II 

XL site-directed mutagènesis kit de Stratagene. 

3. pEzX-MT01 3’ UTR  MMP9 de ratolí (lloc d’unió del miRNA let-7e delecionat) (8338pb). 

Com s’il·lustra en la Figura 3, els vectors pEzX-MT01utilizen el gen reporter firefly luciferasa sota 

el control del promotor SV40 i la Renilla luciferasa com el gen de seguiment sota el control del 

promotor CMV. La 3’UTR de la MMP9 de ratolí es trobava sota el control de la firefly luciferasa i la 

Renilla luciferasa es va utilitzar com un control intern d’activitat. 

 Figura 34. Esquema dels vectors  pEzX-MT01 
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� EXPANSIÓ DELS PLASMIDIS 

Per l’expansió dels plasmidis es van utilitzar bactèries E.Coli competents (XL1-Blue Subcloning-

Grade Competent cells; Stratagene; Nr. 200130). Les bactèries es van cultivar en LB-Agar 

(Kanamicina) i es van incubar overnight a 37ºC en un agitador de bactèries a 220 rpm.  

Per purificar els plasmidis, es va utilitzar el kit hispeed plasmid purification-maxi kit (Qiagen; Nr 

12662/12663) segons les instruccions del fabricant i a continuació el rendiment i la concentració 

d'ADN es va determinar en un NanodropND-1000 (NanoDrop Technologies; Wilmington, Estats 

Units) .  

3.3.6.1. Mutagènesi específica en un punt.   

Els miRNAs s’uneixen a les 3’UTRs dels mRNAs diana sobretot per la complementarietat de 

parells de bases entre la 3’UTR i la seqüència “seed” dels miRNAs (nucleòtids compresos entre 

les posicions 2 i 8). Una mutació en la seqüència on s’uneix la seqüència “seed” del miRNA fa que 

disminueixi molt l’afinitat en la unió, i en conseqüència el miRNA no pugui inhibir el mRNA mutat. 

Per aquest motiu, amb la finalitat de determinar que la inhibició de la MMP9 és per la unió 

específica de la seqüència “seed” del miRNA let-7e en la 3’UTR, es va mutar aquesta seqüència 

de la 3’UTR on s’uneix la seqüència “seed” del miRNA let-7e.  

La base de dades en línia miRWalk es va utilitzar per identificar possibles llocs d'unió del miRNA 

let-7e a la 3’UTR de la MMP9 de ratolí. El kit QuickChange II XL site-directed mutagènesis kit 

(Stratagene) es va utilitzar per introduir una deleció en el lloc d’unió del miRNA let-7e en les 

posicions 793-799 de la 3 'UTR de la MMP9 de ratolí. 

Vam dissenyar primers de mutagènesi (Taula 18) introduint la seqüència de la 3’UTR de la MMP9 

de ratolí a la pàgina web: (http://www.genomics.agilent.com) i indicant la seqüència que volíem 

eliminar: 

Deleció_let7e_QC 
forward Biomers.net 

5’-GCG-TAT-ACA-GCA-TGT-GTG-CTA-GAA-GGG-GGT-CTG-TG-3’ 

Deleció_let7e_QC 
reverse Biomers.net 

5’-CAC-AGA-CCC-CCT-TCT-AGC-ACA-CAT-GCT-GTA-TAC-GC-3’ 

 
Taula 18. Primers utilitzats per la deleció de la seqüència d’unió del let-7e en la 3’UTR de la MMP9 
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La reacció de PCR per la síntesi de la seqüència delecionada es va realitzar d'acord amb el 

protocol recomanat pel fabricant descrit a la Taula 19 i seguint els protocols d’amplificació 

presentats a continuació (Taula 20). 

PCR Quickchange mutagenesis kit  

10x buffer de reacció 5 �l 

Template DNA (10ng) 1 �l 

Forward primer (125ng) 1 �l 

Reverse primer (125ng) 1 �l 

dNTPs 1 �l 

Quicksolution 3 �l 

Aigua estèril 38 �l 

PfU Ultra Polimerasa (2,5U/ μl) 1 �l 

VOLUME FINAL 51 �l 

 

 

Pas Nº de cicles Temperatura, ºC Temps 

1 1 95ºC 2min 

2 18  95ºC 50 segons 

   60ºC 50 segons 

   68ºC 9 min (1 min/kb) 

 3 1 68ºC 7 min 

 4 1  4ºC hold 
 

 

La deleció que es mostra en la Figura 35 (3’UTR_DELmmMMP9) es va confirmar per 

seqüenciació amb els primers indicats en la Taula 21.  

 

 

Seq 3’UTR MMP9 sentit Biomers.net 5’-GAT-CCG-CGA-GAT-CCT-GAT-3’ 

Seq 3’UTR MMP9 antisentit Biomers.net 5’-TTG-GCG-TTA-CTA-TGG-GAA-CAT -3’ 

 

 

Taula 19. Components per a la reacció de mutagènesis

Taula 20. Protocol d’amplificació de la seqüència mutada 

Figura 35. Seqüències dels plasmidis 3’UTR “wild type”, delecionada i sequencia “seed” del miRNA mmu-let-7e 

Taula 21. Primers utilitzats per la seqüenciació de la 3’UTR de la MMP9 
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3.3.6.2. Transfecció de plasmidis i miRNAs 

L’assaig del gen reporter de la Luciferasa  es va realitzar en cèl·lules HEK293 ja que són una línia 

cel·lular molt fàcil de transfectar i s’utilitza normalment per realitzar aquests tipus d’assajos 

conceptuals però també es va realitzar en les ASCs ja que aquest tipus d’experiment és encara 

millor reproduir-lo (sempre que sigui possible) en les cèl·lules d’estudi ja que realment és en 

aquest tipus de cultiu on es reuneixen totes les condicions i factors que poden estar influint en la 

interacció de la 3’UTR i el miRNA d’interès.   

Tant la línia cel·lular HEK293 com les ASCs es varen transfectar amb 0,1μg o 1μg dels plasmidis 

respectivament, utilitzant Lipofectamina 2000TM (Invitrogen) o NanojuiceTM (Merck Millipore) com 

agents de transfecció i seguint les instruccions del fabricant.  

Quan va ser necessari, les cèl·lules es varen co-transfectar amb 100nM mimic miRNA let-7e, 

100nM antimiR let-7e o els seus controls respectius junt amb els vectors.  

La densitat inicial de cèl·lules que es va utilitzar s’explica en la Taula 22. Les HEK293 es varen 

cultivar durant 48h abans de la transfecció i les ASCs de 24 hores fins a 11 dies.  

 Nº Cèl·lules Placa de cultiu 

HEK293  90.000 cèl·lules/pou 24-pous 

ASCs  22.000 cèl·lules /pou 12-pous 

 

Un cop finalitzat el protocol de transfecció, les cèl·lules es van incubar durant 24h i les activitats de 

luciferasa en el lisat (buffer de lisis Promega) cel·lular es van mesurar com emissions de llum un 

cop afegit el substrats per la reacció de la firefly i Renilla luciferasa en pous diferents (Taula 23 i 

24). En el luminòmetre (Mithras, Berthold technologies). L’activitat Firefly luciferasa es va 

normalitzar respecte la Renilla luciferasa. El background obtingut de les cèl·lules sense transfectar 

es va restar de cada valor experimental.  Les mostres es varen carregar per triplicat i els 

experiments es varen realitzar tres vegades.  

 

Taula 22. Densitat inicial dels cultius de cèl·lules HEK293 i ASCs 
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SUBSTRAT FIREFLY LUCIFERASA Concentració  

Tricine 20 mM 

(MgCO3)4*Mg(OH)2*5H2O 2,67 mM 

MgSO4*7H2O 1,07 mM 

EDTA (K+) 100 μM 

DTT 33,3 mM 

ATP 530 μM 

Coenzim A 0,231 mg/ml 

D-luciferin 470 mM 

 

SUBSTRAT RENILLA LUCIFERASA Concentració  

NaCl 0,1 M 

Tris HCl pH 7.5 25 mM 

CaCl2 dihidrat 1 mM 

Coelenterazine 1/100 

 

3.3.7. Transfecció d’oligonucleòtids  

Per tal d'imitar o silenciar la funció del miRNA mmu-let-7e, es varen realitzar experiments de 

tranfecció amb els  oligonucleòtids descrits en la Taula 25.  

 

  Seqüència 5’�3’  Concentració 
final utilitzada 

miRCURY LNA™ 
microRNA Inhibitor* 

hsa-let-7e 5’-ACTATACAACCTCCTACCTC-3’ Exiqon 100 nM 

miRIDIANTM microRNA 
Mimics 
(MIMAT0000524) 

mmu-let-7e 5’-UGAGGUAGGAGGUUGUAUAGUU-3’ Thermo 
Scientific 
Dharmacon 

100 nM 

miRCURY LNA™ 
microRNA Inhibitor 
Negative Control 

 5’-AGAGCTCCCTTCAATCCAAA-3’ Exiqon 100 nM 

miRIDIANTM microRNA 
Mimics Negative 
control 

 5’-CUUGUACUACACAAAAGUACUG-3’ Thermo 
Scientific 
Dharmacon 

100 nM 

*Aquest oligonucleòtid també silencia el let-7e de ratolí (mmu-let-7e) 
 
 
 
 

>mmu-let-7e-5p MIMAT0000524 UGAGGUAGGAGGUUGUAUAGUU 
Seqüència miRNA mmu-let-7e madur 

Taula 23. Composició del substrat Firefly Luciferasa 

Taula 24. Composició del substrat Renilla Luciferasa 

Taula 25. Oligonucleòtids utilitzats en la silenciació i imitació del miRNA let-7e 
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Els oligonucleòtids es van administrar a les cèl·lules utilitzant Lipofectamina 2000TM (Invitrogen) 

seguint el protocol recomanat pel fabricant. El protocol explicat breument va consistir en incubar 

l’oligonucleòtid i la lipofectamina per separat durant 15 minuts a 37ºC en medi de cultiu estàndard 

sense FBS ni antibiòtics per tal d’evitar interferències amb l’eficiència de transfecció. A 

continuació, la lipofectamina i els oligonucleòtids resuspesos en el medi de cultiu es van mesclar i 

es van incubar junts per uns altres 15 minuts aquest cop a temperatura ambient. Al final del 

període d’incubació, el sobrenedant de les cèl·lules a transfectar es va eliminar, i es van afegir els 

complexes lipofectamina-oligonucleòtid i les cèl·lules es van incubar durant 6h a 37ºC a 

l’incubador de cultiu cel·lular amb un 5% de CO2 amb aquesta mescla. Al finalitzar el període 

d’incubació, el medi amb els oligonucleòtids es va eliminar i es va substituir per medi nou amb tots 

els seus components.  

3.3.8. Northern blot  

Per tal de mesurar l’expressió del miRNA let-7e en les mESCs i confirmar el resultat del 

microarray de miRNAs es va realitzar la tècnica del Northern blot.  

Es van carregar 5 μg de proteïna de cada mostra, I es varen seguir les instruccions del kit  

“miRNA Northern Blot Assay Kit” (Signosis). L’avantatja d’aquest respecte al Northern Blot 

tradicional és que no s’utilitza la radioactivitat. El protocol explicat breument va consistir en separar 

l’RNA total en un gel de urea-poliacrilamida, transferir-lo a una membrana de nitrocel·lulosa i 

immobilitzar-lo amb el Stratagene UV cross-linker. A continuació, l’RNA es va hibridar overnight a 

42ºC amb una sonda biotinilada complementària al miRNA mmu-let-7e. Finalment, després 

d’afegir el substrat per revelar, la membrana es va exposar al Chemiluminiscence Imaging system 

Versadoc i l’expressió es va quantificar per densitometria amb el software Quantity One analysis 

software (Bio-Rad).  
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3.3.9. Estudi del citoesquelet i del nucli: Tincions de Fal·loïdina i DAPI  

3.3.9.1. Fal·loïdina: 

La fal·loïdina és una micotoxina del grup de les fal·lotoxines produïda pel fong Amanita phalloides. 

La fal·loïdina actua unint la interfície present entre monòmers d'actina consecutius en els filaments 

d'actina F i, d'aquesta manera, els estabilitza, disminuint la taxa de dissociació en els extrems del 

microfilament. La capacitat de la fal·loïdina d'unir-se específicament als microfilaments fa que 

s’utilitzi en microscòpia de fluorescència per visualitzar el citoesquelet.  

Les ASCs cultivades sobre un cobreobjectes o directament en la placa de cultiu cel·lular, es varen 

rentar amb PBS i a continuació es van fixar durant 10 minuts en paraformaldehid 4% a 

temperatura ambient, seguidament les cèl·lules es van fixar durant 5 minuts amb acetona a 4ºC i 

es van bloquejar amb sèrum de cabra durant una hora a temperatura ambient. La tinció amb Alexa 

Fluor 568 phalloidin (Invitrogen) 0,5 Unitats/100ul en buffer 1% PBS/BSA es va realitzar durant 30 

minuts. Les cèl·lules es varen visualitzar sota el microscopi de fluorescència i abans els nuclis es 

van contratenyir amb DAPI. 

 

3.3.9.2. DAPI:  

Aquesta tinció tenyeix els nuclis cel·lulars de color blau quan es mira sota un filtre DAPI en un 

microscopi de fluorescència. Les ASCs cultivades sobre un cobreobjectes o directament en la 

placa de cultiu cel·lular, es varen fixar durant 10 minuts en paraformaldehid 4% a temperatura 

ambient i a continuació es van rentar dues vegades amb PBS seguit d’una incubació amb la 

solució DAPI (0.2 μg/mL) (Sigma-Aldrich) durant 5 minuts en obscuritat. Una vegada transcorregut 

aquest temps, les mostres es van tornar a rentar 3 vegades amb PBS, i finalment es van muntar 

amb Mowiol quan va ser necessari. Les mostres es van visualitzar sota el microscopi de 

fluorescència. 
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3.3.10. Estudi de diferenciació epitelial; Immunocitoquímica de CK18  

Les ASCs diferenciades durant 11 dies amb ATRA i el seu respectiu control en els dos casos 

cultivades sobre un cobreobjectes, es van fixar en paraformaldehid 4% durant 15 minuts a 

temperatura ambient, es van rentar dues vegades amb PBS  i es van fixar durant 5 minuts amb 

acetona a 4ºC. Les cèl·lules es van rentar de nou, i es van bloquejar amb 1% BSA en PBST (PBS 

0,1% Tween 20) durant 30 minuts a temperatura ambient. Les preparacions es varen incubar amb 

l’anticòs de ratolí Anti-Cytokeratin 18 (clon E431-1, Millipore) en una dilució 1:50 overnight seguit 

d’una incubació amb l’anticòs secundari biotinilat de cabra anti-ratolí IgG (Vector Laboratories; 

Burlingame,Estats Units) a dilució1:100 durant una hora més. Després de diversos rentats les 

mostres es van tenyir amb el mètode d’avidina-peroxidasa conjugada durant una hora en càmera 

humida i finalment es va afegir la solució DAB (Vector Laboratories) com a substrat. Per a poder 

visualitzar els nuclis cel·lulars, es va realitzar una contratinció d’aquests amb hematoxilina per a 

completar el procediment. 

