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RESUM 

Títol: Disseny del protocol per a l’anàlisi d’alteracions mitocondrials en un model murí 

de Síndrome de Williams-Beuren (SWB). 

Autora: Anna Vilalta Vidal 

Tutores: Victoria Campuzano Uceda (UB) i Alba Casellas Comallonga (UVic-UCC) 

Data: Gener 2020 

Paraules clau: Síndrome de Williams-Beuren (SWB), Mouse Embryonic Fibroblast 

(MEF), cultius cel·lulars (primaris i immortals), models animals, funcionalitat 

mitocondrial, tinció immunocitoquímica, microscopi confocal. 

 

La síndrome de Williams-Beuren (SWB) és una malaltia genètica causada per una 

deleció microscòpica en el cromosoma 7, concretament en la banda cromosòmica 

7q11.23. Un dels 26-28 gens que conté aquesta banda i que, per tant, no és present en 

les persones que pateixen aquesta malaltia, és el gen DNAJC30. L’aportació fenotípica 

de la manca d’aquest gen, no havia estat estudiada fins l’any 2018, en un estudi que 

relacionava el mal funcionament mitocondrial, causat per la manca del gen en qüestió, 

amb la patogènesi de la malaltia.  

Per a la realització d’aquest estudi, van ser creats cultius cel·lulars primaris de fibroblasts 

d’embrions murins (Mouse Embryonic Fibroblasts o MEF), obtinguts de la mateixa 

femella de ratolí, els quals podien presentar dos possibles genotips: sa o mutat; amb la 

deleció genètica anàloga a la SWB en humans (7q11.23). Es va dur a terme una 

comparació entre les mostres de MEF sans (obtingudes d’embrions sans) i mostres de 

MEF mutats (obtingudes d’embrions mutats), per tal de determinar l’existència d’una 

diferència en la funcionalitat mitocondrial entre ambdós genotips, causada per la manca 

del gen nuclear DNAJC30 en els individus mutats. Per poder dur a terme aquesta 

comparació, ha estat dissenyat el protocol d’una tinció immunocitoquímica, per tal de 

tenyir els mitocondris dels fibroblasts, observats en el microscopi confocal. Amb els 

resultats obtinguts en aquesta observació, s’havien de realitzar unes anàlisis 

morfològiques i morfomètriques, en relació a la funcionalitat dels orgànuls cel·lulars en 

qüestió. Aquestes anàlisis tindrien la funció de comprovar l’existència d’una alteració de 

caire mitocondrial en els MEF mutats respecte als sans, que pogués ser extrapolable en 

el tractament mèdic de persones amb SWB.  
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SUMMARY 

Title: Design of the protocol for the analysis of mitochondrial alterations in a murine 

model of Williams-Beuren Syndrome (WBS) 
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Williams-Beuren Syndrome (SWB) is a genetic disease caused by a microscopic deletion 

on chromosome 7, specifically in chromosome band 7q11.23. One of the 26-28 genes 

that contains this band and, therefore, is not present in people that suffers from this 

disease, is the DNAJC30 gene. The phenotypic contribution of the deficiency of this 

gene, had not been studied until 2018 in a study that linked mitochondrial malfunction, 

caused by a lack of this gene, to the pathogenesis of the disease. 

 

To carry out this study, were obtained primary cell cultures of Mouse Embryonic 

Fibroblasts (MEF) from the same mouse female, which could have two possible 

genotypes: healthy or mutated; with gene deletion analogous to SWB in humans 

(7q11.23). A comparison was made between healthy MEF samples (obtained from 

healthy embryos) and mutated MEF samples (obtained from mutated embryos), in order 

to determine the existence of a difference in mitochondrial functionality between the two 

genotypes, caused by the lack of the nuclear gene DNAJC30 in the mutated individuals. 

To carry out this comparison, the protocol was designed for an immunocytochemical 

staining, to stain the mitochondria of fibroblasts, observed on the confocal microscope. 

With the results obtained from this observation, morphological and morphometric 

analyzes had to be performed in relation to the functionality of the cell organelles. These 

analyzes would have the function of checking for a mitochondrial alteration in mutated 

MEFs with respect to the healthy ones, which could be extrapolated in the medical 

treatment of people with SWB. 
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INTRODUCCIÓ 

1) LES MALALTIES GENÈTIQUES 

Si existeix una característica que comparteixen una gran quantitat de malalties rares, 

com és el cas de la síndrome de Williams-Beuren (SWB), és el fet de tenir un component 

genètic de base, és a dir, solen ser malalties genètiques. Una malaltia o trastorn 

genètic és una afecció patològica causada per una alteració en el genoma, també 

anomenada mutació, que provoca un fenotip associat concret. 

Hi ha diversos tipus de malalties genètiques: les malalties cromosòmiques (causades 

per anomalies en els cromosomes), els defectes causats per un únic gen (o trastorns 

hereditaris mendelians, p. ex: acondroplàsia, fibrosis quística, síndrome de Marfan, etc.), 

les malalties multifactorials (causades per factors múltiples com la combinació de 

diversos gens mutats o altres factors com l’ambient, p. ex: Alzheimer, esquizofrènia, 

etc.) i els problemes teratogènics (causats per l’exposició del fetus a substàncies que 

provoquen anomalies, anomenats teratògens, com l’alcohol, la radiació, el plom, alguns 

medicaments, etc.). 

Dins de les malalties genètiques cromosòmiques, aquestes es poden subdividir encara 

més segons si el grau d’abastament de l’afectació cromosòmica és total o parcial o, dit 

de manera més simple, segons si la mutació afecta a un cromosoma en la seva totalitat 

o si només n’és afectada una part específica d’aquest. 

Fent referència al primer cas, si el defecte cromosòmic es troba en el cromosoma 

sencer, i provoca que hi hagi un nombre de cromosomes superior o inferior a l’habitual 

(2n = 46 cromosomes), parlem d’aneuploïdia. Exemples de malalties genètiques 

causades per aneuploïdia poden ser: la Síndrome de Down (també coneguda com a 

Trisomia 21, on hi ha un cromosoma 21 de més, de manera que en el cariotip s’observen 

3 cromosomes de tipus 21, en comptes d’una parella) o la Síndrome de Turner (on hi 

manca un cromosoma sexual i només hi ha un cromosoma X, en comptes d’una parella 

XX o XY), entre d’altres patologies.  

Per altra banda, altres malalties genètiques cromosòmiques menys evidents són 

aquelles en les que només hi ha afectada una part del cromosoma, i no un cromosoma 

sencer, com en el cas anterior.  

  



7 
 

Aquestes afeccions a parts concretes dels cromosomes, també anomenades 

mutacions cromosòmiques puntuals, només afecten a un conjunt de gens dins del 

cromosoma, és a dir, només a una part més o menys extensa d’una seqüència de 

nucleòtids específica. Aquestes mutacions en el DNA poden ser de diversos tipus:  

Duplicacions: repetició d’una part de la seqüència de DNA. 

Inversions: seqüència invertida de nucleòtids, produïda després d’un despreniment 

d’un fragment de la cadena i una posterior inserció invertida en la mateixa. 

Delecions: manca o supressió d’una part del cromosoma o de la seqüència de DNA. 

Insercions: Addició d’un fragment de material genètic dins de la cadena de nucleòtids 

d’un cromosoma, provinent de la separació d’aquest fragment d’un altre cromosoma. 

Translocacions: Intercanvi i reorganització de dos segments de cromosomes, entre 

diferents ubicacions d’un mateix cromosoma, o entre un cromosoma i un altre (UVic-

UCC, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Dels tipus de malalties cromosòmiques mencionades, la síndrome de Williams-Beuren  

és concretament una deleció del fragment genètic d’un cromosoma somàtic 

(cromosoma 7), per tant, les persones afectades per aquesta patologia cromosòmica 

tenen un fragment específic d’aquest cromosoma, que els hi manca. A més, al tractar-

se d’una malaltia genètica rara, no sol ser detectada prenatalment ja que no són 

habituals les proves prenatals per a la seva detecció (a excepció de presència 

d’antecedents familiars), a diferència del que succeeix amb les malalties genètiques més 

comunes, com la Síndrome de Down, per les quals sí que en són habituals les dutes a 

terme de tècniques de detecció específiques.  

  

Figura 1: Esquema gràfic dels diferents tipus de mutacions cromosòmiques que 

poden anar associades a malalties genètiques cromosòmiques. Font: bioninja.com 
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2) SÍNDROME DE WILLIAMS-BEUREN (SWB) 

La síndrome de Williams-Beuren (SWB) és una malaltia genètica congènita, multi-

sistèmica i poc freqüent (Pober, B. R., 2010), que comporta una sèrie de problemes a 

les persones que el pateixen, essencialment de caire cardiovascular i també cognitiu, 

presentant un cert grau de retard mental (lleu o moderat depenent del cas), entre altres 

limitacions. La causa genòmica d'aquesta patologia rau en la deleció del fragment 

genètic del cromosoma somàtic 7 (7q11.23). 

Tots aquests aspectes seran esplaiats en aquest apartat però, primerament, és 

necessari conèixer els antecedents d’aquesta malaltia rara i el descobriment concloent 

de la mateixa com a tal, per part de les persones que la hi van donar nom: J. C. P. 

Williams i A. Beuren. 

 

2.1 Història de la síndrome  

Inicialment es detectaven, a grans trets (ja que la simptomatologia de la malaltia és més 

extensa), patologies cardíaques i cognitives de manera independent, sense trobar cap 

relació entre ambdós tipus d’afectacions patològiques, és a dir, sense saber que aquests 

dos fenotips podien formar part d’una sola malaltia. Això succeïa a principis dels anys 

50, dècada en què sembla que ja es feia referència a aquesta patologia genètica, gràcies 

a Guido Fanconi (1892-1979), pediatra suís que observava les afeccions en un pacient, 

tot i no saber quines eren les causes d’aquestes. Finalment, no va acabar establint una 

nomenclatura que englobés els símptomes d’aquell pacient en una malaltia comuna, 

però va descriure la simptomatologia que, per causes desconegudes, afectava al pacient 

en qüestió (1952): un estrenyiment de l’artèria aorta ascendent (estenosis aòrtica 

supravalvular), una elevació de calci en els nivells sanguinis (hipercalcèmia idiopàtica), 

a més de presentar uns trets facials força característics (“cara de follet”) (Pérez Jurado, 

L. A., 2017). Altres científics com Girardet, Schelensinger, Butler i Black sembla que 

també van trobar-se davant de casos similars al descrit per Fanconi, els quals eren 

sempre congènits i esporàdics, tot i que també podien ser familiars, a l’apreciar-se 

alguns casos de germans o de bessons.  

Des d’aquesta primera observació, no va ser fins una dècada més tard, quan, de manera 

independent, dos cardiòlegs van determinar que existia aquesta malaltia, relacionant 

inequívocament, tota aquesta sèrie de fenotips que afectaven a diverses àrees de 

l’organisme dels pacients. Finalment, aquesta “nova” malaltia descoberta va ser 

batejada amb el nom que sorgia de la combinació dels cognoms dels dos científics dels 

anys 60: síndrome de Williams-Beuren.  



9 
 

Per una banda, el neozelandès John Cyprian Phipps Williams, va detectar una sèrie de 

símptomes (1961) que formaven un estrany quadre clínic que, gairebé de forma 

simultània, el professor alemany Alois Beuren (1962) va descriure amb pràcticament la 

mateixa simptomatologia. És per això que, tot i que a la major part del món, el nom de 

la síndrome s’escurça a només “Síndrome de Williams”, a Europa es sol fer referència 

a aquest amb la nomenclatura de Síndrome de Williams-Beuren, donant-li 

reconeixement també al científic alemany. Ambdós estudiosos de la malaltia van 

descriure’n els principals símptomes, entre els quals destacaven, a primera vista, els 

trets facials distintius que ja havia detectat Fanconi una dècada enrere, així com el retard 

en el desenvolupament mental i psicomotor, una afectació cardiovascular i una possible 

existència d’hipercalcèmia transitòria en la infància, entre d’altres símptomes.  

A mida que van transcórrer les dècades, els avenços tecnològics van permetre 

investigar més sobre aquesta malaltia rara, i l’any 1993 va ser quan va ser descoberta 

la base molecular d’aquesta patologia (Etwart,A. K. et al., 1993). 

 

2.2 Epidemiologia i diagnosi 

La SWB és una malaltia genètica relativament rara o poc freqüent. La seva incidència 

és discutida ja que les estimacions segons les fonts, ballen entre 1 cas de cada 7.500 

nounats, 1 de cada 10.000, fins a 1 de cada 20.000 nounats (Strømme, P. et al., 2002), 

i afecta a homes i a dones en la mateixa proporció (fet que de per sí, denota que no es 

tracta d’una malaltia lligada al sexe, sinó autosòmica). Gairebé tots els casos són 

esporàdics, tot i que s’han documentat diversos casos familiars amb transmissió vertical; 

de pares a fills (del Campo Casanelles, M. et al., 2010). En aquests darrers casos, es 

pot recórrer a una diagnosi primerenca de la síndrome que, tot i requerir la duta a terme 

de tècniques moleculars complexes (p. ex: hibridació in situ per fluorescència (FISH) o 

Multiplex Ligation-Dependent probe Amplification (MLPA)), la seva eficiència és del 95%. Al 

ser una malaltia rara essencialment esporàdica i no hereditària, podria diagnosticar-se 

primerencament de manera fortuïta, en proves prenatals cardíaques que denotessin una 

anomalia característica que es pogués relacionar amb la malaltia (amb la continuació de 

proves amniòtiques, més invasives amb risc d’avortament, a voluntat dels pares). 

Malgrat això, el més habitual és que la diagnosi primerenca de la síndrome es doni una 

vegada l’individu ja ha nascut a l’evidenciar-se, primerament, aquest fenotip cardíac, així 

com també una sèrie de simptomatologies característiques.  
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2.3 Simptomatologia de la SWB  

El quadre clínic de la SWB presenta una àmplia simptomatologia que afecta a diversos 

sistemes i funcions de l’organisme, alguns dels quals solen ser perceptibles a partir dels 

2 o 3 anys d’edat. Es pot dividir aquesta simptomatologia en quatre grans blocs, entre 

els quals destaquen, en primer lloc, els trets facials característics; en segon lloc, els 

problemes a nivell neurològic i conductual; en tercer lloc, els problemes cardiovasculars; 

i, finalment, una sèrie d’afectacions igualment representatives i presents en la majoria 

de casos, així com també, altres que no ho són tant i que no sempre conflueixen amb la 

resta de símptomes (Burn, J.,1986; Morris, C. A., 1999). 

 

2.3.1  Característiques facials 

Els infants amb la Síndrome de Williams-Beuren tenen 

trets facials distintius, però aquests poden no ser evidents 

fins als 2 o 3 anys d’edat, i no solen ser reconeixibles si no 

es coneix la malaltia. Alguns d’aquests trets, de dalt a baix, 

poden ser: 

- Microencefàlia 

- Front estreta. 

- Ulls grans amb espai entre ells major a l’habitual, 

usualment de color verd o blau. 

- Excés de pell al voltant dels ulls.  

- Nas curt i camús. 

- Galtes protuberants i caigudes. 

- Boca ampla amb llavis voluminosos. 

- Oclusió dental alterada i regió molar poc desenvolupada: dents petites, molt 

espaiades, tortes o absents. 

- Mandíbula petita (micrognàtia).  

- Cara més allargada i prima en infants de més avançada edat o en adults. 

- Pell amb envelliment prematur  

 

2.3.2  Símptomes neurològics i conductuals  

Aquests símptomes, com en el cas anterior, poden no ser detectables en l’infant fins que 

no han transcorregut 2 o 3 anys des del seu naixement; quan ja hauria de desenvolupar 

la parla i altres habilitats relacionades amb la cognició. 

  

Figura 2: Infant amb la fisonomia 

característica de la SWB.             .                                                      

Font: EcuRed 
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- Neurològicament, presenten estructures i funcionaments cerebrals anòmals 

(petites displàsies en les capes corticals, tot i aparentment semblar normals). 

Perímetre cefàlic inferior a la mitjana (40% dels casos), neurones més petites i 

una girificació anormal (Tebbenkamp, A. T. N. et al., 2018). 

- Asimetria mental: per una banda, tenen certs problemes intel·lectuals, però per 

altra, tenen altres habilitats cognitives no afectades.  

o Dèficit en l’àrea psicomotriu: en la integració visuo-espacial (dificultats en 

tasques com dibuixar o muntar un trencaclosques).  

o Altres àrees del cervell menys afectades: lleu retard en el 

desenvolupament del llenguatge, en les habilitats motores o en la 

capacitat d’aprenentatge per repetició (memorització).  

o Altres àrees que es mantenen intactes: sentit de la musicalitat (força 

desenvolupat), sensibilitat als sorolls (hiperacúsia) o fàcil reconeixement 

de cares. 

- Discapacitat intel·lectual lleu o moderada: coeficient intel·lectual de 50-60 

(Ortiz-Romero, P. et al., 2018). 

- Alta sociabilitat: nens i nenes amb personalitat extravertida, amigable, 

desinhibida i entusiasta, amb preferència per estar envoltats de persones, 

sobretot adultes. 

- Alhora, dificultat per socialitzar amb altres nens/es que no tenen la malaltia, 

ja que els infants amb SWB no entenen la maldat en les persones que els 

envolten, com per exemple: dir mentides, les burles o les males passades; de 

fet, en alguns casos aquests infants han arribat a patir abusos escolars (Araujo, 

V., 2011). Els infants amb SWB no tenen aquests “mals” sentiments, ja que són 

completament innocents. 

- Són comunes les distraccions, així com el Trastorn per Dèficit d’Atenció i 

Hiperactivitat (TDAH), problemes d’ansietat i fòbies (Schneider. T. et al., 2012). 

2.3.3  Cardiopaties 

Finalment, arribat al tercer bloc de simptomatologia destacada, s’arriba al problema més 

greu que pateixen les persones amb síndrome de Williams-Beuren, el qual pot ser la 

causa de la mort del pacient, a curt o llarg termini. A diferència dels trets facials 

característics i dels problemes cognitius abans mencionats, els problemes 

cardiovasculars solen ser el detonant que provoca la diagnosi primerenca de la 

síndrome en els infants. Es pot detectar en nadons; abans que els altres símptomes 

anteriorment mencionats no siguin perceptibles. Les cardiopaties més representatives 

dels individus malalts són: 
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- Estenosis aòrtica supravalvular (SVAS): consisteix en l’estrenyiment de l’artèria 

aorta supravalvular, degut a la manca del gen que produeix elastina. És comú 

observar en els nadons, una afectació també en l’artèria pulmonar (i alguna vegada 

també la renal), tot i que aquests altres estrenyiments arterials són un factor 

inconstant i infreqüentment progressiu que, a més, en 3 de cada 4 casos es sol 

revertir. Per tant, l’estenosi es presenta essencialment només en l’artèria aòrtica 

supravalvular. Habitualment, s’ha de recórrer a la cirurgia per a solucionar les 

complicacions derivades (com la insuficiència cardíaca) de l’SVAS, ja que pot 

suposar una amenaça per a la vida del pacient.  