3.3.11. Activitat MMP9; Zimografia en gelatina a partir dels sobrenedants 
del cultiu cel·lular   
 
L’enzim MMP-9 té l’habilitat de degradar la gelatina. Per tal de mesurar l’activitat proteolítica en 

diferents mostres de sobrenedant d’ASCs, es van realitzar zimografies amb la gelatina com a 

substrat. Es va recollir el sobrenedant de 24 hores de cultiu i es va utilitzar 1 ml de cada mostra  

per realitzar la zimografia.   

La  Gelatin-Sepharose 4B beads (GE Healthcare) es va rentar amb buffer de rentat dues vegades. 

En eppendorfs separats es va mesclar la mostra de sobrenedant amb la gelatina-sefarosa neta 

d’etanol i la mescla es va rotar durant 1h a 4ºC.En aquest pas les MMPs s’uneixen a la gelatina-

sefarosa. 

Al finalitzar la incubació, les mostres es van centrifugar a 500g durant 2 minuts a 4ºC i es va 

eliminar el sobrenedant. La unió MMPs- gelatina-sefarosa es va resuspendre en buffer d’elució, i 

les mostres es van rotar durant 30 minuts a 4ºC. En aquest pas les MMPs s’alliberen de la 

gelatina-sefarosa. 
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Finalment les mostres es van centrifugar i es va recollir el sobrenedant on es troben les MMPs 

(Fracció E). 20 μl de la mostra es van mesclar amb  20 μl de laemmli sample buffer (Bio-Rad) en 

una proporció (1:1) i es van carregar al gel.  

Durant la purificació de les MMPs es va preparar un gel al 8% SDS-poliacrilamida amb un 0,1% de 

gelatina porcina (Sigma-Aldrich). Les mostres, el marcador de pes molecular (Sigma-Aldrich), es 

van carregar en el gel i es va córrer a 120 V durant  2h i 30 minuts a 4ºC. Al finalitzar 

l’electroforesis, les proteïnes es varen re-naturalitzar amb Tritó X-100 al 2,5% i el gel es va incubar 

durant 20 hores a 37ºC en buffer d’incubació. La composició de calci i el pH és essencial en 

aquest buffer perquè s’activin les MMPs. Al finalitzar la incubació, els gels es van tenyir amb 4% 

blau de Coomassie en 40% metanol i 10% àcid acètic. Els gels es van destenyir per visualitzar les 

bandes tres vegades amb 40% metanol i 10% àcid acètic. Per tal de determinar l’activitat relativa, 

els zimogrames es van invertir i els nivells densitomètrics es van mesurar amb el software 

Quantity One analysis software (Bio-Rad). Al contrari que quan es mesuren els western blots que 

es fa per densitometria linear, els zimogrames es quantifiquen tenint en compte la intensitat de la 

banda i la seva amplada.  

BUFFER DE RENTAT  

Tris-HCl pH 7.6 50 mM 

NaCl 150 mM 

CaCl2 5 mM 

BRIJ-35 0,05% 

NaN3 0,02% 

mQ aigua  

 

 

BUFFER D’INCUBACIÓ  

Tris-HCl pH 7.5 50 mM 

CaCl2 10 mM 

NaN3 0,02% 

mQ water  

 

 

BUFFER D’ELUCIÓ   

Tris-HCl pH 7.6 50 mM 

NaCl 150 mM 

CaCl2 5 mM 

BRIJ-35 0,05% 

NaN3 0,02% 

DMSO 10% 

mQ aigua  
Taula 26. Buffer de renat zimografia en gelatina 

Taula 27. Buffer dd’elució zimografia en gelatina 

Taula 28. Buffer d’incubació zimografia en gelatina 
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3.3.12. Determinació de l’activitat gelatinolítica del cultiu:   Zimografia in 
situ  
 
Per realitzar la zimografia in situ ens hem basat en el protocol de Anna Planas [208]. Les ASCs es 

van cultivar en plaques de 12-pous i després dels tractaments pertinents, es va eliminar el 

sobrenedant i les cèl·lules es van incubar amb 10 μg/ml FITC-labeled DQ-gelatin (Molecular 

Probes, Eugene, OR) durant 1 hora a temperatura ambient. Un cop finalitzada la incubació, els 

nuclis de les cèl·lules es van tenyir amb Hoechst 33258. La fluorescència verda FITC indicativa de 

l’activitat gelatinasa es va observar sota el microscopi de fluorescència a 20X. El mateix camp es 

va observar sota la llum UV per visualitzar la tinció nuclear. El control negatiu es va realitzar 

utilitzant el calant de calci EDTA 20 mM (el calci és imprescindible per l’activitat 

metal·loproteïnasa). 

3.4. PREDICCIÓ DE POSSIBLES GENS DIANA DEL miRNA let-7e   

La informació sobre el miRNA mmu-let-7e i la seva família de miRNAs es va trobar a la base de 

dades: mirbase http://www.mirbase.org/ 

La cerca de la possible diana MMP9 es va trobar a la base de dades: miRWalk 

http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/zmf/mirwalk/ 

Dweep, H., Sticht, C., Pandey, P., Gretz, N., miRWalk - database: prediction of possible miRNA 

binding sites by "walking" the genes of 3 genomes, Journal of Biomedical Informatics (2011), doi: 

10.1016/ j.jbi.2011.05.002   (JBI  PMID:21605702) 

3.5. ANÀLISIS ESTADÍSTICS 

L’estudi estadístic es va realitzar mitjançant l’anàlisi de la variància (ANOVA) i la determinació del 

nivell de significança estadística amb el test Newman-Keuls. Els resultats es presenten com a 

mitjana ± l’error estàndard de la mitjana (SEM) i els p valors menors de 0.05 es van considerar 

significants. 
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4.1. ESTUDI 1 

4.1.1. L’ATRA i l’activina A promouen l’expressió de marcadors inicials de l’organogènesi 

renal en els EBs. 

Les cèl·lules mare embrionàries, són cèl·lules que s’aïllen de la capa més profunda del blastocist i 

tenen una gran capacitat de diferenciació. Per aquest motiu s’han estat utilitzant en múltiples 

experiments en que s’intenta obtenir diferents tipus cel·lulars, progenitors o totalment diferenciats. 

Un dels protocols utilitzats per iniciar la diferenciació de les ESCs a diferents tipus cel·lulars és 

mitjançant un cultiu en suspensió, en un medi sense LIF (factor que ajuda a mantenir la 

pluripotència) on es formen uns agregats cel·lulars amb morfologia esferoïdal denominats, cossos 

embrionaris (EBs). A partir d’aquest cultiu d’EBs s’apliquen diferents estímuls per obtenir el tipus 

cel·lular desitjat. S’han descrit diferents protocols de diferenciació d’EBs a cèl·lules del llinatge 

renal i nosaltres en vam utilitzar el de Kim i Dressler [118] i més recentment utilitzat per Ren et al 

[120] que consisteix en l’adició d‘ATRA i activina A al cultiu cel·lular, generant d’aquesta manera 

una població semblant a les cèl·lules del mesoderma intermedi i que expressa marcadors inicials 

de l’organogènesi renal.  

Els EBs cultivats amb 0,1 μM ATRA i 10 ng/ml activina A van augmentar gradualment l’expressió 

gènica de diferents marcadors inicials de l’organogènesi renal (Figura 36). L’expressió de Pax2 

(marcador de mesoderma intermedi i mesènquima metanefric) i WT1, Wnt4, Notch2 i Wnt9b 

(marcadors de mesènquima metanefric) van augmentar de forma significativa del dia 5 al dia 10 

en els EBs diferenciats amb ATRA i activina A comparat amb els EBs no tractats. L’augment en 

l’expressió dels marcadors va començar a ser rellevant a partir del dia 5 i és per això que en les 

gràfiques mostrem l’expressió a partir d’aquest dia.  

Els EBs cultivats amb ATRA i activina A expressen el gen Pax2 que és un dels primers gens en 

expressar-se durant la formació del ronyó, s’expressa ja en el mesoderma intermedi i és el primer 

indicador del llinatge cel·lular renal. També expressen el Wt1, un factor de transcripció essencial 

en la formació del ronyó que s’expressa en el mesènquima metanèfric junt amb el Wnt4 que és un 

component de la via Wnt indispensable en la transició del mesènquima induït a l’epiteli renal. El 
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Wnt9b també s’expressa i és el factor clau que regula el balanç entre la proliferació dels 

progenitors renals i la seva diferenciació. Finalment també trobem sobeexpressat el gen Notch2, 

que és fonamental en la segmentació de la nefrona en túbuls proximals i distals.�
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Figura 36. L’RT-PCR confirma que l’expressió dels marcadors inicials de l’organogènesi renal augmenta 
significativament en els EBs tractats amb ATRA i activina A. L’RNA total es va extreure dels EBs cultivats d’1 a 
10 dies amb ATRA i activina A (columnes negres) o en medi estàndard (columnes blanques) i es va analitzar 
l’expressió gènica específica de Pax2, Wt1, Wnt4, Notch2 i Wnt9b. Els resultats es mostren a partir del dia 5, 
moment en que els gens es comencen a veure sobreexpressats siginificativament. N=4. Els resultats 
s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs. No tractats i es normalitza a GAPDH. 
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Amb aquests resultats es va confirmar que el protocol utilitzat per diferenciar els EBs provinents 

de les colònies d’ESCs era capaç d’induir l’expressió de gens inicials de l’organogènesi renal en 

els EBs.  

4.1.2. La família de miRNAs let-7 i en particular el miRNA let-7e augmenten en la 

diferenciació dels EBs amb ATRA i activina A.   

Els miRNAs són petits RNAs que regulen l’expressió gènica en l’etapa post-transcripcional i degut 

a la seva importància en els processos de diferenciació cel·lular es va realitzar un microarray de 

88 miRNAs per investigar els possibles miRNAs implicats en la diferenciació de les ESCs a 

cèl·lules del llinatge renal. El microarray es va realitzar de RNA obtingut de EBs cultivats durant 8 

dies sota condicions de diferenciació (0,1 μM ATRA i 10 ng/ml activina A) i l’expressió es va 

comparar amb l’RNA provinent de EBs sense tractar cultivats també durant 8 dies. Es va decidir 

obtenir les mostres el 8è dia del cultiu perquè en aquest dia es trobava una elevada expressió dels 

marcadors de l’organogènesi renal. Els nivells d’expressió dels 8 membres de la família let-7 (let-

7e, let-7i, let-7a, let-7d, let-7g, let-7c, let-7b, let-7f) es van trobar sobreexpressats (>1.5) vegades 

en els EBs en diferenciació comparat amb els EBs no tractats. (Figura 37). El miRNA més 

sobreexpressat (>9 vegades) va ser el miRNA let-7e.  

Per tal de confirmar el resultat del microarray de microRNAs, es van comprovar els nivells 

d’expressió del miRNA let-7e tant per Northern Blot com per RT-PCR. Tal com es mostra en la 

Figura 38 i 39, el miRNA let-7e en els EBs diferenciats es trobava notablement sobreexpressat en 

relació amb els EBs no tractats.  
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Figura 37. El microarray de miRNAs en els EBs cultivats durant 8 dies en medi suplementat amb ATRA i activina A (DIF EBs) 
mostra un augment de 1.5 vegades en tots els membres de la família de miRNAs let-7 mesurats (columnes negres), i en 
particular un augment de 9 vegades en el miRNA let-7e (*) respecte els EBs cultivats durant 8 dies en medi estàndard (No 
tractats EBs). Es van analitzar 88 microRNAs diferents encara que en la gràfica només es mostren els que es 
sobreexpressen. L’expressió dels miRNAs es va normalitzar a la mitjana dels 4 RNAs petits nuclears (snoRNA251, 
snoRNA202, snoRNA142 i U6 snRNA). El nombre de vegades la diferència per cada miRNA es va calcular amb el mètode 
��Ct (��Ct= �Ct (DIF EBs)- �Ct (No tractats EBs). 

Figura 38. El miRNA LET-7e augmenta en els EBs cultivats amb ATRA i activina A. El northernblot del 
miRNA let-7e madur en els EBs cultivats amb ATRA i activina A durant 8 dies (DIF) o sense aquests 
factors (No tractats) va confirmar el resultat del microarray. El resultat està representat en unitats 
arbitràries de densitat òptica (D.O) N=3 Els resultats s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs. No 
tractats. 

m
m

u-
le

t-7
e

m
m

u-
le

t-7
a

m
m

u-
le

t-7
i

m
m

u-
le

t-7
d

m
m

u-
le

t-7
g

m
m

u-
le

t-7
c

m
m

u-
le

t-7
b

m
m

u-
le

t-7
f

m
m

u-
m

iR
-1

44
m

m
u-

m
iR

-1
42

-3
p

m
m

u-
m

iR
-1

25
b-

5p
m

m
u-

m
iR

-1
5a

m
m

u-
m

iR
-4

51
m

m
u-

m
iR

-1
30

a
m

m
u-

m
iR

-1
83

m
m

u-
m

iR
-1

03
m

m
u-

m
iR

-2
3b

m
m

u-
m

iR
-1

25
a-

5p
m

m
u-

m
iR

-1
5b

m
m

u-
m

iR
-9

6
m

m
u-

m
iR

-2
18

m
m

u-
m

iR
-2

2
m

m
u-

m
iR

-1
55

m
m

u-
m

iR
-2

22
m

m
u-

m
iR

-4
29

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

miRNAs sobreexpressats

Família mmu-let-7

*
Ve

ga
de

s 
la

 d
ife

rè
nc

ia
D

IF
 E

B
s 

d8
 v

s 
N

o 
tr

ac
ta

ts
 E

B
s 

d8



Resultats 

�111��
�

4.1.3. La sobreexpressió del miRNA let-7e està implicada en l’expressió dels marcadors 

inicials de l’organogènsi renal en els EBs.  