- Hipertensió arterial: desenvolupada en la meitat dels casos, en relació amb 

l’estenosis (Antonell, A. et al., 2006). Requereix tractament. 

- Hipercalcèmia idiopàtica transitòria: nivell de calci elevat en sang (pot causar 

convulsions i rigidesa muscular).  

- En rares ocasions, si no es segueix adequadament l’evolució cardíaca del pacient, 

es pot arribar a l’extrem de patir hipertròfia cardíaca (Ortiz-Romero, P. et al., 2018), 

que consisteix en la dilatació i engruiximent de les parets del cor. És molt greu 

arribar a aquest punt perquè el cor pot arribar fàcilment al seu límit, ja que a l’estar 

dilatat, perd elasticitat i pot deixar de bombejar amb la força necessària, provocant 

la mort del pacient. 

 

2.3.4 Altres característiques 

No tots els símptomes següents es donen en tots els casos de la síndrome. Es troben 

ordenats de major a menor freqüència. 

- Retard en el creixement: és destacable el lent creixement post-natal dels individus, 

sobretot pel que fa a la primera infància i durant la pubertat (que sol ser primerenca). 

Són probables les curvatures espinals (Antonell, A. et al., 2006), una estatura baixa, 

tòrax enfonsat i l’encorbament del dit petit cap endins. 

- De caràcter digestiu: dolor abdominal, estrenyiment crònic, tendència a hèrnies 

inguinals, còlics intestinals i tendència a la formació de diverticles o cavitats 

anormals que es formen en l’aparell digestiu. 

- Símptomes múscul-esquelètics: la hipercalcèmia idiopàtica transitòria durant 

la infantesa pot debilitar els ossos provocant problemes de columna, to muscular 

baix (hipotonia) (Segura-Puimedon, M. et al., 2014), rigidesa i debilitament articular 

en l’envelliment. 

- Símptomes cutanis i oculars: signes d’envelliment precoç a causa de la 

disminució de l’elastina. Miopia, hipermetropia, estrabisme i iris estrellat. 
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- De caràcter endocrí i metabòlic: retard en el desenvolupament del sistema 

endocrí, diabetis, celiaquies (10% dels casos), hipotiroïdisme subclínic, pubertat 

primerenca, etc. 

- Símptomes del sistema genito-urinari: nefrocalcinosis (acumulació de calci en el 

ronyó, relacionada amb la hipercalcèmia), es tendeixen a formar càlculs (Antonell, 

A. et al., 2006). Els individus amb SWB també tenen tendència a les infeccions 

urinàries, bufeta urinària gruixuda i poc elàstica en l’edat adulta (gran causant de la 

simptomatologia miccional en aquesta edat), emissió involuntària però conscient 

d’orina i tendència a la enuresis nocturna (emissió d’orina per la nit). 

Malgrat el gran llistat de possibles símptomes que pot presentar una persona amb SWB, 

existeix un ampli rang de variabilitat clínica entre els diversos pacients, tant en quant a 

problemes mèdics com en la capacitat intel·lectual, fins i tot quan es tracta de casos 

dins de la mateixa família. Hi ha diversos factors que poden influir en la variabilitat 

d’aquest fenotip, entre les quals s’inclouen les influències ambientals, les variants 

genètiques en l’al·lel no delecionat, entre d’altres (Pérez Jurado, L. A., 2017).  

 

2.4 Genòmica de la SWB 

La raó genètica per la qual la síndrome presenta aquesta gran quantitat de símptomes, 

no va ser descoberta fins l’any 1993 (Etwart, A. K. et al. 1993), quan es va veure que 

tota aquesta sèrie de manifestacions fenotípiques que presentaven els individus malalts, 

estava relacionada amb la pèrdua de diversos gens  

 

2.4.1  Origen de la síndrome: malaltia hereditària o mutació de novo 

Al ser una malaltia genètica, es pot transmetre de pares a fills, degut a que els individus 

que la pateixen no són estèrils. Malgrat això, aquesta transmissió vertical de la malaltia 

no sol ser l’habitual, sinó que té lloc, més aviat, en casos molt excepcionals. Els que són 

més comuns són els casos en què les persones afectades per la SWB no tenen cap 

antecedent familiar amb l’afecció i es tracti, aleshores, d’una malaltia genètica 

esporàdica. De fet, la majoria de casos registrats mostren aquesta malaltia com a 

esporàdica i no com a hereditària (Pérez-Jurado, L.A., 2017), la qual ve provocada per 

mutacions de novo, que són aquelles que apareixen per primera vegada en la família 

(Antonell, A., 2006). 

L’origen genètic de la síndrome rau en la pèrdua de material genètic de l’òvul o de 

l’espermatozou, però no dels dos alhora, ja que aquesta malaltia cromosòmica és 

sempre heterozigòtica, és a dir, presenta la deleció genòmica en només un dels 
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cromosomes. Aquesta heterozigosi és deguda a que en només un cromosoma 7 hi 

manquen els gens del locus cromosòmic 7q11.23 (SWB); deleció haploide que 

s’anomena haploinsuficiència. Per altra banda, ens podem referir a aquesta malaltia 

com a haplosuficient, pel fet que de no ser necessària una mutació homozigòtica (en 

tots dos cromosomes homòlegs) per tal de presentar la malaltia. De fet, se sap que els 

casos d’afeccions homozigòtiques en la banda 7q11.23, són letals pels individus durant 

el desenvolupament embrionari (Sakurai, T, et al., 2010).  

Les delecions de novo que provoquen la síndrome, tenen lloc degut a la recombinació 

de les cèl·lules germinals, i poden donar-se en la mateixa proporció entre pares i mares, 

independentment de la seva edat (Pérez-Jurado, L. A., 2017). Per tant, aquestes 

delecions en el cromosoma 7, resulten d'una recombinació homòloga no al·lèlica 

(RHNA) entre dues repeticions de baix nombre de còpies (LCRs), que flanquegen la 

regió cromosòmica afectada (7q11.23) (Ramírez-Velazco, A. et al., 2015). La RHNA, és 

deguda a un alineament meiòtic erroni entre aquestes dues repeticions LCRS, amb la 

mateixa orientació (Merla, G. et al., 2010).  

Aproximadament, dos terços (66%) dels casos de la malaltia, s'originen per una 

recombinació intercromosòmica (entre els dos cromosomes homòlegs), mentre que en 

el terç restant (33%), la recombinació és intracromosòmica (entre el mateix cromosoma 

7) (Antonell, A. et al., 2006).  

L’altra causa per la qual pot aparèixer la síndrome, tot i inhabitual, és aquella en què 

existeixen antecedents familiars del mateix i es dona una transmissió de pares a fills. 

Existeix la mateixa proporció de casos SWB entre homes i dones, de manera que també 

ho és la freqüència en què un cromosoma matern o patern intervé en la transmissió 

vertical de la malaltia. En els pocs casos documentats en què ha succeït, s’ha observat 

que la SWB és una malaltia autosòmica dominant, de manera que les persones que 

la pateixen tenen un 50% de probabilitats de transmetre-la als seus descendents (del 

Campo Casanelles, M. et al., 2010). Això es deu al fet que, com ja s’ha mencionat, 

només tenint un dels dos al·lels mutats o, el que és el mateix, essent heterozigot, ja és 

suficient per presentar la malaltia (haplosuficiència). En canvi, en els casos més 

freqüents d’herència autosòmica recessiva (p. ex: daltonisme, fibrosis quística, anèmia 

falciforme, etc.), caldria que la mutació cromosòmica fos homozigòtica, amb els 

cromosomes matern i patern mutats. En la SWB, però, no existeixen individus amb 

deleció homozigòtica ja que aquests no arriben a néixer. 
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Per tant, en els casos de transmissió vertical de la malaltia, al ser aquesta autosòmica 

dominant, els progenitors (P1) conformats per una mare amb la síndrome (heterozigot) 

i un pare sa (homozigot amb els dos al·lels sans), o viceversa, tindran el mateix nombre 

de probabilitats de tenir descendència (F1) sana, com F1 amb la síndrome. A més, la 

transmissió d’aquest al·lel mutat en el genotip de la F1 és totalment aleatòria, de manera 

que les probabilitats del fill d’adquirir la malaltia són bàsicament de cara o creu.  

Cal tenir present, però, que els casos de la malaltia transmesa verticalment són molt 

infreqüents, i que la causa per la qual la Síndrome de Williams-Beuren és una malaltia 

rara és perquè, afortunadament, depèn quasi exclusivament de les mutacions de novo, 

ocorregudes espontàniament. 

 

2.4.2  Gens delecionats implicats en el fenotip del SWB 

La Síndrome de Williams-Beuren està causada per una deleció microscòpica dels gens 

contigus en la banda cromosòmica 7q11.23, i en el 90% dels casos, aquesta deleció 

heterozigòtica té una mida molt similar: 1,55 - 1.83Mb, és a dir, al voltant de 1.600.000pb 

(parells de bases) (Antonell, M. et al., 2010). Depenent de la mida de la deleció, aquesta 

sol abastar de 26 a 28 gens. 

 

 

 

 

 

El Projecte Genoma Humà ha accelerat el procés d’identificació dels gens que tenen 

lloc en la regió delecionada i, actualment, ja s’han identificat 18 gens que codifiquen per 

a proteïnes estructurals, factors de transcripció i receptors transmembrana, entre altres 

tipus de proteïnes.  

Malgrat que ja es comencen a conèixer els fenotips associats als gens absents en la 

SWB, avui dia encara es desconeix la funció real de molts d’aquests (Pérez Jurado, L. 

A., 2017) i, alhora, es segueixen debatent les bases moleculars per les quals es donen 

aquests fenotips relacionats amb el CNV (variacions en el nombre de còpies o Copy-

number variations) 7q11.23, sobretot pel que fa als fenotips neuro-cognitius (Merla, G. 

et al., 2010). 

Figura 3: Esquema gràfic del 

cromosoma 7 a la part inferior de la 

figura, i llista dels 28 gens que conté la 

banda cromosòmica 7q11.23, a la part 

superior.                    .                                                       

Font: Gao, M. C. et al., 2010. 
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Els 18 gens més comunament delecionats, de centròmer a telòmer, són els representats 

en la taula 1.    

 
 

Alguns d’aquests gens absents en la SWB que s’observen en la taula 1, han estat 

relacionats amb la vessant neurocognitiva de la patologia, com és el cas del gen GTF2 

(Sakurai, T. et al., 2010; Sanders, S. J. et al., 2011) o el gen STX1A (Gao, M. C., 2010), 

mentre que altres ho han estat amb el fenotip cardiovascular, com és el cas del gen 

ELN, que codifica per a la proteïna de l’elastina (Etwart, A. K. et al., 1993). 

Existeixen altres gens que s’observen en la figura 3 i que formen part del CNV 7q11.23, 

però, que no conformen els 18 gens de la llista, dels quals el projecte Genoma Humà en 

va descobrir la funcionalitat. Un d’aquests és el gen DNAJC30, del qual se sap que en 

els individus amb SWB no hi és present, però es desconeix el seu paper en la patogènesi 

de la síndrome, i pocs estudis han estat realitzats per tal de descobrir-ho. Es remarca 

aquest darrer gen en concret pel seu paper en aquest estudi, més endavant concretat.  

Taula 1: 18 gens comunament delecionats en la síndrome de Williams-Beuren, 

ordenats de centròmer a telòmer. Font: Pérez Jurado, L. A. (2017). 
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3) MODELS EXPERIMENTALS PER A L’ESTUDI DE LA SWB 

Existeixen molts models experimentals per tal d’estudiar malalties genètiques com la 

SWB. En aquest estudi, es va partir de la presència de models animals modificats 

genèticament, per a l’obtenció de cèl·lules embrionàries. També es va partir de la prèvia 

creació de cultius cel·lulars immortals. 

 

3.1 Cultius cel·lulars  

3.1.1  Cultius cel·lulars primaris i immortals 

Els cultius cel·lulars, també anomenats cultius primaris, són conjunts de cèl·lules del 

mateix tipus que són aïllades d'un teixit animal o vegetal amb l’objectiu de fer-les créixer 

en una placa, en un determinat medi que ho propiciï, tenint a l’abast factors de 

creixement com aminoàcids, sals, vitamines i altres nutrients específics per a cada tipus 

de cèl·lula. 

Els cultius cel·lulars primaris, però, presenten un gran inconvenient o desavantatge: les 

cèl·lules tenen una vida de pocs dies fora del seu ambient habitual, període després del 

qual arriben a una etapa coneguda com a senescència, en la qual perden la capacitat 

de reproduir-se i moren. Aquest límit de dies suposa un gran inconvenient per als 

experiments que necessiten lapses de temps més llargs als d’una setmana, per això són 

útils els cultius cel·lulars immortals, els quals consten d’unes cèl·lules que no 

assoleixen l’etapa final de senescència, a causa d’una desregulació del seu cicle 

cel·lular que provoca una mitosi constant i descontrolada de les cèl·lules. 

La obtenció dels cultius cel·lulars immortals utilitzats pot durar setmanes i mesos, i en 

aquest estudi, va ser induïda la seva qualitat d’immortalitat per una mutació espontània 

(Puimedon-Segura, M. et al., 2014). Una altra metodologia molt usada per a la 

immortalització de cèl·lules, és la seva contaminació amb el virus de la família dels 

herpes: Epstein-Barr (EBV). Tot i que aquest era un mètode més senzill i ràpid, no va 

ser escollit per immortalitzar els MEF d’aquest estudi, degut a tenir una menor 

especificitat. 

Un inconvenient a la immortalització de les cèl·lules, és el fet que les condicions en les 

que es troben aquestes, no són les mateixes que les d’unes cèl·lules “mortals”. Per tant, 

els resultats d’un estudi in vitro amb unes condicions tan allunyades a les de les cèl·lules 

in vivo (dins de l’animal), no podrien ser extrapolables en gairebé cap cas a l’àmbit 

mèdic; on no existeixen cèl·lules immortals. Per tal de poder extrapolar els resultats, 

s’haurien d’utilitzar les cèl·lules in vitro més similars a les condicions in vivo: els cultius 

primaris. Aquests cultius sí que arriben a la senescència a les poques passades, de 
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manera que la funció dels cultius immortals seria la de fer les proves prèvies necessàries 

abans no s’estableixin els protocols i proves definitius, en els que sí que hi serien 

utilitzats, finalment, els cultius primaris creats en aquest estudi. 

 

3.1.2  Tipus de cèl·lules utilitzades per a l’estudi de la SWB  

Per a l’estudi de la síndrome, es poden utilitzar una gran varietat de cèl·lules, tant d’humà 

com de ratolí. Actualment, en molts estudis s’utilitzen cèl·lules mare pluripotents 

induïdes o IPS (Induced pluripotent stem cells) per a l’estudi de diverses malalties. 

Aquestes són un tipus de cèl·lules mare amb característiques pluripotencials, és a dir, 

amb capacitat de generar la majoria dels teixits. 

Algunes de les cèl·lules utilitzades en estudis sobre la SWB, són les representades en 

la taula 2.  

 

 

En la majoria d’estudis de la SWB, al ser una malaltia en la que les simptomatologies 

cardíaques i neuronals són les més característiques, es solen utilitzar cèl·lules de ratolí, 

ja que aquestes s’han d’extreure dels teixits de l’invidu, post-mortem. Aquest també és 

el cas d’aquest estudi, de manera que van ser utilitzades cèl·lules murines, 

concretament Mouse Embryonic Fibroblasts o MEF. 

Taula 2: Tipus de cèl·lules humanes i murines, utilitzades per a l’estudi de la SWB. 
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3.1.3  Mouse Embryonic Fibroblast o MEF 

Els cultius cel·lulars duts a terme en aquest estudi, 

es van fer concretament a partir de fibroblasts, 

unes cèl·lules embrionàries anomenades MEF 

(Mouse Embryonic Fibroblasts), obtingudes dels 

embrions de ratolí, resultat d’un encreuament d’un 

ratolí de la soca mutada C57BL/6J i un ratolí de la 

mateixa soca sense mutar.  

A partir d’aquest encreuament, degut a la característica autosòmica dominant de la 

síndrome, la ventrada podia tenir un 50% de probabilitats d’esdevenir sana o mutada.  

Els MEF són un tipus de fibroblast preparat a partir de l’embrió del ratolí. Són línies 

cel·lulars adherents per treballar, que conformen l’embrió abans de les diferenciacions 

cel·lulars. La seva fàcil accessibilitat va ser una raó per la qual els MEF van ser escollits 

per a la realització d’aquest estudi, així com pels seus ràpids ritmes de creixement i per 

la possibilitat de realitzar un gran nombre d’experiments a partir d’aquests (Durkin, M. 

E. et al. 2013). A més, la seva característica d’adherència, a diferència dels limfòcits 

(cèl·lules que es troben en suspensió en el medi de cultiu), per exemple, permet 

diferenciar clarament quan han mort les cèl·lules, degut a que una vegada mortes, 

perden la seva capacitat adherent i suren en el medi (en el cas de ser cèl·lules no 

adherents no es podrien diferenciar ni retirar les mortes, respecte a les vives). Finalment, 

tot i que com altres cèl·lules tenen una vida limitada (després de diverses transmissions 

assoleixen la senescència i la mort cel·lular), els fibroblasts són unes cèl·lules que poden 

induir-se més fàcilment a condicions d’immortalitat per mitjà de diverses metodologies i 

tècniques de laboratori, tals com la contaminació vírica amb EBV o una mutació 

espontània, mencionades anteriorment 

 

3.2 Models animals  

3.2.1  Models animals murins 

Per poder estudiar la síndrome de Williams-Beuren i els seus mecanismes patogènics, 

cal recórrer a la realització de l’experimentació animal, en aquest cas, ratolins. Parlem, 

aleshores, de models animals murins, els quals han de presentar una mateixa lesió 

genètica que la dels pacients amb SWB, per causar en els rosegadors unes 

característiques fenotípiques (cardiovasculars, cognitives, conductuals, etc.) anàlogues 

a les dels pacients humans, que en permetin una comparació i, en darrera instància, es 

pugui arribar a una extrapolació dels resultats.  

Figura 4: MEF observats en un microscopi òptic.                    

Font: Quimigen 
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Els estudis a través de models animals serveixen per estudiar les malalties i trastorns 

mèdics, entendre millor els factors que els causen i els problemes que en deriven, així 

com plantejar possibles afirmacions terapèutiques, sense posar en risc cap vida humana 

ni la seva integritat a cap nivell (Pérez Jurado., L. A., 2017).  

 

3.2.2  Models animals per a l’estudi de la SWB 

Existeixen diversos models animals utilitzats per a l’estudi de la SWB, els quals es poden 

dividir segons el grau de deleció genòmica que presenten, anàloga a la dels pacients 

humans: deleció simple, deleció parcial i deleció completa. 

En la taula 3, es pot observar una sèrie de models animals amb deleció simple, és a dir, 

amb la deleció d’un únic gen SWB, juntament amb alguns dels fenotips que causen 

(Chailangkarn, T. et al., 2017).  