Tenint en compte els resultats obtinguts en el microarray, vam voler estudiar l’efecte que tenia 

aquest miRNA en la diferenciació dels EBs. Per assolir aquest objectiu, primer es va optimitzar el 

protocol de silenciació del miRNA let-7e amb un oligonucleòtid inhibidor específic. Tal com es 

mostra en la Figura 38, es va aconseguir la silenciació experimental del miRNA let-7e en els EBs 

en diferenciació. Els nivells del miRNA es van analitzar en les mostres obtingudes 24 hores 

després de la transfecció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada optimitzat el protocol de silenciació del miRNA let-7e es va passar a avaluar el seu 

efecte en els marcadors de mesoderma intermedi i mesènquima metanèfric que s’expressen quan 

es diferencien els EBs amb ATRA i activina A. Per tal d’avaluar el paper del miRNA let-7e en la 

diferenciació dels EBs, els EBs en diferenciació es van transfectar amb 100 nM antiLet-7e el dia 7 

del cultiu i per segona vegada el dia 9 i les cèl·lules es van recollir a les 24 hores de la última 

transfecció (dia 10). Els resultats indiquen que la silenciació del miRNA let-7e en els EBs cultivats 

amb ATRA i activina A reverteix l’efecte del tractament aplicat, disminuint l’expressió de Pax2, Wt1 

i Wnt4 (Figura 40).  
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Figura 39. La RT-PCR del miRNA let-7e madur confirma l’eficiència de la silenciació després de 
l’administració de l’oligonucleòtid silenciador. Els EBs diferenciats amb ATRA i activina A es van recollir el dia 
10 i un LNA-antiLet-7e es va transfectar els dies 7 i 9 de diferenciació. Les mostres es van recollir a les 24 h 
de finalitzar la darrera transfecció (dia 10). Grups: EBs no tractats (No tractats), EBs diferenciats + control 
antimiR (DIF), EBs diferenciats + antiLet-7e (DIF+antiLet-7e). N=3. Els resultats s’expressen com a mitjana ± 
SEM (*) P< 0,05 vs DIF i es normalitza a SU6. 
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Figura 40. La silencació del miRNA let-7e disminueix l’expressió de Pax2, Wt1 i Wnt4. Els EBs 
diferenciats amb ATRA i activina A es van recollir el dia 10 i un LNA-antiLet-7e es va transfectar els dies 
7 i 9 de diferenciació. Les mostres es van recollir a les 24 h de finalitzar la darrera transfecció (dia 10). 
Grups: EBs no tractats (No tractats), EBs diferenciats + control antimiR (DIF), EBs diferenciats + antiLet-
7e (DIF+antiLet-7e). N=3. Els resultats s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs. No tractats, (+) 
P< 0,05 vs DIF i es normalitza a GAPDH.  
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4.1.4. El miRNA let-7e regula l’expressió de la PKC�. 

La via Wnt està implicada en els processos de diferenciació cel·lular, i la quinasa PKC� que regula 

en certa manera la via Wnt canònica mitjançant la fosforilació de la GSK3�, apareix com un 

potencial gen diana del miRNA let-7e en la base de dades microRNA.org, d’aquí va aparèixer el 

nostre interès en analitzar l’expressió de la PKC� en els EBs del nostre cultiu.  

El Western Blot de la PKC� va mostrar una clara disminució en l’expressió d’aquesta proteïna en 

els EBs diferenciats i un augment quan es va silenciar el miRNA let-7e en els EBs diferenciats tot 

indicant que existeix una relació inhibitòria a través del miRNA let-7e en els nivells de PKC�.  

 

 

 

 

 

4.1.5.  L’efecte inhibitori del miRNA let-7e en la PKC� evita la fosforilació de la GSK3� i la 

disminució dels nivells de �-catenina.  

Per tal d’investigar més a fons la relació entre el miRNA let-7e la PKC� i els components de la via 

Wnt canònica GSK3� i �-catenina, es van mesurar els nivells d’aquests dos darrers enzims en 

EBs no tractats,en els diferenciats i també en els EBs diferenciats amb el miRNA let-7e silenciat  i 

en aquest darrer grup afegint també un inhibidor de la PKC� per revertir l’augment de la PKC� 

degut al silenciament (Figura 44).  

En la Figura 42 s’esquematitza el mecanisme proposat de la regulació de la �-catenina a través 

del miRNA let-7e i en la Figura 43 els canvis esperats en els nivells de PKC�, GSK3�-SerinaP i   

�-catenina segons els tractaments aplicats.  

Figura 41. Els nivells de PKC� avaluats per western blot mostren una disminució en l’expressió en els EBs 
cultivats amb ATRA i activina A (DIF) i una recuperació en l’expressió en els EBs silenciats (DIF+antiLet-7e). Es 
mostra el western blot de la �-actina com a control de càrrega. N=3 
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El tractament aplicat en els EBs per la diferenciació provoca una disminució en els nivells de 

GSK3� fosforilada en la serina (GSK3�-P), que d’aquesta manera es troba inactiva i per altra 

banda també en els nivells de �-catenina. Just al contrari, la silenciació del miRNA let-7e en els 

EBs en diferenciació augmenta l’expressió de la GSK3�-P i la �-catenina, indicant la relació entre 

el miRNA let-7e i la via Wnt (Figura 44). 

Al afegir un inhibidor de la PKC� en el grup amb el miRNA let-7e silenciat, l’augment de la  

GSK3�-SerP i la �-catenina es reverteix tot indicant una relació entre els nivells de PKC�,   

GSK3�-SerP i �-catenina (Figura 44).  

 

 

Figura 42. Mecanisme proposat per la regulació de la �-catenina a través del miRNA let-7e 

Figura 43. Esquema dels tractaments realitzats en els EBs en diferenciació  i canvis esperats en els 
nivells de PKC�, GSK3�-SerinaP i �-catenina.
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Figura 44. Western blot de la GSK3� fosforilada en la serina (GSK3�P) i la �-catenina en el lisat d’EBs 
cultivats durant 10 dies. Una disminució en l’expressió de la GSK3�P i �-catenina es va observar en els EBs 
en diferenciació (DIF) i l’expressió es va recuperar quan el LNA-antiLet-7e es va afegir (DIF+antiLet-7e). La 
inhibició de la PKC� en el grup silenciat (DIF+antiLet-7e+PKCB-) provoca una disminució en l’expressió de 
nou. Es mostren els Western blots de la �-actina com a control de càrrega. N=3 (*) P< 0,05 vs DIF, (+) P<0,05 
vs DIF+antiLet-7e.  
Grups: EBs no tractats (No tractats), EBs diferenciats + control antimiR (DIF), EBs diferenciats + antiLet-7e 
(DIF+antiLet-7e) EBs diferenciats + antiLet-7e + inhibidor PKC� (DIF+antiLet-7e+PKCB-).  
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4.1.6. La modulació de la via Wnt/�-catenina en els EBs en diferenciació efecte l’expressió 

dels marcadors inicials de l’organogènesi renal. 

Per tal d’investigar si la modulació de la via Wnt per sota el nivell del miRNA let-7e també tenia 

efecte en l’expressió dels marcadors inicials de l’organogènesi renal, es van mesurar aquests 

marcadors en els EBs silenciats amb la PKC� inhibida i també en els EBs diferenciats però 

administrant BIO, un activador de la via Wnt/�-catenina que actua inhibint la GSK3�. Al afegir 

l’inhibidor de la PKC� en el grup silenciat (DIF-antiLet-7e+PKCB-) l’expressió dels nivells dels 

marcadors Pax2 i Wnt4 va augmentar fins a nivells similars al grup de EBs diferenciats (DIF) que 

prèviament havia resultat disminuïda al silenciar el miRNA let-7e (Figura 45). Per altra banda, 

l’administració del BIO en els EBs en diferenciació provoca una disminució en l’expressió dels 

marcadors Pax2 i Wnt4, tot indicant que es necessari un delicat equilibri en els nivells de �-

catenina per obtenir una correcta diferenciació dels EBs. 
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Figura 45. La silenciació del miRNA let-7e (DIF+antiLet-7e) i l’administració de BIO (DIF+BIO) provoquen una 
disminució en l’expressió dels gens Pax2 i Wnt4. La inhibició de la PKC� (DIF+antiLet-7e+PKC�i) fa que es 
recuperin els nivells d’expressió d’aquests gens. N=3 Els nivells es van normalitzar per GAPDH i la els resultats 
s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs. DIF, (+) vs. DIF+antiLet-7e. Grups: EBs no tractats (No 
tractats), EBs diferenciats + control antimiR (DIF), EBs diferenciats + antiLet-7e (DIF+antiLet-7e) EBs diferenciats 
+ antiLet-7e + inhibidor PKC� (DIF+antiLet-7e+PKCB-), EBs diferenciats + BIO (DIF+BIO).  
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4.1.7. Resum de resultats Estudi 1 

Aquest estudi indica que el miRNA let-7e està implicat en la diferenciació modulant la fosforilació 

de la GSK3� i els nivells de �-catenina. 

1. Hem pogut diferenciar els EBs cap a cèl·lules que expressen marcadors inicials de 

l’organogènesi renal. 

2. La família de miRNAs let-7 és essencial per la diferenciació dels EBs a cèl·lules amb 

característiques de progenitors renals i augmenta l’expressió especialment el miRNA let-7e. 

Aquest miRNA és essencial en l’expressió dels marcadors (Pax2, Wt1, Wnt4) ja que la seva 

silenciació en EBs en diferenciació reverteix l’augment en l’expressió d’aquests gens aconseguida 

amb el protocol de diferenciació amb ATRA i activina A.  

3. El miRNA let-7e regula la PKC� ja que la silenciació d’aquest miRNA fa que augmenti 

l’expressió de la PKC�. 

4. El miRNA let-7e modula la via Wnt/�-catenina. ja que hem descobert que durant la 

diferenciació existeix una relació entre els nivells de miRNA let-7e la PKC� la GSK3�-SerP i la  �-

catenina. 
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4.2. ESTUDI 2. 

4.2.1. Les ASCs aïllades i expandides tenen característiques fenotípiques de cèl·lules mare 

mesenquimals.  

Les ASCs de ratolí han demostrat ser positives en diferents treballs pels marcadors de superfície  

Sca-1 [76] ,CD44 [77] i negatives pel marcador hematopoètic CD45 [78-80]. Tenint en compte 

aquesta informació, les característiques fenotípiques de la població d’ASCs obtinguda a partir del 

greix subcutani de ratolins Swiss CD1 en la passada 2-3 es van analitzar mitjançant citometria de 

flux pels marcadors Sca-1, CD-44 i CD-45. L’antigen de cèl·lules mare-1 (Sca-1) és un marcador 

comú per identificar cèl·lules mare en els models murins [81]. El CD44 és una família de 

glicoproteïnes que actuen com a receptors de glicosaminoglicans i un marcador característic de 

les cèl·lules mare mesenquimals i finalment El CD45 és un marcador de cèl·lules 

hematopoètiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46. Histogrames representatius dels 
anàlisis citomètrics dels antígens de 
superfície Sca-1, CD44 i CD45 en les ASCs 
en les passades 2-3.  

Els histogrames plens mostren la reactivitat 
amb l’anticòs indicat i els histogrames buits 
mostren la senyal inespecífica (controls 
d’isotip).  
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Com es mostra en la Figura 46, un 92% de la població va resultar ser positiva per l’antigen de 

cèl·lules mare Sca-1 i també pel CD-44 mentre que tan sols un 0.84% de la població va expressar 

l’antigen característic de cèl·lules hematopoètiques CD45. Aquests resultats van confirmar que les 

ASCs aïllades i expandides tenien característiques fenotípiques de cèl·lules mare mesenquimals i 

no hi havia contaminació per cèl·lules sanguínies en el cultiu en la passada 2-3.  

4.2.2. Les ASCs aïllades tenen potencial “multillinatge”. 

Per tal de confirmar el potencial “multillinatge” de les ASCs, és a dir, la capacitat de diferenciar-se 

a diferents llinatges cel·lulars. Les cèl·lules aïllades i expandides fins a la passada 2-3 es van 

diferenciar a cèl·lules de llinatges emparentats amb el seu origen, això significa a adipòcits i a 

osteòcits.  

Les ASCs obtingudes de ratolins Swiss CD1, es van aïllar i expandir in vitro en medi de cultiu 

estàndard fins a la passada 2-3. Un cop arribats a aquet punt, les ASCs es van cultivar en dos 

medis de cultiu diferents suplementats per obtenir una diferenciació adipògènica i osteogènica 

durant 15 i 20 dies respectivament.  

Les ASCs cultivades amb el medi adipogènic van formar vacuoles lipídiques característiques del 

llinatge adipogènic com s’observa en la Figura 47.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47. La tinció amb Oil Red després de 15 dies de cultiu en medi adipogènic confirma el potencial de les 
ASCs a diferenciar-se a adipòcits ja que es detecten sota el microscopi òptic vacuoles lipídiques tenyides de color 
vermell. Aquesta imatge és representativa de 5 experiments independents x20�
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Les ASCs cultivades amb medi osteogenic van formar depòsits de matriu mineralitzada 

característics del llinatge osteogènic (Figura 48). 
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Aquests resultats confirmen el potencial “multillinatge” de les ASCs aïllades i utilitzades en els 

experiments posteriors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. La tinció amb Alizarin Red després de 20 dies de cultiu en medi osteogènic confirma el potencial 
osteogènic de les ASCs. La tinció va donar zones positives de matriu mineralitzada que es van observar sota el 
mircroscopi òptic. Aquesta imatge és representativa de 5 experiments independents x20. 
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4.2.3. L’ATRA promou la diferenciació de les ASCs a llinatge epitelial i augmenta 

l’expressió de  marcadors inicials de l’organogènesi renal i dels marcadors epitelials i 

disminueix l’expressió del marcador mesenquimal vimentina. 

Per tal de diferenciar les ASCs a cèl·lules amb característiques epitelials, es va utilitzar un protocol 

per obtenir una diferenciació epitelial [121] en el qual les cèl·lules es cultiven en un medi estàndard 

amb una concentració fisiològica de glucosa i suplementat amb l’àcid all-transretinòic (ATRA), que 

és un conegut inductor de la diferenciació en general i de la diferenciació epitelial en particular. 

Les cèl·lules cultivades amb aquest protocol de diferenciació augmentaven gradualment 

l’expressió gènica de diferents marcadors inicials de l’organogènesi renal com el Pax2, WT1, 

Wnt4, Six2 i Megalina en diferents temps del cultiu cel·lular (Figura 49). 

El gen Pax2 que és un dels primers gens en expressar-se durant la formació del ronyó, s’expressa 

ja en el mesoderma intermedi i és el primer indicador del llinatge cel·lular renal. Aquestes cèl·lules 

també van expressar el Wt1 i el Wnt4. El Wt1 és un factor de transcripció essencial en la formació 

del ronyó que junt amb el Wnt4 s’expressa en el mesènquima metanèfric. El Wnt4 és un 

component de la via Wnt indispensable en la transició del mesènquima induït a l’epiteli renal. 

També es va trobar sobreexpressada la megalina que és una glicoproteïna de membrana 

important durant la formació del ronyó i  finalment el Six2, un factor de transcripció que expressen 

tots els precursors cel·lulars dels components de la nefrona i es considera un marcador de 

progenitors renals. Amb aquests resultats es va confirmar que el protocol utilitzat per diferenciar 

les ASCs era capaç d’induir l’expressió de gens inicials de l’organogènesi renal, un resultat que no 

s’havia demostrat fins ara amb aquest treball. 
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Figura 49. L’RNA total es va extreure de les ASCs cultivades de 1 a 11 dies amb ATRA (columnes negres) 
o en medi estàndard (columnes grises) i es va analitzar l’expressió gènica específica de Pax2, Wt1, Wnt4, 
Six2 i megalina. Es va analitzar també una mostra d’ASCs control en el dia 0. La RT-PCR confirma la 
diferenciació a cèl·lules que expressen marcadors inicials de l’organogènesi renal. N=4. Els resultats 
s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs. No tractades i es normalitza a GAPDH. 
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Les ASCs cultivades amb ATRA també augmentaven gradualment l’expressió gènica del 

marcador epitelial citokeratina-18 i la E-caderina amb una concomitant disminució en l’expressió 

de la vimentina, que es considera un marcador mesenquimal clàssic (Figura 50).   
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Figura 50. L’RNA total es va extreure de les ASCs cultivades de 1 a 11 dies amb ATRA (columnes negres) 
o en medi estàndard (columnes grises) i es va analitzar l’expressió gènica específica de CK18, E-caderina i 
vimentina. Es va analitzar també una mostra d’ASCs control en el dia 0. La RT-PCR confirma la 
diferenciació a cèl·lules epitelials. Augmenta l’expressió dels marcadors epitelials i per altra banda 
disminueix l’expressió del marcador mesenquimal vimentina. N=4. Els resultats s’expressen com a mitjana ± 
SEM (*) P< 0,05 vs. No tractades i es normalitza a GAPDH. 
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La funció principal de la Citoqueratina 18 és la d’organitzar l’estructura tridimensional de la cèl·lula. 

Encara que no és específica del ronyó, és un dels primers filaments específics de l’epiteli que 

s’expressa en el pas de mesènquima a epiteli durant la organogènesi renal. La inducció de 

l’expressió de la citoqueratina 18 es va confirmar també per immunocitoquímica (Figura 51). La 

citoqueratina 18 va aparèixer com una àrea de color marró al voltant del nucli als 11 dies de cultiu 

amb ATRA i no s’observava aquesta tinció en les cèl·lules sense tractar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquests resultats es va confirmar que el protocol de diferenciació és eficaç per la 

diferenciació de les ASCs a cèl·lules que expressen marcadors epitelials.  
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Figura 51. L’expressió del marcador epitelial citoqueratina 18 (CK18) es va confirmar amb immunocitoquímica. Es 
va observar una àrea marró al voltant del nucli en cèl·lules cultivades durant 11 dies amb ATRA (ATRA Dia11) i no 
es va observar aquesta tinció en les cèl·lules no tractades. Els nuclis es van tenyir amb hematoxilina.  
Imatges representatives de tres experiments. Magnificació x40.  
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4.2.3.1. Transició morfològica mesenquimal-epitelial.  

Les ASCs es caracteritzen per tenir una morfologia allargada semblant a fibroblasts i créixer en 

diferents capes o extractes cel·lulars quan es troben confluents. En canvi, les cèl·lules epitelials es 

caracteritzen per tenir una morfologia poligonal i créixer en monocapa. L’anàlisi sota el microscopi 

de contrast de fase de les cèl·lules cultivades amb 5μM ATRA durant 11 dies va mostrar una 

conversió gradual cap a una morfologia més epitelial si es compara amb les cèl·lules que no van 

rebre aquest tractament (Figura 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Les cèl·lules no diferenciades 
(no tractades) mostren una morfologia 
allargada que recorda a fibroblasts i 
gradualment amb la diferenciació es va 
tornant més poligonal semblant a cèl·lules 
epitelials Dia6-Dia11. Les imatges amb 
contrast de fase són representatives del 
canvi de morfologia quan s’aplica el 
protocol de diferenciació. Les imatges són 
representatives de tres experiments. 
Magnificació x20.  
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Utilitzant una tinció immunofluorescent per visualitzar la f-actina, es van poder observar també 

canvis en l’organització del citoesquelet en les cèl·lules cultivades amb ATRA durant 11 respecte a 

les cèl·lules no tractades. L’estructura del citoesquelet de les cèl·lules tractades amb ATRA 

recorda totalment a l’estructura de les cèl·lules epitelials. (Figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilant tots aquests primers resultats podem concloure que el protocol de diferenciació aplicat 

a les ASCs és capaç de fer que les cèl·lules obtinguin característiques epitelials tant morfològiques 

com a nivell d’expressió gènica i que aquestes cèl·lules també expressin marcadors de les 

primeres etapes de l’organogènesi renal obtenint d’aquesta manera cèl·lules amb característiques 

de progenitors epitelials-renals. 
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Figura 53. La tinció del citoesquelet amb fal·loïdina contribueix a visualitzar la morfologia epitelial 
(Dia 11) en contrast amb la morfologia més semblant a fibroblasts de les cèl·lules no tractades. Els 
nuclis es van tenyir amb DAPI i les imatges es van obtenir amb el microscopi de fluorescència i són 
representatives de tres experiments. Magnificació x40.  
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4.2.4. El miRNA let-7e augmenta en la diferenciació de les ASCs amb ATRA i està implicat 

en l’expressió dels gens inicial de l’organogènesi renal i els marcadors epitelials per part 

d’aquestes cèl·lules. 

Tenint en compte els resultats del microarray obtinguts en l’Estudi 1 on s’analitzava un perfil de 

microRNAs que augmentaven en la diferenciació de les ESCs i a més tenint en compte la 

bibliografia en que es descriu el miRNA let-7e com un miRNA molt important per la seva implicació 

en els processos de diferenciació en general, vam voler analitzar l’expressió del miRNA let-7e en 

les ASCs en diferenciació després d’haver demostrat que el protocol que utilitzàvem per 

diferenciar les ASCs era efectiu.  Les ASCs en la passada 2-3 es van cultivar amb ATRA durant 6 

dies i un altre grup es va cultivar amb medi estàndard durant el mateix temps de cultiu. A 

continuació, les cèl·lules es van recollir i es va extreure l’RNA total per analitzar l’expressió del 

miRNA let-7e. El resultat obtingut (Figura 54) va confirmar que les ASCs cultivades amb ATRA 

durant 6 dies tenien una major expressió del miRNA let-7e si es comparaven amb les cèl·lules no 

tractades i cultivades en paral·lel.  
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Figura 54. L’RNA total es va extreure de les ASCs cultivades durant 6 dies amb ATRA o en medi 
estàndard (No tractades) i es va analitzar l’expressió gènica del miRNA let-7e. La RT-PCR confirma 
l’augment de l’expressió del miRNA let-7e en les ASCs en diferenciació. N=4. Els resultats s’expressen 
com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs. No tractades i es normalitza a SU6 
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Un cop es va haver comprovat que en les ASCs tractades amb ATRA augmentava l’expressió del 

miRNA let-7e tal i com havíem primer demostrat en la diferenciació de les mESCs, el proper 

objectiu va ser estudiar l’efecte que tenia aquest miRNA en la diferenciació de les ASCs. Per 

assolir aquest objectiu,es van optimitzar primer de tot els protocols de sobreexpressió i silenciació 

del miRNA let-7e amb uns oligonucleòtids específics.  

Tal com es mostra en la Figura 55, es va aconseguir la sobreexpressió i silenciació experimental 

del miRNA let-7e en les cèl·lules sense tractar i en les ASCs cultivades amb ATRA durant 6 dies 

respectivament.  
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Figura 55. L’RNA total es va extreure de les ASCs cultivades durant 6 dies en medi estàndard (No 
tractades) i transfectades el dia 2 amb el miRNA let-7e (+let-7e) 100 nM o un oligonucleòtid control 
(+Cmimic). L’RNA també es va extreure de les ASCs cultivades durant 6 dies amb ATRA i transfectades el 
dia 4 amb un silenciador del miRNA let-7e (+antiLet-7e) 100 nM o un silenciador control (+CantimiR). 
L’expressió gènica del miRNA let-7e es va analitzar i es va normalitzar a SU6. La RT-PCR confirma 
l’eficàcia dels protocols de sobre expressió i silenciació del miRNA let-7e. N=4. Els resultats s’expressen 
com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs +C mimic, (+) P< 0,05 vs +CantimitR.  
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Per tal d’avaluar el paper del miRNA let-7e en la diferenciació de les ASCs, les cèl·lules no 

tractades es van transfectar amb 100 nM let-7e el dia 2 del cultiu i les cèl·lules es van recollir el  

dia 6, segons es mostra en l’esquema de la Figura 56. 

Es va també comprovar si la silenciació del let-7e podia revertir l’increment dels marcadors 

obtingut després de la diferenciació amb ATRA. L’oligonucleòtid silenciador antiLet-7e es va 

administrar a una concentració 100 nM amb el protocol de transfecció amb lipofectamina a les 

ASCs que portaven 4 dies de diferenciació i les cèl·lules es van recollir el dia 6 (Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada optimitzat el protocol de sobre expressió i silenciació del miRNA let-7e es va passar a 

avaluar el seu efecte en els gens que s’expressen en l’organogènesi renal inicial i en els 

marcadors epitelials. Els resultats indiquen que la sobre expressió del miRNA let-7e en cèl·lules no 

tractades indueix l’expressió dels gens que s’expressen en l’organogènesi renal inicial i en els 

marcadors epitelials i que la silenciació d’aquest miRNA en ASCs cultivades amb ATRA té l’efecte 

contrari, revertint l’augment en l’expressió d’aquests gens (Figura 57). 
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Figura 56. Esquema dels experiments de silenciació i ”imitació” del miRNA let-7e  
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Figura 57. L’RNA total es va extreure de les ASCs cultivades durant 6 dies en medi estàndard (No 
tractades) i transfectades el dia 2 amb el miRNA let-7e (+let-7e) 100 nM o un oligonucleòtid control 
(+Cmimic). L’RNA també es va extreure de les ASCs cultivades durant 6 dies amb ATRA (ATRA) i 
transfectades el dia 4 amb un silenciador del miRNA let-7e (+antiLet-7e) 100 nM o un silenciador control 
(+CantimiR). La transfecció amb el let-7e en les cèl·lules no tractades provoca l’augment en l’expressió de 
Pax2, Wnt4 i Wt1 comparat amb les ASCs control (+Cmimic). Al revés, el silenciament del let-7e redueix 
l’expressió dels marcadors inicials de l’organogènesi renal Pax2, Wnt4, Wt1 i Megalina i el marcador 
epitelial CK18 comparat amb les cèl·lules control (+CantimiR). N=4. Els resultats s’expressen com a 
mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs +C mimic, (+) P< 0,05 vs +CantimitR i l’expressió es normalitza a GAPDH. 
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Segons es mostra en la Figura 57, els marcadors del mesènquima metanèfric Pax2, Wt1, Wnt4 i 

Megalina es van trobar sobre expressats i també el marcador epitelial CK18 després de la 

transfecció indicant d’aquesta manera l’habilitat del let-7e com un inductor de la diferenciació i 

expressió dels marcadors esmentats.  

Es va obtenir una disminució en l’expressió de Pax2, Wnt4, Wt1, megalina i del marcador epitelial 

CK18 quan els efectes del miRNA let-7e es van abolir amb el protocol de silenciació, indicant 

d’aquesta manera un altre cop la importància del let-7e en la diferenciació i en l’expressió dels 

marcadors epitelials i de l’organogènesi renal. 

4.2.5. La MMP9 està implicada en la diferenciació de les ASCs amb ATRA. 

Les MSCs in vivo es localitzen al voltant dels vasos i només expressen de forma fisiològica la 

MMP2 [161].  De totes maneres, l’ATRA pot estimular l’expressió de la MMP9 [155-156, 158]. Com 

es demostra en la Figura 58, les ASCs tenen certa activitat MMP2 constitutica, però no varia amb 

el tractament amb ATRA, en canvi, la MMP9  va augmentar amb aquest tractament i va aparèixer 

una banda molt intensa corresponent a la pro-forma de la MMP9.  
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Figura 58. Zimograma representatiu del sobrenadant de les ASCs no tractades o cultivades amb ATRA. La 
zimografia es va realizar del sobrenadant de les cèl·lules cultivades durant 24 h sense tractament (No tractades) o 
tractades amb ATRA i s’observa la forma activa de la MMP2 i tant la proforma com la forma activa de la MMP9 N=4 
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4.2.6. El miRNA let-7e actua directament sobre la seqüencia 3’UTR de la MMP9. 