 
Taula 3: Models animals amb deleció simple (homozigòtica o heterozigòtica) utilitzades per a 

l’estudi de la SWB,  i alguns dels seus fenotips. Font: Chailangkarn, T. et al., 2017. 
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Existeixen altres models animals amb amb més d’un gen delecionat, anomenats models 

amb delecions parcials (partial deletion o PD) i també amb de tots els gens relacionats, 

anomenats models amb delecions completes (complete deletion o CD).Fins l’any 2014, 

però, no va ser creat el primer model murí amb deleció completa (CD). Aquest va ser el 

model murí utilitzat en aquest estudi (Segura-Puimedon, M. et al., 2014). 

 

Espècie de ratolí: Mus musculus 

Per a l’obtenció dels models animals necessaris per la investigació de la síndrome 

objecte d’estudi, es va partir dels vulgarment anomenats ratolins comuns o ratolins 

domèstics, corresponents a l’espècie Mus musculus (classe: Mamalia, ordre: Rodentia, 

família: Muridae, gènere: Mus, espècie: M. Musculus). El ratolí és considerat per molts 

investigadors un model animal gairebé perfecte per la seva fisiologia, mida corporal 

petita, cicle reproductiu ràpid, fàcil manteniment, gran rendiment al llarg de tot l’any i per 

les seves característiques cognitives i conductuals (Meek, S. et al., 2017). Totes 

aquestes característiques l’han convertit en un model animal particularment útil per 

estudiar trastorns i malalties humanes, juntament amb el fet de presentar un genoma 

molt similar al dels humans. L’any 2002, quan es va fer la seva seqüenciació, es va 

trobar que té més del 99% de gens conservats amb l’ésser humà (Botcherby, M., 2002).  

 

Soca de ratolí: C57BL/6J 

La soca de ratolins de l’espècie M. musculus utilitzada en aquest estudi, és la C57BL/6J 

(The Jackson Laboratory, USA), la qual és endogàmica i amb el genoma sencerament 

seqüenciat publicat, que deriva de la soca endogàmica original C57BL, creada per 

l’investigador estatunidenc en genètica (entre d’altres disciplines), Clarence Cook “C.C.” 

Little (1921). Els ratolins amb aquest “fons genètic” s’anomenen Black 6 (o també B6 o 

C57 Black), i són els individus murins genèticament modificats més utilitzats com a 

model per a les malalties humanes (Kelmenson, P., 2016). 

La raó per la qual es tracta d’una bona soca en aquest estudi és perquè, tot i ser 

refractària a molts tumors, permet la màxima expressió de la majoria de mutacions i és 

susceptible a altres malalties com: obesitat, diabetis tipus 2, aterosclerosi, malalties 

endocrines i disfuncions neurològiques, entre d’altres (Mendoza, D. M. et al., 2013). Els 

Black 6 són ratolins amb un caràcter més dinàmic i menys dòcil que el d’altres ratolins 

de laboratori (com la soca albina BALB/c o la DBA/2J), tenen una densitat òssia baixa, 

són fàcils de criar i presenten moltes característiques inusuals en comparació a altres 

ratolins, que els fan útils per a molts estudis, tot i que també inadequats per a altres.  
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Model B6 amb CD (deleció completa) de la banda 5G2, anàloga a SWB 

A partir dels ratolins Black 6, existeixen els models amb delecions parcials (PD) per a 

l’estudi de la síndrome de Williams-Beuren, com les delecions proximals (PrD), les 

delecions distals (DD) i, fins i tot, les doble heterozigotes (D/Pr), obtinguts a partir d’un 

encreuament entre dos models amb les delecions parcials anteriors (PrD i DD). Gràcies 

a l’estudi de M. Segura-Puimedon (2014), però, s’ha arribat a l’obtenció d’un model murí 

amb la deleció cromosòmica que mimetitza més fidelment la dels pacients amb SWB, el 

qual presenta una deleció completa (Complete deletion, CD) en la regió del cromosoma 

5G2. Aquesta banda present en el cromosoma 5 dels ratolins, conté els gens que 

manquen en el 80% dels pacients amb SWB, deleció que en aquests, com ja és sabut, 

s’ubica a la banda 7q11.23 del cromosoma 7. 

Aquesta deleció anàloga en la banda cromosòmica 5G2, com passa en els humans, 

havia de ser heterozigòtica, ja en cas de la supressió d’alguns gens en ambdós 

cromosomes (homozigòtica) els individus murins no eren viables i morien en l’estadi 

embrional (Segura-Puimedon, M. et al., 2014). Els models CD de l’estudi de M. Segura-

Puimedon, van ser creats mitjançant la tècnica de laboratori cre-loxP System. 

Amb la manca de gens de la regió cromosòmica 5G2, els nivells de transcripció es 

reduïen al 50% en la majoria de teixits, i el resultat fenotípic dels ratolins postnatals es 

mostrava anàleg al dels individus humans amb SWB en diversos aspectes: físic, 

cardiovascular, conductual com neurològic (Segura-Puimedon, M. et al., 2014).  

En conclusió, els models animals generats per a l’estudi de la malaltia SWB, reunien els 

fenotips crucials d’una persona amb l’afecció cromosòmica, esdevenint una metodologia 

molt important per trobar noves visions en quant als mecanismes pato-fisiològics de la 

malaltia, així com un enfocament terapèutic per a les persones que la pateixen. 

 

4) ALTERACIONS DE CARÀCTER MITOCONDRIAL I DETECCIÓ 

4.1 Estudi de la dinàmica mitocondrials 

Els mitocondris són orgànuls cel·lulars que apareixen en el citoplasma de pràcticament 

totes les cèl·lules eucariotes, ocupen aproximadament el 10% del seu volum, i tenen la 

funció primària de produir energia en forma d’ATP, mitjançant la fosforilació oxidativa i 

l’oxidació lipídica, produint el combustible de la majoria dels processos cel·lulars.  

En la segona meitat del segle XX, es va començar a observar que aquests orgànuls 

tenien la capacitat de canviar la seva morfologia mitjançant el procés pel qual es dividien, 

la fissió i, també, al ser orgànuls molt dinàmics i de gran mobilitat que es comunicaven 

entre sí a través de xarxes elongades i interconnectades, realitzaven el procés de la 
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fusió mitocondrial, procés pel qual s’unien entre ells. Aleshores, es podria dir que, 

generalment, no existeixen mitocondris individuals en una cèl·lula, sinó una xarxa (o 

network) molt dinàmica de mitocondris que interaccionen entre ells, sempre i quan 

existeixi un funcionament cel·lular correcte (Kuzmicic, J. et al., 2011).  

Aquests processos de fusió i fissió són complexos ja que han de fer-los les dues 

membranes mitocondrials (interna i externa) de forma correcta. Per tot això, el nombre 

de mitocondris és difícil de mesurar degut a la gran capacitat de fissió-fusió que 

posseeixen, tot i que aquest sol variar dels 200 als 2.000 (Rodríguez Balada, M., 2014). 

 

4.2 Relació entre la patogènesi SWB i la disfunció mitocondrial  

Existeixen malalties no relacionades directament amb enzims mitocondrials ni amb el 

seu DNA (DNAmt), que poden presentar disfuncions en els mitocondris, com per 

exemple: l’esquizofrènia (Rodríguez Balada, M., 2014), el trastorn bipolar, l’Alzheimer, 

l’epilèpsia, entre d’altres, així com malalties cardiovasculars, com bé podria ser el cas 

de la SWB. La característica comuna de totes aquestes malalties mencionades, és el fet 

que els danys cel·lulars que presenten, causen estrès oxidatiu. Les cèl·lules estan 

sempre en un entorn reductor, de manera que els agents oxidants causats per l’estrès 

oxidatiu danyen el DNAmt, causant disfuncionalitat en els mitocondris i una possible mort 

cel·lular a posteriori.  

Diversos estudis evidencien que l’augment d’estrès oxidatiu té un paper fisiopatològic 

rellevant en les malalties cardiovasculars, com la hipertensió (del Campo, M. et al., 

2006), l’aterosclerosi i la insuficiència cardíaca; símptomes que presenten les persones 

amb SWB (Campuzano, V. et al., 2012).  

A més, se sap que les variacions en el nombre de còpies (CNV) de DNA, també es 

poden relacionar amb trastorns del neurodesenvolupament humà. Tal i com revelava un 

estudi l’any 2018 (Tebbenkamp, A. T. N. et al., 2018), existeix una relació entre la 

hipofuncionalitat mitocondrial i la patogènesi d’aquesta síndrome en particular, 

observant concretament, un dels gens delecionats en el CNV 7q11.23: DNAJC30. La 

proteïna codificada per aquest gen interactua amb la maquinària mitocondrial ATP-

sintasa, essent un component auxiliar d’aquesta. Així, l’eliminació d’aquest gen en 

ratolins podria donar lloc a mitocondris poc funcionals, revelant, per una banda, els 

problemes cardiovasculars mencionats i, per altra, defectes en el desenvolupament 

cerebral i la seva funció (Tebbenkamp, A. T. N. et al., 2018), així com defectes en la 

morfologia cel·lular (disminució morfològica neocortical) i alteracions conductuals 

semblants a les de la SWB.  
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OBJECTIUS I HIPÒTESIS DE L’ESTUDI  

En aquest estudi, l’objectiu general és: Establir un protocol que permeti una observació 

de la morfologia i de l’abundància mitocondrial, relacionades amb la funcionalitat 

mitocondrial. Amb aquesta observació, es pretén observar si realment existeix una 

relació entre el funcionament mitocondrial i la síndrome de Williams-Beuren 

(SWB). La morfologia mitocondrial en els individus mutats, podria ser més arrodonida 

que la dels individus sans, ja que la xarxa o network mitocondrial dels primers es trobaria 

alterada (per estrès oxidatiu), donant-se menys fusió entre els orgànuls. Aquesta 

morfologia menys allargada també es podria relacionar amb una reducció dels 

processos de fissió pels quals es divideixen els mitocondris, provocant també una 

probable disminució del nombre de mitocondris en aquestes cèl·lules de ratolí, 

anàlogues a les humanes amb SWB. Per tant, si existeix aquesta relació entre la malaltia 

genètica i una possible hipofuncionalitat o disfuncionalitat mitocondrial, la darrera podria 

influir i relacionar-se amb certs fenotips característics de la síndrome, com: dèficit 

intel·lectual, problemes cardiovasculars, entre d’altres.  