Una vegada es va confirmar que el miRNA let-7e era important en la diferenciació de les ASCs, ja 

que regula l’expressió de diferents gens importants en aquesta, es va voler investigar més a fons 

el paper directa del miRNA let-7e sobre la metal·loproteinasa 9 (MMP9) ja que és una proteïna 

molt important en la diferenciació epitelial i es troba classificada en la base de dades miRWalk 

com una diana directa del miRNA let-7e. Vam comprovar la predicció bioinformàtica utilitzant la 

RT-PCR, la seva activitat i l’assaig del gen reporter de la luciferasa. 

 

 

La transfecció de les ASCs amb el let-7e amb el conseqüent augment en l’expressió d’aquest 

miRNA inhibeix tant l’expressió gènica de la MMP9 a nivell de mRNA com la seva activitat en el 

sobrenedant de les cèl·lules en cultiu. Tot i que els miRNAs no sempre disminueixen l’expressió 

del mRNA sinó simplement inhibeixen la seva transcripció, en el nostre cas l’expressió del mRNA 

de la MMP9 va disminuir quan les ASCs es van transfectar amb 100 nM let-7e (Figura 59). 
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Figura 35. El mRNA de la MMP9 és una possible diana del miRNA let-7e. Seqüència nucleotídica del possible lloc 
d’unió del miRNA let-7e en la 3’UTR de la MMP9 de ratolí (3’UTR_mmMMP-9). La seqüència de la 3’UTR-MMP9 que 
conté una deleció en el lloc d’unió del miRNA let-7e i utilitzada en els experiments de l’assaig del gen reporter de la 
luciferasa (3’UTR_DELmmMMP-9) i la seqüència “seed” del miRNA let-7e (miR-mmu-let-7e seed). 

Figura 59. Les ASCs no tractades i transfectades amb 100 nM miRNA let-7e (+let-7e) disminueixen l’expressió del 
mRNA de la MMP9 significativament respecte a les ASCs transfectades amb un oligonucleòtid control (+Cmimic). 
N=4. Els resultats s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs +C mimic. L’expressió es normalitza a GAPDH. 
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A més a més, com es pot observar en els gels de zimografia de la Figura 60, l’activitat de la MMP9 

acumulada en el sobrenedant de les cèl·lules transfectades durant 24 hores també va disminuir 

respecte a les cèl·lules control. Tant la forma activa com la pro-forma es van veure disminuïdes 

respecte les cèl·lules control (+Cmimic).    

Per tal de determinar si la MMP9 estava regulada per la unió directa del miRNA let-7e a la 3’UTR 

de la MMP9 de ratolí, es van transfectar els plasmidis amb la 3’UTR de la MMP9 (“wild-tipe o 

delecionada) insertada per sota de la regió del gen reporter de la luciferasa junt amb 

l’oligonucleòtid que imita el let-7e en les cèl·lules HEK293 amb l’objectiu de mesurar l’activitat del 

gen reporter de la luciferasa (Figura 61). L’assaig es va realitzar en cèl·lules HEK293 per la facilitat 

de transfecció que proporcionen aquestes cèl·lules i perquè són una línia cel·lular molt utilitzada 

en aquest tipus d’assajos conceptuals. 

 

 

Figura 60. Zimografia del sobrenadant de les ASCs de 24 hores post-transfecció. Les ASCs no tractades i 
transfectades amb 100 nM miRNA let-7e (+let-7e) disminueixen l’activitat MMP9 tant de la pro-forma com de la 
forma activa respecte a les ASCs transfectades amb un oligonucleòtid control (+Cmimic).S’observa una 
disminució en la intensitat de les bandes en el gel de zimografia i la gràfica mostra l’activitat de la banda de les 
cèl·lules transfectades amb el miRNA let-7e (No tractades +let-7e) respecte a les control (No tractades +Cmimic) 
a les que se li dona el valor 100% N=4. Els resultats s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs No 
tractades +C mimic.  
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Quan la 3’UTR MMP9 “wild-type” es va transfectar junt amb el let-7e (3’UTR-MMP9 +let-7e) es va 

obtenir una disminució significativa de l’activitat luciferasa produïda per la inhibició directa del     

let-7e sobre la 3’UTR de la MMP9. D’altra banda, quan la 3’UTR de la MMP9 que conté el lloc 

d’unió de la seqüència “seed” del let-7e delecionat (3’UTR-DelMMP9 +let-7e), el miRNA let-7e no 

va conduir a una disminució significativa de l’activitat luciferasa degut a la impossibilitat per part 

del miRNA let-7e d’unir-se eficientment a la 3’UTR i l’efecte repressor s’esvaeix.  

Aquest resultat indica que el miRNA let-7e inhibeix significativament l’expressió de la MMP9 a 

través de la unió directa a la 3’UTR d’aquest gen.   
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Figura 61. El miRNA let-7e inhibeix la 3’UTR del Mmmp9 en HEK293. L’assaig del gen reporter de la luciferasa 
es va realitzar en cèl·lules HEK293 per confirmar si la MMP9 era una diana directa del miRNA let-7e. Els 
plasmidis que contenen les seqüències de la 3’UTR de la MMP9 de ratolí per sota del gen de la firefly 
luciferasa (3’UTR-MMP9) es van transfectar amb 100 nM d’un oligonucleòtid que imita el miRNA let-7e o el seu 
control negatiu. També es va utilitzar un plasmidi control (Control) i un altre amb una deleció en el lloc d’unió 
del miRNA let-7e (3’UTR-DelMMP9). L’activitat luciferasa es va veure disminuïda quan el miRNA let-7e es va 
afegir al plasmidi 3’UTR-MMP9 (3’UTR-MMP9+let-7e) i no hi va haver diferències quan el control de miRNA es 
va afegir (3’UTR-MMP9+Cmimic) o amb els plasmidis delecionats (3’UTR-DelMMP9+let-7e/ 3’UTR-DelMMP9 
+Cmimic). L’activitat Firefly luciferasa es va normalitzar amb l’activitat Renilla luciferasa, un control intern dels 
plasmidis. Els resultats es presenten relatius a la transfecció dels plasmidis sols sense oligonucleotids. N=4. 
Els resultats s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs +C mimic.  
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Per tal de confirmar que aquesta interacció existia també en les nostres cèl·lules d’estudi, l’assaig 

del gen reporter de la luciferasa es va realitzar en ASCs transfectades amb els plasmidis i 

l’oligonucleòtid que imita el let-7e o bé un oligonucleòtid control.  

Es va detectar una disminució significativa de l’activitat luciferasa quan el let-7e es va transfectar 

junt amb el plasmidi “wild-type” en lloc del plasmidi control ( 3’UTR-MMP9 + let-7e) (Figura 62). 

Aquests resultats confirmen l’important paper regulador del let-7e en l’expressió de la MMP9 

específicament en les ASCs de ratolí.   
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Figura 62. El miRNA let-7e inhibeix la 3’UTR de la MMP9 en les ASCs. L’assaig del gen reporter de la 
luciferasa es va realitzar en ASCs sense tractar per confirmar que la MMP9 era una diana directa del miRNA 
let-7e. Els plasmidis que contenen les seqüències de la 3’UTR de la MMP9 de ratolí per sota del gen de la 
firefly luciferasa (3’UTR-MMP9) es van transfectar amb 100 nM d’un oligonucleòtid que imita el miRNA let-7e o 
el seu control negatiu. També es va utilitzar un plasmidi control (Control). L’activitat luciferasa es va veure 
disminuïda quan el miRNA let-7e es va afegir al plasmidi 3’UTR-MMP9 (No tractades 3’UTR-MMP9+let-7e) i no 
hi va haver diferències quan el control de miRNA es va afegir (No tractades 3’UTR-MMP9+Cmimic). L’activitat 
Firefly luciferasa es va normalitzar amb l’activitat Renilla luciferasa, un control intern dels plasmidis. Els 
resultats es presenten relatius a la transfecció dels plasmidis sols sense oligonucleotids. N=4. Els resultats 
s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs +C mimic. Es van obenir resultats similiars en altres dies. 
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4.2.7. El miRNA let-7e regula la MMP9 durant la diferenciació de les ASCs amb ATRA.  

Per tal de confirmar la influència del miRNA let-7e en la MMP9 durant la diferenciació de les ASCs 

amb ATRA, vam determinar l’expressió del miRNA let-7e mitjançant RT-PCR (Figura 64) en 

diferents temps de diferenciació, i en aquests mateixos temps es va analitzar l’expressió del 

plasmidi de la 3’UTR-MMP9 “wildtype” mitjançant l’assaig del gen reporter de la luciferasa (Figura 

65). L’expressió del miRNA let-7e va augmentar significativament del dia 6 al dia 11 de cultiu amb 

ATRA,  just al contrari a l’expressió de la 3’UTR-MMP9 que va anar disminuint en els mateixos 

dies com es mostra en la Figura 65. Amb aquests resultats es va observar que l’expressió del 

miRNA let-7e i la MMP9 era inversament proporcional (Figura 63). Quanta més expressió de 

miRNA let-7e hi havia en el cultiu, una menor expressió de MMP9 es trobava.  
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Figura 64. L’Expressió del miRNA let-7e es va mesurar mitjançant RT-PCR durant el cultiu de diferenciació de les 
ASCs amb ATRA en els dia 6, 8 i 11 i en les cèl·lules no tractades . N=4. Els resultats s’expressen com a mitjana ± 
SEM (*) P< 0,05 vs No tractades i es va normalitzar a SU6.   
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Figura 63. Representació de la relació inversament proporcional entre la MMP9 i el miRNA let-7e. En aquesta 
gràfica s’han utilitzat els valors d’expressió gènica del miRNA let-7e en els dies 6, 8 i 11 del cultiu d’ASCs 
diferenciades amb ATRA i els valors de l’expressió relativa de l’activitat de la 3’UTR de la MMP9 en els mateixos dies. 



Resultats 

�138��
�

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de confirmar la tendència anterior, es va dissenyar l’experiment següent: les ASCs 

cultivades en el medi suplementat amb ATRA durant 7 dies es van transfectar amb 100 nM      

anti-let-7e i l’expressió del mRNA de la MMP9 es va analitzar a les 24 hores per RT-PCR. 

L’expressió de la MMP9 es va trobar augmentada significativament si es comparava amb 

l’expressió obtinguda en les cèl·lules transfectades amb un oligonucleòtid silenciador control. 

(Figura 66). 
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Figura 65. L’expressió del plasmidi que conté la 3’UTR de la MMP9 es va mesurar en els dies 4, 6, 8, 11 en les 
ASCs cultivades amb ATRA. Els resultats mostren el % d’expressió respecte al vector control per cada dia i 
s’observa com l’activitat MMP9 va disminuint en els dies 8 i 11. L’activitat Firefly luciferasa es va normalitzar amb 
l’activitat Renilla luciferasa, un control intern dels plasmidis. N=4. Els resultats s’expressen com a mitjana ± SEM 
(*) P< 0,05 vs D6.  

Figura 66. Les ASCs transfectades amb 100 nM del silenciacor del miRNA let-7e (ATRA+antiLet-7e) el dia 7 
de cultiu amb ATRA i recollides a les 24 hores de la transfecció (dia 8), augmenten l’expressió del mRNA de la 
MMP9. Els nivells de MMP9 es van avaluar per RT-PCR i es van normalitzar a GAPDH. N=4. Els resultats 
s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs +ATRA +CantimiR. 
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A continuació es va també realitzar l’assaig del gen reporter de la Luciferasa en les ASCs en 

diferenciació.  

Les ASCs cultivades amb ATRA es van transfectar amb la 3’UTR-MMP9 “wild-type” junt amb un 

oligonucleòtid silenciador específic pel miRNA let-7e o un oligonucleòtid silenciador control. Hi va 

haver un increment significatiu en l’activitat luciferasa relativa en les cèl·lules transfectades amb 

l’oligonucleòtid silenciador (3’UTR-MMP9+antiLet-7e) respecte les cèl·lules transfectades amb 

l’oligonucleòtid control (3’UTR-MMP9+CantimiR) (Figura 67). Els mateixos resultats es van obtenir 

en els dies 6 i 11 de diferenciació amb ATRA. 

Aquests resultats confirmen que el let-7e té un efecte regulador en l’expressió de la MMP9 en les 

ASCs diferenciades amb ATRA.  
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Figura 67. L’assaig del gen reporter de la luciferasa es va realitzar en ASCs cultivades amb ATRA per confirmar 
que la MMP9 és una diana del miRNA let-7e en condicions de diferenciació. Els plasmidis que contenen les 
seqüències de la 3’UTR de la MMP9 de ratolí per sota del gen de la firefly luciferasa (3’UTR-MMP9) es van 
transfectar amb 100 nM d’un oligonucleòtid silenciador del miRNA let-7e o el seu control negatiu. També es va 
utilitzar un plasmidi control (Control). L’activitat luciferasa es va veure augmentada quan el miRNA let-7e es va 
silenciar a les cèl·lules transfectades amb el plasmidi 3’UTR-MMP9 (ATRA dia8 3’UTR-MMP9+antiLet-7e) i no hi 
va haver diferències quan l’oligonucleòtid silenciador control es va afegir (ATRA dia8 3’UTR-MMP9+CantimiR). 
L’activitat Firefly luciferasa es va normalitzar amb l’activitat Renilla luciferasa, un control intern dels plasmidis. Els 
resultats es presenten relatius a la transfecció dels plasmidis sols sense oligonucleòtids. N=4. Els resultats 
s’expressen com a mitjana ± SEM (*) P< 0,05 vs +C mimic. Els mateixos resultats es van obtenir també els dies 
6 i 11. �
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4.2.8. La silenciació del miRNA let-7e té un efecte directe en l’activitat metal·loproteïnasa 

del cultiu d’ASCs diferenciades amb ATRA.  

Finalment, per tal de comprovar que l’augment de l’expressió de MMP9 quan es silencia el miRNA 

let-7e en cèl·lules que es diferencien amb ATRA tenia un efecte directe en l’activitat 

metal·loproteïnasa, es van realitzar experiments de zimografia in situ en els quals els nivells 

d’activitat gelatinolítica es mesuraven per la intensitat de la fluorescència que s’emetia al digerir-se 

una gelatina unida a un fluorofor per part de les MMPs del cultiu.  

Com s’il·lustra en les Figures 68 i 69, l’activitat gelatinasa augmenta en les mostres que han estat 

transfectades amb un oligonucleòtid silenciador del miRNA let-7e (ATRA+ antiLet-7e) respecte a 

les cèl·lules transfectades amb un oligonucleòtid control (ATRA+CantimiR). L’augment de l’activitat 

gelatinolítica es pot comprovar tant en les imatges superposades al contrast de fases com punts 

verds fluorescents enganxats a la part exterior de la cèl·lula en la figura 68  o com punts verds a 

prop del nucli que es van veure de color blau al tenyir amb Hoechst 33258 (Figura 69). 
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Figura 68. La zimografia in situ mostra com les cèl·lules cultivades amb ATRA i silenciades pel miRNA let-7e 
mostren un major contingut/activitat MMP9 que les cèl·lules control. Les cèl·lules cultivades amb ATRA es van 
silenciar el dia 4 amb 100 nM antiLet-7e (ATRA+antiLet-7e) o un oligonucleòtid control (ATRA+CantimiR) i es van 
incubar durant 1 hora amb gelatina marcada amb fluoresceïna el dia 6 (material i mètodes). Els punts verd 
fluorescent representen l’activitat gelatinolítica de les cèl·lules en el cultiu. Les cèl·lules silenciades (ATRA+antiLet-
7e) presenten una major i més intensa activitat gelatinasa. Figures a-b imatge superposada de contrast de fase i 
fluorescència (verda) Magnificació x20. c-f imatge superposada del nucli tenyit amb Hoechst 33258 (blau) i 
l’activitat gelatinasa (verd) c-d Magnificació x20 e-f Magnificació x40. Com a control negatiu les cèl·lules es van 
cultivar amb el calant de calci EDTA en una concentració 20 mM. 

a) b) 
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Figura 68. c-f imatge superposada del nucli tenyit amb Hoechst 33258 (blau) i l’activitat gelatinasa (verd) c-d 
Magnificació x20 e-f Magnificació x40.  
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4.2.9. Resum de resultats Estudi 2 

Aquest estudi indica que el miRNA let-7e regula la diferenciació de les ASCs a cèl·lules amb 

característiques de progenitors epitelials-renals mitjançant la seva acció directa sobre la MMP9.  

1. Hem pogut aïllar una població d’ASCs de ratolí amb característiques fenotípiques de 

cèl·lules mare mesenquimals i potencial de diferenciació “multillinatge”. 

2. S’ha aconseguit diferenciar la població a cèl·lules amb morfologia  epitelial i que 

expressaven marcadors tant de l’organogènesi renal inicial com epitelials a la vegada que 

disminuïa el marcador mesenquimal vimentina i augmentava l’expressió del miRNA let-7e.  

3. S’ha comprovat que el miRNA let-7e és essencial en l’expressió dels marcadors (Pax2, 

Wt1, Wnt4, Megalina i CK18), perquè la transfecció del miRNA let-7e en cèl·lules sense tractar fa 

que augmenti la seva expressió i en canvi, la silenciació d’aquest miRNA en cèl·lules en 

diferenciació cultivades amb ATRA reverteix l’augment en l’expressió d’aquests gens.  

4. S’ha demostrat que la MMP9 és una diana del miRNA let-7e i que el miRNA let-7e regula la 

seva transcripció per unió directa a la 3’UTR d’aquest gen. La silenciació del miRNA let-7e en les 

cèl·lules en diferenciació va augmentar l’expressió de la MMP9 a nivell gènic (mRNA) i finalment a 

nivell d’activitat el que indica que el miRNA let-7e pot modular les característiques de les ASCs 

diferenciades amb ATRA actuant sobre l’expressió de la MMP9.  
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Les patologies renals s’han convertit  en una problemàtica a nivell mundial, en l’actualitat poden 

afectar a una de cada 9 persones al llarg de la seva vida i porten associats elevats costos 

econòmics. Els principals factors de risc en la insuficiència renal crònica són la diabetis i la 

hipertensió arterial. Les etiologies principals de la insuficiència renal aguda (IRA) en canvi, són la 

glomerulonefritis, la vasculitis i la uropatia obstructiva, mentre que les causes principals en els 

pacients hospitalitzats són la hipoperfusió renal i la toxicitat a fàrmacs. La IRA continua sent un 

gran problema ja que els pacients que la presenten tenen tasses de mortalitat entre el 50% i el 

70% i aquesta elevada mortalitat no ha disminuït en vàries dècades [26].  

Malgrat els últims avenços científics i millores en el tractament d’aquestes patologies, el 

transplantament renal i la diàlisi continuen sent en l’actualitat les dues úniques opcions 

terapèutiques efectives en el tractament de la insuficiència renal. Aquests dos tractaments són 

costosos i poden portar associades importants complicacions mèdiques. Per aquests motius ha 

augmentat l’interès en l’estudi de les cèl·lules mare com una possible teràpia regenerativa renal.  

El dany cel·lular en les nefrones sol ser un element comú en les patologies renals. La destrucció 

progressiva de la unitat funcional del ronyó, acaba amb la impossibilitat d’aquest òrgan de realitzar 

les seves funcions i finalment desencadena en la insuficiència renal. La regeneració de l’epiteli 

renal és determinant en la  recuperació del pacient ja que determina que es pugui restablir la 

funcionalitat d’aquest òrgan. 

En aquest sentit, el paper de les cèl·lules mare en la regeneració renal és controvertit ja que hi ha 

estudis que descriuen que només les cèl·lules intrarenals són una veritable font de restauració de 

l’epiteli tubular [99-100] mentre que existeixen molts altres estudis en que es demostra que tant les 

cèl·lules mare embrionàries (ESCs), com les mesenquimals (MSCs) i les adultes renals [86-88], 

juguen un paper important en la regeneració. 

A favor de les ESCs com una font de regeneració renal, trobem estudis en que es demostra que 

les ESCs es poden integrar en el ronyó en formació i formar part dels túbuls com a resposta a les 

senyals de diferenciació d’aquest òrgan en formació [101]. Les mESCs també es poden integrar si 

primer es diferencien in vitro a progenitors renals abans de ser injectades [102]. Una diferenciació 
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prèvia cap al llinatge renal in vitro, redueix les possibilitats d’una diferenciació in vivo 

descontrolada cap a altres llinatges cel·lulars i la formació de teratomes [101].  

Les MSCs també contribueixen a la regeneració renal tant per la secreció de factors solubles [103-

104] com per la seva integració directa en el sistema tubular i diferenciació a cèl·lules renals [63, 

105-110]. Aquest potencial terapèutic s’ha descrit en diversos treballs en els que es descriu 

l’obtenció de precursors de cèl·lules tubulars a partir de cèl·lules mare adiposes. Li et al [60] així 

com la seva interacció amb el teixit renal danyat el cual induïa la diferenciació de les MSCs a 

cèl·lules epitelials renals “like” amb capacitat d’integrar-se específicament en les regions 

lesionades i curar la IRA [107]. 

L’obtenció de precursors renals que puguin integrar-se i regenerar el ronyó lesionat s’ha convertit 

en una àrea de recerca biomèdica molt important. L’estudi dels mecanismes involucrats en la 

diferenciació de les ESCs i ASCs cap al llinatge epitelial renal és fonamental i és l’objecte d’estudi 

d’aquesta tesi ja que aquestes cèl·lules poden ser una potencial font d’aquests precursors renals 

amb capacitat regenerativa. 
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ESTUDI 1.  

El miRNA let-7e modula la via Wnt i els marcadors inicials de l’organogènesi renal en la 

diferenciació de cèl·lules mare embrionàries. 

Les mESCs es poden mantenir indiferenciades en un medi de cultiu suplementat amb el factor 

inhibidor de la leucèmia (LIF) [29]. Quan el LIF es retira en un cultiu en suspensió, les mESCs 

formen cossos embrionaris (EBs) amb capacitat de diferenciar-se a múltiples llinatges cel·lulars 

amb els estímuls apropiats.  

En aquest estudi, es van diferenciar els EBs a cèl·lules que expressaven marcadors de 

mesoderma intermedi i mesènquima metanèfric utilitzant ATRA i activina A [120]. Després 

d’aquest tractament, vam detectar un augment en l’expressió d’alguns marcadors de diferenciació 

com el Pax2 i el Wt1, característics del mesènquima metanèfric i relacionats amb l’inici de 

l’organogènesi renal [120]. Wnt9b i Wnt4, que s’expressen en el mesènquima condensat [119, 

130], i Notch2, que es tracta d’un gen implicat en la determinació del tipus cel·lular del túbul 

proximal renal [119] (Figura 36).  

Altres autors, utilitzant un protocol idèntic al nostre, van diferenciar ESCs a cèl·lules semblants a 

les del mesoderma intermedi (d’es d’on s’origina el ronyó) i aquestes cèl·lules van expressar, com 

en els nostres experiments, els marcadors Pax2, Wt1, Wnt4 [118]. En el mateix sentit, en un altre 

estudi on s’utilitzava el mateix protocol, un cop obtinguda la població semblant a cèl·lules del 

mesoderma intermedi que expressaven Wt1 i Pax2, es va afegir medi condicionat provinent de 

cèl·lules del brot uretral i es van obtenir cèl·lules amb característiques de cèl·lules renals totalment 

diferenciades [120]. Aquestes cèl·lules expressaven la molècula d’adhesió característica dels 

epitelis diferenciats E-caderina, i la POD-1 que és un factor de transcripció que s’expressa en les 

cèl·lules mesenquimals en el lloc de la interacció epiteli mesènquima i més endavant en els 

podocits quan s’estan diferenciant.  

El nostre treball indica que l’activina A i l’ATRA provoquen una diferenciació dels EBs a cèl·lules 

que expressen marcadors de mesoderma intermedi i mesènquima metanèfric.  
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L’estudi de l’expressió de diferents miRNAs involucrats en el procés de diferenciació dels EBs, 

mitjançant un microarray, va revelar la sobreexpressió de diferents miRNAs en els EBs 

diferenciats respecte als EBs control. Entre els miRNAs sobreexpressats vam trobar els 9 

membres de la família de miRNAs let-7: let-7e, let-7i, let-7a, let-7d, let-7g, let-7c, let-7b i let-7f, i en 

particular el miRNA let-7e va ser el miRNA més sobreexpressat (Figura 37).  

Estudis previs han demostrat que la família de miRNAs let-7 regula la diferenciació de les cèl·lules 

mare. El mirRNA let-7b regula la proliferació i la diferenciació de les cèl·lules mare neuronals a 

través del regulador cel·lular TLX i la ciclina D1 [195]. En aquest estudi, un augment en l’expressió 

del miRNA let-7b conduïa a una reducció en la proliferació de les cèl·lules mare i a un augment en 

la diferenciació neuronal. A més a més, l’augment del miRNA let-7e en les ESCs està implicat en 

l’inici de qualsevol tipus de diferenciació, ja que evita la pluripotència, regulant per exemple el 

factor de transcripció c-Myc [174], i això és indispensable per iniciar qualsevol procés de 

diferenciació [173].  

En aquest estudi nosaltres demostrem com el let-7e està implicat en la inducció de l’expressió de 

marcadors inicials de l’organogènesi renal en les mESCs, ja que la silenciació d’aquest miRNA 

redueix l’expressió de Pax2, Wt1 i Wnt4 obtinguda amb el tractament amb ATRA i activina A, 

indicant d’aquesta manera el paper del miRNA let-7e en la diferenciació (Figura 40).  

La PKC� es una serina/treonina quinasa multifuncional que està implicada en la regulació del cicle 

cel·lular, la diferenciació i la proliferació en diferents models. En alguns casos la seva inhibició és 

necessària per la correcta diferenciació cel·lular, com és el cas de la diferenciació osteogènica , en 

el que la inhibició de la PKC és necessària, ja que, aquesta quinasa inhibeix la diferenciació 

modulant la funció de la proteïna Msx2 [144]. En els monòcits, depenent de la isoforma de PKC 

que actua, es diferencien a macròfags, a cèl·lules dendrítiques o bé els condueix a l’apoptosi 

[143]. L’expressió de la PKG i la PKC també disminueix durant la diferenciació de les ESCs a  

cardiomiocits [145].  

En el nostre treball s’ha detectat una estreta relació entre l’expressió de la proteïna PKC� i el 

miRNA let-7e (Figura 41). Els nivells de PKC� van disminuir en els EBs diferenciats amb un 
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concomitant augment del miRNA let-7e, i els nivells de PKC� van tornar a augmentar quan el    

let-7e es va silenciar. Aquest resultat per tant indica que el miRNA let-7e és un regulador 

“upstream” (que actua per sobre) de l’expressió de la proteïna PKC�. El fet que la  PKC� sigui un 

potencial gen diana del miRNA let-7e en la base de dades microRNA.org reforça la nostra troballa.  

La via Wnt/�-catenina és essencial en l’organogènesi renal i també en la diferenciació cel·lular cap 

a llinatge renal [12, 129]. A més a més, la via Wnt estimula la proliferació de les ESCs i manté la 

pluripotència [131]. La GSK3� actua en la via Wnt/�-catenina fosforilant constitutivament la          

�-catenina i promou la seva degradació. No obstant això, la fosforilació de la  GSK3� en la   

serina-9, inactiva aquesta quinasa i provoca l’efecte contrari evitant la degradació de la �-catenina 

[209]. 

La PKC� pot actuar regulant la via Wnt/�-catenina mitjançant la fosforilació de la GSK3� com s’ha 

demostrat en l’estudi de Inestrosa et al  [141]. En aquest estudi, la fosforilació de la serina de la 

GSK3� per estimulació colinèrgica és intervinguda per un mecanisme que implica la PKC, ja que 

es va utilitzar un potent inhibidor selectiu de la PKC (Bisindolilmaleimide-X) amb especificitat per 

les isoformes �, �i, �ii, 	, 
 i va bloquejar la fosforilació en la serina (Ser-9) de la GSK3� en les 

neurones corticals [141].  

Els nostres resultats van mostrar un augment en l’expressió de la GSK3� fosforilada en la serina-9 

i de la �-catenina, concomitant a una disminució en l’expressió dels marcadors de diferenciació 

quan es va silenciar el miRNA let-7e (figura 44). Per tant el miRNA let-7e actua en la diferenciació 

com un inhibidor de la �-catenina a través de la reducció de la forma activa de la GSK3�,  

probablement a través de la inhibició de la PKC�. 

L’inhibidor Gö 6983 actua evitant la fosforilació de diverses isoformes de PKC, incloent la PKC�. 