Per tal d’establir un protocol per a aquesta observació dels orgànuls, els objectius 

específics de l’estudi són:  

1) Determinar les concentracions òptimes de les cèl·lules embrionàries (MEF) per al 

protocol de la tècnica immunocitoquímica. 

2) Establir temporitzacions adequades per al creixement idoni dels MEF. 

3) Determinar les concentracions de reactius a utilitzar en aquesta tècnica, sobretot pel 

que fa al bloquejador i als tints dels diferents orgànuls cel·lulars a tenyir. 

4) Observar la citologia (citoesquelet i nucli) dels fibroblasts, però sobretot, observar 

els mitocondris d’aquests mitjançant un microscopi confocal. 

A partir de l’establiment del protocol, altres objectius més específics a partir de la 

observació dels MEF són: 

5) Comparar la morfologia mitocondrial entre les cèl·lules dels embrions mutats 

(complete deletion o CD) i les dels embrions sans (wildtype o WT).  

6) Comparar l’abundància mitocondrial recomptant els mitocondris de cèl·lules WT i 

CD. 

7) Determinar la hipofuncionalitat mitocondrial de les cèl·lules mutades (CD), 

mitjançant una tercera variable: WT-CCCP; establint un marc de millors (WT) i pitjors 

condicions (WT-CCCP) per als mitocondris, ubicant la funcionalitat dels CD entre 

aquestes dues variables.  
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METODOLOGIA 
1) OBTENCIÓ I DISSECCIÓ DELS EMBRIONS 

Els embrions a partir dels quals s’ha treballat, van ser extrets d’una femella de ratolí de 

l’estabulari, sota el codi ctc9. Aquesta femella murina de l’espècie Mus musculus i de la 

soca C57BL/6J, tenia el genotip no mutat (WT), i es trobava en període de gestació 

després de l’encreuament amb un mascle mutat (CD), és a dir, amb la deleció 

cromosòmica 5G2, anàloga a la de la SWB.  

En el matí següent a l’encreuament, es va poder confirmar l’embaràs de l’animal, degut 

a la presència d’un tap vaginal en el propi orifici genital de la femella. El tap vaginal (o 

vaginal plug) està format per una barreja de secrecions seminals i secrecions vaginals, 

és relativament dur i bloqueja la vagina de la femella, persistint de 6 a 12 hores. Aquest 

tap no sempre confirma un embaràs, però sí la realització de l'acte sexual, tot i que a 

partir del dia 10 de gestació, un simple palpeig en el ventre podia acabar de confirmar 

l’estat de l’animal. El control de l’aparició d’aquest tap en el matí següent de la còpula, 

era fonamental per calcular els dies de gestació de la femella, i al tenir lloc durant la nit, 

el matí següent s’havia de comptar com el dia 0,5 de gestació. Per tant, amb la 

confirmació de l’embaràs de la femella ctc9, ja es podia procedir a l’obtenció dels 

embrions, una vegada transcorreguts 11,5 dies de gestació (moment de major equilibri 

entre mínima diferenciació de les cèl·lules embrionàries i màxim nombre d’aquestes: als 

9,5 dies l’embrió és massa petit i als 12,5 dies les cèl·lules ja estan massa 

diferenciades). Gràcies a l’avantatge evolutiu que suposa que el ratolí sigui una espècie 

politoca (amb ovulació múltiple), un eventual avortament d’un dels fetus en la mateixa 

gestació, no impediria el naixement dels altres. 

Amb l’ús de la indumentària establerta per la normativa de l’estabulari i, després d’una 

dutxa esterilitzant d’aire, es va entrar a l’estabulari per obtenir la femella embarassada. 

Per al procediment d’obtenció dels embrions, va ser necessària la interrupció de la 

gestació mitjançant l’eutanàsia de la mare per asfíxia, per mitjà de inhalació de gas 

CO2 (mètode que no causa danys en els teixits ni òrgans de l’animal, a excepció dels 

pulmons). Una vegada sacrificat l’animal, es va fer una petita incisió en la part toràcica 

inferior del mateix, a partir de la qual es permetia una fàcil retirada de la pell per tal de 

poder visualitzar l’interior del cos. Aleshores, ja eren visibles els embrions de la femella 

disposats en filera dins de l’úter, formant l’anomenat “collar uterí” que ocupava gran part 

de la zona ventral. Els embrions van ser extrets del cos de la mare, encara units entre 

ells per la placenta, la qual és un òrgan membranós de connexió entre l’embolcall 

embrionari extern i l’úter matern. A partir d’aquests embrions, s’havien d’obtenir les 

cèl·lules embrionàries necessàries per a l’estudi.  
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El “collar uterí” es va posar en un tub amb PBS 1x per tal de, fora de l’estabulari (en la 

cambra de cultius amb llum UV, encesa 30’ abans), procedir a la separació individual de 

cadascun dels embrions, dins de la cabina de seguretat biològica (CSB). Allà, mitjançant 

unes pinces, es va anar trencant el collar i el sac embrionari que contenia cada embrió, 

i cadascun d’ells es va separar en una placa diferent. Aquesta separació es feia per tal 

de no barrejar les seves cèl·lules, degut al fet que cada embrió podia tenir un genotip sa 

o mutat de manera individual i independent als altres. 

En la dissecció individual de cada embrió, van ser separats el cap i el fetge de la resta 

del cos, degut a que ambdues regions, als 11,5 dies de gestació, es trobaven en un 

estadi de desenvolupament més avançat en què les seves cèl·lules ja estaven 

diferenciades en neurones i hepatòcits, respectivament, mentre que la resta de l’embrió 

constava de fibroblasts encara no diferenciats (MEF). La regió cefàlica a separar, era 

fàcilment reconeixible per la seva forma gran i arrodonida, i per la presència en aquestes 

d’un parell de taques fosques que esdevindrien els ulls (figura 5), mentre que el fetge ho 

era al tractar-se d’una petita zona vermellosa clarament diferenciada en la part 

abdominal de l’embrió. Per tant, aquestes dues regions havien de ser separades 

mitjançant un bisturí, ja que les seves cèl·lules no eren 

adequades per al procediment del cultiu cel·lular, en el qual 

s’usarien només fibroblasts. D’aquestes dues parts, però, el 

cap seria aprofitat (i guardat en un tub Eppendorf d’1,5ml) per 

tal de dur a terme un procediment simultani al cultiu cel·lular: 

la genotipació dels embrions. El fetge, en canvi, ja no tindria 

més utilitat en aquest estudi i seria descartat definitivament.  

 

2) CULTIU CEL·LULAR PRIMARI I IMMORTAL  

Els passos del protocol per a la preparació dels fibroblasts o MEF, es basaven en el 

protocol de M. E. Durking per a l’obtenció d’aquest tipus de cèl·lules embrionàries 

(Durking, M. E. et al., 2013). La seva realització seguia tenint lloc en la CSB, dins de la 

cambra de cultius, prèviament exposada a rajos UV per a una major esterilitat de 

l’ambient de treball.  

 

2.1 Preparació dels cultius primaris 

Per als cultius cel·lulars va ser necessària la preparació del medi de cultiu específic per 

a mamífers: DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), prèviament tret de la cambra 

a 4ºC. Aquest s’havia de temperar a temperatura ambient (room temperature o RT), una 

hora abans de la seva utilització, o sinó amb un bany Maria a 37ºC durant uns minuts.  

Figura 5: Embrió de ratolí als 

11,5 dies de gestació.       

Font: UNSW Embryology 
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Les condicions dels cultius cel·lulars primaris van ser:  

- Medi de cultiu DMEM, suplementat amb 10% de sèrum fetal boví o FBS (Fetal 

Bovine Serum) i 1% penicil·lina-estreptomicina (antibiòtic per evitar la contaminació 

bacteriana (per a la fúngica no s’hi feia res ja que, tot i ser un medi estèril, una 

contaminació fúngica seria difícilment evitable, malgrat l’ús d’un fungicida)). 

En primer lloc, es va fer un rentat de cada embrió individualment en una placa de petri, 

rentant-lo amb PBS 1x. Seguidament, es va dur a terme una digestió mecànica de 

l’embrió, mitjançant l’ús de dos parells de pinces amb les quals s’havien de trencar i 

disgregar els teixits embrionals suaument. A continuació, per la seva característica de 

proteasa, es van afegir 50µl de tripsina, amb la qual es pretenia eliminar el teixit 

conjuntiu i digerir les proteïnes d’entre els fibroblasts. Aquest enzim es va deixar actuant 

durant 5’ aproximadament i, seguidament, es van fer moviments de la placa en forma 

de creu i es van donar cops suaus en el seu lateral, a mode d’ajuda mecànica, per 

acabar de separar les cèl·lules de la placa. A continuació, es van visualitzar les cèl·lules 

en el microscopi òptic per tal de comprovar que els fibroblasts havien quedat separats 

del fons de la placa, observant-se el seu moviment pel fet d’estar flotant en el medi.  