El Gö 6983 es va utilitzar en un estudi afegint-lo en el medi de cultiu dels macròfags per tal de 

demostrar que la PKC� està implicada en la formació de cèl·lules gegants de cos estrany. 

L’addició d’aquest inhibidor disminuïa la formació d’aquestes cèl·lules [207].  



Discussió 

�150��
�

En el nostre estudi, l’addició del  Gö 6983 en el medi de cultiu de les cèl·lules silenciades, provoca 

una disminució en els components de la via Wnt, en la GSK3� fosforilada en la serina-9 i en la    

�-catenina, paral·lelament a un augment en l’expressió dels marcadors de diferenciació Pax2 i 

Wnt4 (figura 45), indicant una relació entre la PKC� i la via Wnt en aquest procés. A més, com que 

l’inhibidor de la PKC� reverteix l’efecte de la silenciació del miRNA let-7e, simulant la pròpia acció 

d’aquest miRNA, segurament és l’efecte inhibidor del miRNA let-7e en la PKC� el responsable 

d’aquests efectes.  

Els nostres resultats indiquen que la senyalització Wnt/�-catenina es redueix en els EBs 

diferenciats (Figura 44). Quedant aquesta hipòtesi reforçada, pel fet que l’aplicació del BIO, un 

activador de la via Wnt [210], redueix l’expressió dels marcadors de diferenciació (Figura 45). En 

línia amb el nostre treball, s’ha descrit que els activadors de la via Wnt com el BIO indueixen el 

manteniment de la pluripotència en les cèl·lules mare embrionàries de ratolí i també en les 

humanes [131, 209] i estimulen la seva proliferació [211]. 

D’altra banda, la via Wnt és essencial durant el desenvolupament del ronyó i la diferenciació 

cel·lular cap al llinatge renal ja que s’ha demostrat que els ratolins Wnt9b�/�moren a les 24 h del 

naixement degut a l’agenèsia dels ronyons [12] i també la interrupció de la senyalització via el 

Wnt4 resulta en agenèsia renal i afecta a la transició de mesènquima a epiteli [13]. 

Per tant, es pot argumentar que l’activació de la via Wnt ha d’estar present en la diferenciació de 

cèl·lules mare embrionàries però d’una manera en què el balanç final en els nivells de �-catenina 

estigui ben equilibrat per tal d’evitar la pluripotència [211]. 

Aquest treball indica que un possible factor que intervé en regular el balanç apropiat en els nivells 

de �-catenina és el miRNA let-7e. 

Així doncs, els nostres resultats ens permeten descriure un mediador que afecta al procés de 

diferenciació renal de mESCs en el que el miRNA let-7e està implicat en l’expressió dels 

marcadors de l’organogènesi renal durant la diferenciació i en la concomitant reducció en els 
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nivells de �-catenina. L’efecte inhibidor del miRNAlet-7e en la fosforilació de la GSK3� a través de 

la PKC� podria explicar aquests efectes.  

 

El potencial de diferenciació de les cèl·lules mare embrionàries és molt superior al de les cèl·lules 

mare mesenquimals, però degut als problemes ètics que comporta l’obtenció  de cèl·lules mare 

embrionàries i la potencialitat d’aquestes cèl·lules en la formació de teratomes, treballar amb 

cèl·lules mare mesenquimals, que no porten associats tants problemes ètics i a més es poden 

aïllar i expandir amb relativa facilitat, presenta avantatges evidents. A més, les cèl·lules mare 

mesenquimals tenen altres característiques diferents al potencial de diferenciació que les fan molt 

atractives per una possible teràpia regenerativa, com els seus efectes paracrins 

immunomoduladors i la seva capacitat de produir una resposta immune reduïda així com la 

capacitat de migrar al teixit danyat [107]. Per aquests motius poden utilitzar-se en una aplicació 

terapèutica al·logènica. Entre les cèl·lules mare mesenquimals, les ASCs són una molt bona opció 

ja que la grassa és una rica font de cèl·lules mare, i els depòsits subcutanis es troben repartits per 

tot el cos i són de fàcil accés mitjançant un procediment poc invasiu. Per tots aquests motius vam 

decidir fer un segon estudi, aquest cop utilitzant cèl·lules mare adiposes de ratolí.  

 

.�
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ESTUDI 2. 

El miRNA let-7e regula la diferenciació de les cèl·lules mare adiposes inhibint l’expressió de 

la MMP9 i modulant els marcadors epitelials i de l’organogènesi renal. 

Les cèl·lules mare adiposes van ser descobertes al 2001 per Zuck et al. Aquests científics van 

observar que el teixit adipós contenia, una població semblant als fibroblasts, amb característiques 

de cèl·lules mare mesenquimals i l’habilitat de diferenciar-se a diferents llinatges mesenquimals 

[50]. En aquest estudi es van aïllar per digestió enzimàtica les ASCs del teixit subcutani de ratolins 

Swiss CD1. Les ASCs obtingudes es van aconseguir purificar de la resta de cèl·lules per la seva 

característica adherència al plàstic i una vegada expandides al passi 2-3 es van caracteritzar 

fenotípicament i es va comprovar el seu potencial de diferenciació.  

Encara que no existeix un marcador específic per identificar les ASCs de ratolí, en diferents 

treballs s’ha demostrat que aquestes cèl·lules són positives pels antígens de superfície Sca-1 [76], 

CD44 [77] i negatives pel marcador hematopoètic CD45 [78-80]. L’antigen de cèl·lules mare-1 

(Sca-1) és un marcador comú per identificar cèl·lules mare en els models murins [81]. El CD44 és 

una família de glicoproteïnes que actuen com a receptors de glicosaminoglicans i un marcador 

característic de MSCs i el CD45 és un marcador de cèl·lules hematopoètiques. En el nostre estudi 

un 92% de la població va resultar ser positiva per l’antigen de cèl·lules mare Sca-1 i pel CD44,  

mentre que tan sols un 0.84% de la població va expressar l’antigen característic de cèl·lules 

hematopoètiques CD45 (Figura 46). Per tal de confirmar que la població obtinguda era multipotent, 

les ASCs es van diferenciar amb medis adipogènic i osteogènic durant 15 i 20 dies respectivament 

i arribat a aquest punt es va confirmar la diferenciació cap aquests llinatges cel·lulars per 

l’observació sota el microscopi òptic de la formació de vacuoles lipídiques en el primer cas i 

depòsits de matriu mineralitzada en el segon (Figura 47-48).  

Aquests primers resultats van confirmar que les ASCs aïllades i expandides amb les que vam 

treballar en els experiments posteriors eren multipotents, tenien característiques fenotípiques de 

cèl·lules mare mesenquimals i no hi havia contaminació per cèl·lules sanguínies en el cultiu. 
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Com ja s’ha dit abans, les ASCs són cèl·lules mare multipotents i tenen la capacitat de diferenciar-

se principalment a osteòcits, condròcits i adipòcits (cèl·lules més emparentades amb el seu 

llinatge) [56], però existeixen estudis en que es demostra que amb estímuls apropiats poden 

traspassar la frontera de la multipotènica i diferenciar-se a llinatge neural [71], hepàtic [72], 

pancreàtic endocrí [73] endotelial [74] i de l’epitelial renal [60]. Aquesta diferenciació 

s’aconsegueix cultivant les ASCs en un medi selectiu amb factors específics que són capaços 

d’induir un llinatge cel·lular determinat.  

En alguns estudis es demostra que els factors que secreten les cèl·lules tubulars epitelials renals 

produeixen la diferenciació epitelial de les ASCs [122-123]. Després d’uns dies de cultiu amb el 

MC provinent de cèl·lules epitelials humanes del túbul proximal cultivades no confluents i sense 

sèrum, que es podria per tant considerar com cèl·lules lesionades, la morfologia canvia cap a una 

morfologia més epitelial i les cèl·lules creixen en una monocapa, típica del llinatge epitelial. Amb 

aquest medi de cultiu s’indueix l’expressió de la citoqueratina 18, la ZO-1 i  ZO-2 i decreix 

l’expressió de l’alfa-actina del múscul llis. La ZO-1 i ZO-2 són uns tipus de complexes de proteïnes 

anomenats “tight junctions” o unions estretes, característics de les cèl·lules epitelials i endotelials i 

que creen límits intercel·lulars entre els dominis de la membrana plasmàtica. L’alfa-actina del 

múscul llis en canvi, és una isoforma de l’actina que s’expressa en les ASCs indiferenciades,       

(a part de ser l’actina característica del múscul), i s’utilitza com un marcador mesenquimal.  

 

La diferenciació de les ASCs al llinatge epitelial renal s’ha demostrat també en un model in vivo en 

que es van transplantar ASCs humanes en els ronyons de ratolins C57BL/6 sotmesos a isquèmia-

reperfusió renal i aquestes cèl·lules es van integrar i diferenciar  a cèl·lules que expressaven la 

CK18 en les etapes inicials de la lesió [60]. Finalment Baer et al, també van aconseguir la 

diferenciació epitelial del les ASCs cap al llinatge epitelial cultivant-les amb retinoids. El medi de 

cultiu de les ASCs suplementat amb ATRA induïa l’expressió de les citoqueratines i reduïa 

l’expressió de la vimentina [121].  
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En el nostre estudi, es van diferenciar les ASCs utilitzant un medi de cultiu amb una concentració 

fisiològica de glucosa i suplementat amb ATRA basant-nos en el protocol utilitzat per Baer et al 

[121]. Les cèl·lules cultivades amb aquest protocol van augmentar gradualment l’expressió gènica 

dels marcadors inicials de l’organogènesi renal Pax2, WT1, Wnt4, Six2, Megalina i dels marcador 

epitelials citokeratina-18, E-caderina acompanyat d’una disminució en l’expressió del marcador 

mesenquimal vimentina (Figura 49-50).   

Degut a que la diferenciació de les cèl·lules mare en part recapitula l’organogènesi del ronyó, és 

normal que aquestes cèl·lules, sotmeses al tractament adequat, expressin marcadors de 

diferenciació del mesoderma intermedi, del mesènquima metanèfric i finalment marcadors de 

l’epiteli renal. En les ASCs cultivades amb ATRA va augmentar l’expressió de Pax2 que és un dels 

primers gens en expressar-se durant la formació del ronyó, s’expressa ja en el mesoderma 

intermedi i és el primer indicador del llinatge cel·lular renal [3]. Aquestes cèl·lules també van 

expressar el Wt1 i el Wnt4. El Wt1 és un factor de transcripció essencial en la formació del ronyó 

que junt amb el Wnt4 s’expressa en el mesènquima metanèfric [5]. El Wnt4 és un component de la 

via Wnt indispensable en la transició del mesènquima induït a l’epiteli renal [13]. També es va 

trobar sobreexpressada la megalina que és una glicoproteïna de membrana important durant la 

formació del ronyó  i  finalment el Six2, un factor de transcripció que expressen tots els precursors 

cel·lulars dels components de la nefrona i es considera un marcador de progenitors renals [18]. En 

quant als marcadors epitelials que s’expressen en la transició de mesènquima a epiteli, la funció 

principal de la citoqueratina 18 és la d’organitzar l’estructura tridimensional de la cèl·lula. Tot i no 

ser específica del ronyó, és un dels primers filaments específics de l’epiteli que s’expressa en el 

pas de mesènquima a epiteli durant la organogènesi renal. Les E-caderines són les caderines 

característiques dels epitelis totalment diferenciats [22] i la vimentina s’expressa en el 

mesènquima metanèfric i en les cèl·lules mesenquimals en general i quan comença la inducció de 

la diferenciació cap a l’epiteli aquesta va desapareixent a la vegada que augmenta la síntesis de 

les citoqueratines [24]. La inducció de l’expressió de la citoqueratina 18 es va confirmar també per 

immunocitoquímica (Figura 51). Tot això indica que el protocol de diferenciació utilitzat 

aconsegueix diferenciar eficientment les cèl·lules mare adiposes.  
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A nivell morfològic, el protocol de diferenciació també va afavorir que les ASCs amb una 

característica morfologia fibroblàstica i amb un creixement en múltiples capes canviessin la seva 

morfologia cap a  la de cèl·lules epitelials, amb una forma poligonal i un creixement en monocapa 

(Figura 52). Els canvis en el citoesquelet analitzats amb la tinció de la f-actina van permetre 

discernir la transformació cap a la morfologia epitelial (Figura 53). 

Els resultats obtinguts fins ara indiquen que el protocol utilitzat per la diferenciació de les ASCs 

provoca una diferenciació eficient a cèl·lules amb morfologia epitelial que expressen marcadors 

epitelials i gens inicials de l’organogènesi renal.  

Com prèviament s’havia mencionat, la família de miRNAs let-7 és important en els processos de 

diferenciació tant de ESCs com de MSCs. L’augment del miRNA let-7e en les ESCs és important 

per iniciar qualsevol tipus de diferenciació ja que evita la pluripotència i això és indispensable per 

iniciar qualsevol procés de diferenciació [173-174]. En un estudi en les MSCs s’ha demostrat que 

el miRNA let-7 junt amb el miRNA-24, -125b i -138 té un paper específic (encara que no es 

coneixen els seus gens diana) en la diferenciació osteogènica a través de la via PDGF [172]. De 

totes maneres, el miRNA let-7 en les MSCs no només és important en la diferenciació sinó que 

també és essencial en el manteniment de l’auto-renovació, una característica definitòria de les 

cèl·lules mare. El manteniment de l’auto-renovació podria ser degut a la inhibició del factor nuclear 

hepàtic 4 alfa (HNF4A) per part del miRNA let-7e [196]. 

Tenint en compte que el miRNA let-7e augmentava notablement durant la diferenciació dels EBs 

en l’Estudi 1 i la informació provinent  de publicacions prèvies en que s’indica que la família de 

miRNAs let-7 determina la  diferenciació de les cèl·lules mare [172, 195] i tenint en compte a més 

a més que quasi no es detecta en l’embrió i per contra s’expressa de forma important en el ronyó 

adult [185-186], i que es troba clarament disminuïda en el carcinoma renal, és a dir, en un estat de 

desdiferenciació [201], vam decidir comprovar el seu paper en la diferenciació de les ASCs amb 

ATRA.  
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L’expressió del miRNA let-7e es va trobar augmentada en les ASCs cultivades amb ATRA 

respecte les cèl·lules no tractades (Figura 54). No només això, les ASCs no tractades amb ATRA 

però transfectades amb el miRNA let-7e van presentar un  augment en l’expressió dels marcadors 

Pax2, Wt1, Wnt4, megalina, i Citoquetatina 18 (Figura 57), indicant el paper del miRNA let-7e com 

inductor de la diferenciació. Al silenciar el miRNA let-7e en les cèl·lules diferenciades amb ATRA 

es va reduir l’expressió d’aquests mateixos marcadors, prèviament augmentada amb el tractament 

de diferenciació (Figura 57) i aquest resultat  va reforçar encara més la nostra troballa. 

Una vegada confirmada la importància del miRNA let-7e en la diferenciació de les ASCs, vam 

investigar el mecanisme pel qual el let-7e podia influir en la diferenciació. 

Les MMPs es troben implicades en la diferenciació des del primer moment del desenvolupament 

d’un organisme. Són importants en la implantació del blastocist i  a continuació en tot el 

desenvolupament de l’embrió [162]. En l’organogènesi renal,  la MMP2 i la MMP9 es sintetitzen 

pel mesènquima renal en el moment de la interacció entre UB (brot uretral) i MM (mesènquima 

metanèfric), però només la MMP9 és essencial per l’organogènesi renal in vitro sobretot per les 

primeres divisions de l’UB [21]. La MMP9 està implicada en la diferenciació epitelial pel seu paper 

fonamental en la remodelació de la matriu extracel·lular cap una matriu epitelial, que és un procés 

central en la transició de mesènquima a epiteli [21].  

La matriu extracel·lular és una estructura ben organitzada que ocupa l’espai extracel·lular i es 

composa de proteïnes, proteoglicans i glicoproteïnes. Actua com un nexe d’unió entre les cèl·lules, 

dóna consistència, suport i permet la difusió de diferents substàncies com factors de creixement i 

diferenciació. Una estratègia efectiva per la remodelació de la matriu extracel·lular és degradar el 

seus components i substituir-los per altres de nous. La MMP9 intervé en la remodelació d’aquesta 

matriu en el procés de la transició de mesènquima a epiteli, en el qual aquesta matriu passa de 

ser una matriu mesenquimal a una matriu de tipus epitelial que es composa de col·lagen tipus IV, 

laminina, nidogen i proteoglicans. 

 

La MMP9 degrada amb alta especificitat el col·lagen desnaturalitzat (gelatina) i per aquest motiu 

es diu que té activitat gelatinolítica (junt amb la MMP2, es denominen gelatinases). La MMP9 
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també pot actuar en els col·làgens “natius” tipus I ,IV, V, IX, elastina, però la MMP9 també té 

capacitat de degradar algunes molècules que no formen part de la matriu extracel·lular i no són 

simplement estructurals [150-151].  

La MMP9 degrada el receptor de IL2 � (IL2�) en les cèl·lules T i això provoca que la proliferació i 

resposta a la IL2 per part d’aquestes cèl·lules disminueix significativament [150]. La MMP9  és en 

part responsable de la malaltia autoimmune de la pell, pèmfig bullós perquè degrada la proteïna 

�1-PI [150]. En les cèl·lules epitelials del túbul renal, la MMP9 és capaç de trencar el marcador 

epitelial i d’adhesió cel·lular E-caderina i d’aquesta manera afavorir el procés de desdiferenciació i 

la transició d’epiteli a mesènquima [152].  

Les MSCs in vivo es localitzen al voltant dels vasos i només expressen de forma fisiològica la 

MMP2. Degut a la seva localització, actuen com a protectores de l’activitat proteasa en l’ambient 

vascular  i secreten els inhibidors TIMP-1 i TIMP-2, que inhibeixen el processament del col·lagen 

IV, la laminina i la fibronectina, per part de la MMP-9 i la MMP-2 respectivament [161]. De totes 

maneres, l’expressió de les MMPs es pot aconseguir amb alguns estímuls. L’ATRA pot estimular 

l’expressió de la MMP9  [155-156, 158]. 

En el nostre estudi es confirmen els resultats dels articles anteriors ja que el cultiu d’ASCs sense 

tractar tenia una activitat MMP2 molt més intensa que l’activitat MMP9 i el tractament de 

diferenciació amb ATRA no va tenir un efecte evident en l’activitat MMP2 i en canvi va augmentar 

l’activitat MMP9, apareixent una banda molt intensa corresponent a la pro-forma de la MMP9 en 

els gels de zimografia. (Figura 58). Aquests resultats indiquen la implicació de la MMP9 en la 

diferenciació amb ATRA. 

Els nivells d’expressió de la MMP9 en les ASCs cultivades amb ATRA van anar disminuint del dia 

6 al dia 11 del cultiu (Figura 65), just al contrari a l’expressió del miRNA let-7e, que va anar 

augmentant del dia 6 al dia 11 del cultiu de diferenciació (Figura 64), indicant una relació 

inversament proporcional entre el miRNA let-7e i la MMP9.  
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Com ja s’ha explicat abans, les MMPs són fonamental en els processos de diferenciació [162] i en 

la transició de mesènquima a epiteli [21], però tot i la seva importància, la seva expressió i activitat 

ha d’estar molt ben regulada ja que si l’expressió sobrepassa uns certs nivells, es pot donar el 

procés invers, la desdiferenciació i la transició d’epiteli a mesènquima (EMT). Aquesta 

desdiferenciació es demostra per exemple en la fibrosis renal, on les cèl·lules tubulars 

diferenciades adquireixen característiques mesenquimals [167]. Seria lògic pensar que un 

augment en els nivells de MMPs en el procés de fibrosis podria ser positiu per tal de degradar 

l’excés de matriu extracel·lular que es forma. En canvi, el paper de les MMPs és controvertit ja que 

aquestes proteases també poden trencar la membrana basal tubular i en concret la MMP-9 pot 

induir la transició d’epiteli a mesènquima a través del trencament del marcador epitelial i d’adhesió 

cel·lular E-caderina en les cèl·lules tubulars renals [152]. En la transició d’epiteli a mesènquima 

que té lloc durant  la fibrosis renal, el trencament dels complexes E-caderina i �-catenina fa 

disminuir l’expressió de citoqueratines i s’adquireix un fenotip mesenquimal amb un augment en 

l’expressió de la vimentina [170]. En els queratinòcits per exemple, la pèrdua d’E-caderina es 

relaciona amb un increment de MMP-9 [168] i en canvi els ratolins mutants que no expressen la 

MMP-9 sofreixen poca transició d’epiteli a mesènquima en la fibrosis renal intersticial [169]. En un 

estudi en el cor diabètic, es va observar com la inhibició de la MMP9 augmentava la supervivència 

i diferenciació de les cèl·lules mare cardíaques cap a cardiomiòcits per la disminució en la rigidesa 

de la MEC i l’acumulació de col·lagen [166]. Per això la MMP9 ha d’estar regulada perquè es 

produeixi la diferenciació de mesènquima a epiteli. 

La MMP9 es regula a diferents nivells. En l’etapa post-transcripcional, la MMP9 està regulada per 

miRNAs [159] i a nivell de proteïna està regulada pels inhibidors de proteases en els teixits 

(TIMPs), que s’uneixen en ell lloc actiu inhibint l’activitat catalítica en un ratio 1:1, principalment el 

TIMP1. 

Tenint en compte els estudis previs mencionats en els que la MMP9 està implicada en la 

diferenciació epitelial, en aquest estudi, vam investigar si podria existir una acció reguladora del 

miRNA let-7e sobre la MMP9 en la diferenciació de les ASCs que pogués determinar el procés de 

diferenciació. 
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La MMP9 a més a més, es troba classificada en la base de dades  miRWalk com un gen diana del 

miRNA let-7e i existeix un precedent en que es descriu la relació entre la MMP9 i membres de la 

família let-7 de forma indirecta a través del inductor de MMPs, Basigin [160]. En aquest estudi es 

va demostrar el paper del miRNA let-7b com un miRNA supressor de tumors ja que la seva acció 

inhibitòria directa en la Basigin desencadenava una supressió indirecta de la MMP9 i la 

conseqüent reducció en la invasivitat i la migració de les cèl·lules del melanoma.   

Aquestes dades van reforçar la nostra hipòtesis encara que fins ara no s’ha descrit una inhibició 

de la MMP-9 per part del miRNA let-7e en la diferenciació epitelial. 

 

En una primera aproximació experimental, les ASCs no tractades i transfectades amb el miRNA 

let-7e van mostrar una disminució en l’expressió del mRNA de la MMP9 (Figura 59). Es va trobar 

també una reducció en l’activitat gelatinolítica del sobrenedant de les cèl·lules transfectades tant 

en la forma activa com en la pro-forma de la MMP9, indicant que la disminució dels nivells de 

mRNA es reflectia també en una disminució en la seva activitat (Figura 60), tot això és indicatiu de 

l’acció del let-7 sobre la MMP9 i el més important, sobre la seva activitat.  

Els miRNAs no sempre actuen degradant el mRNA, normalment només eviten la seva traducció 

per la interacció entre parells de bases en la 3’UTR del mRNA, però en el nostre cas, la disminució 

en l’expressió del mRNA de la MMP9 indica que el miRNA let-7e a part d’impedir la traducció, 

actua degradant el mRNA. 

Per confirmar que un gen és una diana específica d’un miRNA i que la regulació no es produeix de 

forma indirecta, sinó per la unió a la seqüència 3’UTR del gen diana, s’ha de confirmar aquesta 

interacció mitjançant l’assaig del gen reporter de la luciferasa. Amb aquesta finalitat, en el nostre 

estudi es va realitzar l’assaig primer en les cèl·lules HEK293, una línia cel·lular molt fàcil de 

transfectar i molt utilitzada en aquest tipus d’assajos conceptuals i a continuació en les ASCs ja 

que és important validar aquesta relació en les cèl·lules d’interès. 

Les cèl·lules HEK293 es van transfectar amb els plasmidis que contenien la 3’UTR de la MMP9 

inserida per sota de la regió del gen reporter de la luciferasa (“wild-tipe o delecionada) junt amb 
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l’oligonucleòtid que imita el miRNA let-7e. Quan la 3’UTR MMP9 “wild-type” es va transfectar junt 

amb el let-7e es va obtenir una disminució significativa de l’activitat luciferasa produïda per la 

inhibició directa del let-7e sobre la 3’UTR de la MMP9 (Figura 61). D’altra banda, quan es va 

transfectar la 3’UTR de la MMP9 que conté el lloc d’unió de la seqüència “seed” del let-7e 

delecionat, el miRNA let-7e no va conduir a una disminució significativa en l’activitat luciferasa 

degut a la impossibilitat per part del let-7e d’unir-se eficientment a la 3’UTR i l’efecte repressor va 

desaparèixer (Figura 61). L’experiment realitzat en les ASCs també va mostrar una disminució 

significativa en l’activitat luciferasa quan el let-7e es va transfectar amb el plasmidi 3’UTR MMP9 

(Figura 62).  

Aquests resultats indiquen que el miRNA let-7e inhibeix significativament l’expressió de la MMP9 a 

través de la unió directa a la 3’UTR d’aquest gen en una seqüència d’unió específica i 

específicament en les ASCs de ratolí.  

Per tal de confirmar que existia també aquest tipus de inhibició en les ASCs cultivades amb ATRA 

el miRNA let-7e es va silenciar. Com era d’esperar pels resultats obtinguts en les ASCs sense 

tractar, la silenciació del miRNA let-7e en les cèl·lules en diferenciació va augmentar l’expressió 

del mRNA de la MMP9 a nivell gènic (Figura 66) i també va augmentar l’activitat luciferasa de les 

ASCs cultivades amb ATRA i transfectades amb la 3’UTR de la MMP9 junt amb l’oligonucleòtid 

silenciador en diferents dies de diferenciació (Figura 67). Finalment, l’augment de l’activitat 

gelatinasa en experiments de zimografia in situ en les ASCs silenciades, (que indica un augment 

en l’activitat específica de la MMP9), ens va confirmar que el miRNA le-7e en les ASCs tenia un 

efecte directe en l’activitat MMP9 (Figura 68).  

Aquests últims experiments confirmen que el miRNA let-7e té un efecte regulador en l’expressió 

de la MMP9 en les ASCs diferenciades amb ATRA per la seva acció inhibitòria en la 3’UTR de la 

MMP9 i que aquesta inhibició es veu directament reflectida  en una inhibició en la seva activitat. 

En aquest treball demostrem que el miRNA let-7e té un efecte inductor de la diferenciació i 

determina l’expressió dels marcadors de l’organogènesi renal i els marcadors epitelials. El miRNA 

let-7e té un efecte inhibidor directe en l’expressió de la MMP9. La regulació dels nivells de MMP9 
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per part del let-7e afavoreix la diferenciació epitelial i en canvi un augment en els nivells de MMP9 

per una falta de inhibició fa perdre les característiques de les ASCs diferenciades, probablement 

per un mecanisme en el que la MMP9 degradaria la E-caderina i provocaria una conseqüent 

transició al fenotip mesenquimal. Per tant, el miRNA let-7e modula la diiferenciació de les ASCs 

modulant l’expressió de la MMP9.  
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1. Les mESCs es poden diferenciar a cèl·lules amb característiques de progenitors renals 

quan s’indueix la formació de cossos embrionaris i es cultiven en medi de cultiu amb les 

proporcions adequades de  ATRA i activina A.  

 

2. La família de miRNAs let-7 augmenta en la diferenciació dels EBs amb ATRA i activina A i 

en concret el miRNA let-7e és essencial en l’expressió dels marcadors de l’organogènesi renal  i 

en modular els nivells de �-catenina a través d’un mecanisme que implica la inhibició de la PKC� i 

la conseqüent disminució en la fosforilacó de la GSK3� (Ser-9). 

 

3. Les mASCs es poden diferenciar a cèl·lules amb morfologia epitelial que expressen 

marcadors epitelials i gens inicials de l’organogènsei renal quan es cultiven amb ATRA. 

 

4. El miRNA let-7e té un efecte inductor de la diferenciació en les mASCs ja que determina 

l’expressió dels marcadors de l’organogènesi renal i els marcadors epitelials  

 

5. Durant el procés de diferenciació de les mASCs, el miRNA let-7e actua directament sobre 

la MMP9, provocant la inhibició tant de l’expressió com de la seva funció en la diferenciació.  
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