En una placa gran, de 20 cm de diàmetre, s’hi van abocar 25ml del mateix medi de cultiu 

(DMEM + FBS + antibiòtic), i en aquesta hi va ser afegida la totalitat de la mostra (embrió 

+ tripsina). S’havia de barrejar bé, tot realitzant repetides resuspensions amb la pipeta 

per escampar les cèl·lules uniformement en la placa i, finalment, aquesta es va posar a 

incubar a 37ºC, en una incubadora amb atmosfera controlada al 5% de CO2. En cas que 

el dia següent no s’observés un creixement cel·lular suficient (monocapa de cèl·lules 

adherents amb confluència del 80-90%), s’aspiraria el medi de cultiu i se n’afegiria de 

nou, sense “aixecar” les cèl·lules adherides a la placa.  

Cada vegada que les cèl·lules adherents eren aixecades de la placa, es considerava 

que es feia una passada (Px), sumant sempre un nombre a la passada anterior, 

allunyant-se cada cop més, en cadascuna d’aquestes, de les condicions cel·lulars 

inicials. Els cultius primaris, una vegada crescuts suficientment van ser congelats fins 

que no se’n va requerir l’ús, trobant-se, per tant, en P0 (passada 0). Per contra, en una 

obtenció de cultius cel·lulars immortals, serien necessàries desenes de passades fins a 

immortalitzar les cèl·lules, raó per la qual aquestes cèl·lules es troben en unes 

condicions tan allunyades de les cèl·lules in vivo. 

Després d’un canvi de medi, les plaques es tornarien a incubar uns dies més, fins a 

assolir la confluència desitjada, i aleshores ja es podrien congelar. 
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2.2 Congelació i descongelació dels cultius cel·lulars 

Totes les cèl·lules preparades per a congelar, incloent tant els cultius cel·lulars primaris 

com els immortals (preparats abans de l’inici d’aquest estudi), necessitaven l’addició 

d’una substància tòxica anomenada DMSO (dimetilsulfòxid). Malgrat la toxicitat d’aquest 

reactiu per a les cèl·lules, la seva addició (juntament amb un sèrum) és necessària, ja 

que evita la formació de cristalls en les mateixes durant la congelació, els quals podrien 

matar-les. Després d’afegir DMSO en els cultius, aquests havien de ser congelats 

lentament, ja que una congelació ràpida causaria la formació de cristalls malgrat la 

presència d’aquest reactiu. Per tal congelar progressivament les mostres en els criovials, 

aquestes primerament s’havien de col·locar dins d’uns contenidors especials amb 

isopropanol (alcohol que provocaria un alentiment de la congelació) a -80ºC i, finalment, 

ja van ser sotmeses a nitrogen líquid, a una temperatura molt inferior. 

Per a la descongelació dels cultius, en comptes de realitzar-se de manera lenta com 

en la congelació, en aquest cas s’havia de fer de ràpidament. El cultiu dins del tub 

criovial, una vegada sotmès a temperatura ambient (RT) i esdevingut líquid novament, 

s’havia d’abocar de seguida en el medi de cultiu per tal de diluir el DMSO que contenia 

la mostra, i evitar els seus efectes tòxics en les cèl·lules. Després era necessària la 

centrifugació del cultiu i ja estaria preparat per a la seva utilització.  

 

3)  GENOTIPACIÓ DELS EMBRIONS  

Paral·lelament a la preparació dels cultius cel·lulars, va tenir lloc la genotipació dels 

embrions, la qual constava de diversos passos i tenia lloc fora de la cambra de cultius. 

La genotipació fa referència a la determinació dels genotips dels embrions de la femella 

ctc9, distingint-se dues possibles opcions: embrió sa o wildtype (WT) i embrió mutat 

o complete deletion (CD). Tenint en compte que l’encreuament que va donar lloc als 

embrions va ser entre un mascle CD i una femella WT, i que la SWB és una malaltia 

autosòmica dominant, els embrions tenien un 50% de probabilitats d’esdevenir sans o 

mutats.  

 

3.1 Digestió cel·lular 

El primer pas per a la determinació del genotip dels embrions murins era la digestió 

cel·lular, per tal de disgregar els teixits de la mostra, restant-ne només biomolècules 

com el DNA o les proteïnes.  

La digestió cel·lular es va dur a terme a partir dels caps dels embrions, ja que al constar 

de cèl·lules ja diferenciades (neurones), no eren útils per a la realització dels cultius 
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cel·lulars amb MEF. El cap embrional, però, tenia una mida i una quantitat de DNA prou 

elevada, que sí que la feia idònia per a la determinació de genotips.  

Aquest procediment era realitzat mitjançant Proteinasa K en un Lysis Buffer amb una 

concentració a 1%. Per sintetitzar, en primer lloc, la Proteïnasa K, eren necessaris els 

següents reactius: 534 ml dH2O, 12 ml NaCl 5M, 12 ml EDTA 0,5M,12 ml Tris HCl 1M 

pH 8,1 i de 30 µl de SDS (10%) 

El Lysis Buffer es va preparar amb la Proteïnasa K a l’1%, i 500µl del mateix van ser 

afegits en cada tub Eppendorf de 1,5 ml, dins dels quals havien estat guardats 

individualment, els caps d’embrions. Tots els tubs amb la mostra i el reactiu, es van 

deixar digerint en de la incubadora a 55ºC O/N (overnight) (amb un vas de precipitats 

ple d’aigua de xarxa a la vora, per evitar l’evaporació de les mostres).  

L’endemà, s’havia comprovar que les mostres havien estat digerides (desaparició 

aparent del cap) i convenia barrejar-les amb el vòrtex abans d’iniciar l’extracció de DNA.  

 

3.2 Extracció de DNA 

Després de la digestió cel·lular, es va procedir a l’extracció de DNA, metodologia que 

consistia en l’extracció o aïllament del DNA, per tal d’obtenir el DNA “pur” i descartar la 

resta de substàncies innecessàries. 

L’extracció de DNA realitzada en l’estudi, tenia inici amb la utilització de 300 µl de sal 

NaCl saturada, per a la precipitació de proteïnes. Una vegada precipitades i 

centrifugades a 12000 rpm, s’havia de recuperar el sobrenedant, a partir del qual en va 

precipitar el DNA mitjançant la seva reacció amb isopropanol (de proporció 1:0,7). 

Seguidament, després d’una segona centrifugació, aquest cop es va descartar el 

sobrenedant (es mantenia el pellet) i es va rentar el tub mitjançant etanol 70%. 

Finalment, amb la retirada de l’etanol i, una vegada assecada la mostra a temperatura 

ambient (RT), es va dissoldre el DNA romanent en el tub, en 100 µl de dH2O (dilució 

considerable degut a que un cap embrionari sol tenir bastanta quantitat de DNA). 

 

3.3 PCR i electroforesi 

Després de l’extracció de DNA, es van dur a terme dues PCR (Polymerase Chain 

Reaction). L’anàlisi del DNA per PCR és un mètode ràpid d’amplificació de DNA gràcies 

a la utilització de primers específics. En aquest cas, al dur-se a terme dos tipus de PCR, 

van ser requerits dos parells de primers diferents: IMR i HPRT, amb el forward i reverse 

de cadascun. 
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Aquest parell de PCR, realitzades a partir de les mostres d’embrions guardades al 

frigorífic a 4ºC, eren: PCR estàndard (amb els primers: IMR15 i IMR16), en què havien 

de reaccionar positivament tant els individus WT com els CD, esdevenint un control 

positiu; i la PCR específica de mutació (amb els primers: HPRT-F i HPRT-R), on només 

s’havia d’observar la positivitat en les mostres amb genotip CD, en el gel d’electroforesi. 

Tant en la PCR estàndard com en l’específica, era necessària també l’addició d’una 

mostra negativa (sense DNA, control negatiu), per tal de detectar falsos positius en les 

mostres a causa d’una contaminació. El protocol de la PCR era llarg ja que constava de 

diversos passos, començant, en primer lloc, per la preparació de la mix de PCR: 

 

Preparació de la mix de PCR per una sola mostra amb 20µl totals (1 de DNA) 

o 4 µl Buffer 5x 

o primers 0,2 µM (primer F 0,1 µM +  primer R 0,1 µM ) 

o 0,125 µl taq polymerase 

o 1 µl DNA (NO afegir en la mix, sinó després en el tub de PCR) 

o 16,875 µl dH2O (la resta entre el volum total i la suma de tots els reactius 

anteriors). 

Calia tenir en compte que l’1µl de DNA, dels 20µl totals que contindria el tub de PCR 

(de 0,2ml o 200µl de capacitat, amb tapa), no s’havia d’afegir a la mix, sinó de manera 

independent en cadascun dels tubs corresponents a la mostra, una vegada afegits els 

19 µl de mix. En les mostres amb el control -, només hi va ser afegida la mix. Una vegada 

tapats i retolats els tubs de PCR, i després de la comprovació individual de cada tub de 

no presentar una bombolla d’aire en el fons (que podria impedir un bon funcionament de 

la PCR), van ser posats dins del termociclador per a l’inici de la PCR. 

 

PCR en el termociclador 

Programar el termociclador amb el programa de PCR següent: 

1) Escalfar la tapa del tub a 110ºC 

2) Temperatura a 98,0ºC durant 5’ 

3) Començar cicles, 32x 

a. Temperatura a 98ºC durant 20’’ (desnaturalització) 

b. Temperatura a 58,0ºC durant 20’’ (annealing o alineament) 

c. Temperatura a 72ºC durant 20’’ (elongació) 

4) Tancar cicle 

5) Temperatura a 72ºC durant 5’ 0’’ 
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6) Emmagatzemar infinitament a 8,0ºC (per guardar les mostres a una 

temperatura freda estable, fins que siguin extretes del termociclador) 

 

Preparació de gel d’agarosa i electroforesi 

Es va preparar un gel gran d’agarosa (de 15 a 40 pous) amb concentració d’agarosa al 

2% (2g d’agarosa en 100ml del tampó TAE 1x). Es va dissoldre la solució fins assolir la 

transparència, mitjançant l’escalfament al microones durant 2-3 minuts. A continuació, 

s’hi van afegir 10µl de SYBR (0,01%), homogeneïtzant-ho amb un sacseig manual de 

l’Erlenmeyer. Seguidament, es va abocar la solució (agarosa + TAE + SYBR) en la 

safata d’electroforesi, i 20-30 minuts van ser suficients per a la solidificació del gel, que 

ja podia traslladar-se a un tanc ofegat de TAE 1x. 

Després de 50 minuts i escaig de duració de la PCR, es van afegir 5µl d’orange en 

cadascuna de les mostres de DNA amplificat, barrejant bé aquest reactiu en les 

mateixes, mitjançant resuspensions amb la micropipeta. Es van carregar 15 µl de mostra 

en cada pou del gel d’agarosa, deixant un o dos pous per a l’adició de 3 µl de marcador 

o ladder. Finalment, es tapava el tanc i s’hi connectaven els elèctrodes a la màquina de 

voltatge, programant-la a 100V durant 20-30 minuts o bé a 120V durant 15-20 minuts. 

Al córrer les mostres en el gel d’agarosa, es procedia a la seva visualització mitjançant 

un transil·luminador (raigs UV). A través d’una pantalla connectada a aquesta màquina, 

s’hi podien observar les bandes positives en el gel i guardar la imatge obtinguda. 

 

4) TINCIÓ IMMUNOCITOQUÍMICA  

Una tinció immunocitoquímica és una tècnica que consisteix en un conjunt de 

procediments que permeten la diferenciació i reconeixement de diferents orgànuls o 

processos cel·lulars, mitjançant la unió antigen-anticòs. L’antigen (Ag) diana en aquesta 

tinció immunocitoquímica és el TOM20, el qual és un marcador estàndard per al 

marcatge de mitocondris, no afectat pel potencial de membrana (estrès oxidatiu). En 

aquest antigen s’hi uniria específicament un anticòs primari (Ab 1ari) en què, al seu 

torn, s’hi unirien diversos anticossos secundaris (Ab 2ari) d’origen sintètic, usualment 

marcats amb un marcador radioactiu o, com en aquest cas, amb un marcador 

fluorescent, per tal de poder visualitzar l’orgànul cel·lular en el microscopi confocal. 

Primerament, es partia del protocol original (Cherubini, M. et al., 2015 amb alguna 

variació suggerida per Campuzano, V.), del qual es sabia que encara s’hi haurien de 

realitzar un seguit de modificacions, mitjançant la realització de diverses proves-error, 

fins establir un protocol idoni per a la tinció de 3 orgànuls cel·lulars: mitocondris, nucli i 
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citoesquelet. Fins que no es va arribar a aquest establiment del protocol amb les 

concentracions i temporitzacions adequades, van ser utilitzats els cultius cel·lulars 

immortals amb les mostres: WT, CD i WT-CCCP. El CCCP és un desacoblant, que 

tenia com a funció la submissió dels mitocondris dels fibroblasts a les pitjors condicions 

mesurables. 

Una vegada s’hagués establert el protocol definitiu per a la tinció immunocitoquímica de 

MEF, ja podrien descongelar-se els cultius cel·lulars primaris, per a l’obtenció dels 

resultats definitius.  

 

4.1 Passos previs a la tinció 

En primer lloc, dins de la CSB, es van preparar plaques de 4 pous, allà on s’hi afegirien 

les mostres de MEF durant la tinció. En cadascuna de les plaques hi corresponia una 

concentració cel·lular diferent i en cada pou hi correspondrien les mostres: WT, CD, WT-

CCCP i CD-CCCP (la darrera no rellevant en aquest estudi). A continuació, s’havia de 

col·locar un vidre rodó en el fons de cada pou buit, el qual constava de les mateixes 

característiques físiques i funcionals a les d’un cobreobjectes. Després, en aquests pous 

s’hi van afegir 300µl del medi de cultiu DMEM + FBS + penicil·lina-estreptomicina. 

Per altra banda, també dins la CSB, després de la descongelació i incubació dels cultiu 

cel·lular a 37ºC, en va ser retirat el medi de cultiu per a un posterior rentat de 5’ amb 

PBS 1x. Seguidament, es va afegir tripsina sobre aquestes plaques amb els MEF, per 

tal de desadherir les cèl·lules del fons (fent-hi una passada). Després de 5’ 

aproximadament, s’hi va d’afegir 1µl del medi de cultiu per tal que la tripsina deixés 

d’actuar, ja que el DMEM té una funció inhibidora d’aquest enzim. Inclinant la placa de 

petri, es va resuspendre el contingut de la mateixa (fibroblasts + tripsina inhibida per 

DMEM) mitjançant una pipeta, per tal d’escampar les cèl·lules, deixant caure el contingut 

de la pipeta des de la part superior de la placa. D’aquesta manera, hi havia una major 

seguretat que les cèl·lules embrionàries estaven desadherides, així com s’evitava la 

formació de cúmuls de cèl·lules en algun punt de concret de la placa. 

Finalment, cada mostra de MEF en les plaques de petri de 20 cm de diàmetre, va ser 

transferida a les plaques de 4 pous, segons la concentració i genotip indicat en la prèvia 

retolació de les mateixes (sense afegir encara el desacoblant). Després d’incubar les 

mostres O/N, es consideraria quina de les dues concentracions tenia una confluència 

cel·lular més idònia, escollint una de les dues plaques (amb 100µl de cultiu o amb 200µl).   
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                    Mitocondri 

                    Antigen TOM20 

                    Anticòs 1ari  

                    Anticòs 2ari  

                    Alexa 488 

 

 

La temporització indicada per fer actuar el desacoblant (CCCP 0,2mM) en les cèl·lules, 

era de 5 hores, per tant, aquest s’havia d’afegir en les mostres corresponents, quan 

restava aquest període de temps per a l’inici de la tinció immunocitoquímica. La seva 

concentració en les mostres era de 25 µl en 475 µl de solució total (1:19). 

Després d’aquest període d’incubació de les mostres, abans de la tinció, es va 

comprovar l’estat dels fibroblasts en el microscopi òptic, en què s’observarien les 

cèl·lules adherides, novament, al fons dels pous. 

 

4.2 Marcadors utilitzats  

En la tinció immunocitoquímica, van ser utilitzats 3 marcadors diferents, per tal de tenyir 

3 orgànuls cel·lulars: nucli, citoesquelet i mitocondris. 

- DAPI (o 4’,6-diamidino-2-fenilindol, Hoescht 33342): Marcador nuclear o tint 

fluorescent de color blau, que actua com a intercalant cel·lular, unint-se fortament a 

les regions de DNA riques en adenina i timina. Per tant, tenyeixen el nucli, 

representant el nombre de cèl·lules que hi ha en les mostres.. 

 

- CellMask Red Stain (invitrogen H32713): tint de color vermell, concretament el 488 

(Orange-red), que reacciona amb les fibres d’actina del citoesquelet, tenyint aquest 

orgànul estructural. Així com el marcador DAPI representava la quantitat de 

fibroblasts de les plaques, el CellMask permetia delimitar-les en l’espai observant-

los en el microscopi confocal. 

 

- Alexa Fluor 488: tint de color verd que reacciona indirectament amb la proteïna 

estructural mitocondrial TOM20, tenyint els mitocondris, per tal de recomptar-los i 

determinar-ne la morfologia. En aquest cas, no es tracta d’un tint inespecífic, sinó 

que aquest marcador mitocondrial es troba en l’anticòs secundari creat sintèticament 

(anti-rabbit), el qual s’ha d’unir a l’anticòs primari (Anti-TOM20 fet en rabbit) i aquest, 

finalment, a l’antigen TOM20 (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esquema gràfic i llegenda 

de la reacció Ag – Ab 1ari – Ab 2ari 

en els mitocondris, durant la tinció 

immunocitoquímica.  
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4.3 Protocol immunocitoquímica 

Les condicions inicials a les quals van ser sotmeses les cèl·lules durant les diverses 

incubacions de la tinció immunocitoquímica, de dos dies de duració, eren:  

- Restricció màxima de llum (apagar llum i tapar la placa en tot moment amb paper 

d’alumini) per no afectar a la fluorescència de les cèl·lules. 

- RT (temperatura ambient) en l’agitador o shaker.  

- 3 rentats de 5’ amb PBS 10x entre reactiu i reactiu, a no ser que s’especifiqui el 

contrari. 

A partir d’aquestes condicions, el protocol original del que es va partir en aquest estudi 

estava obert a les possibles modificacions, les quals serien necessàries per a 

l’establiment d’un protocol per l’anàlisi morfològic i morfomètric de mitocondris en MEF.  

Primerament, s’havia de retirar el medi dels pous, ja que aquest és autofluorescent i 

podia influir en la visualització de les cèl·lules en el microscopi confocal. Després de 3 

rentats, es va procedir a la fixació de les mostres mitjançant de paraformaldehid (PFA). 

A continuació, es va prosseguir amb la permeabilització mitjançant PBS amb 0,1% 

BSA (Bovine Serum Albumin) i 0,1% saponina, per tal d’afavorir la relació Ag – Ab 1ari. 

Després, bloquejar les mostres durant una hora, mitjançant el reactiu PBS amb 1% 

BSA (sense saponina), s’afegiria l’anticòs primari (rabbit o anti-TOM 20).  

Es va diluir 1µl de l’anticòs primari en 250µl de blocking solution (1:250) i, afegint la 

solució amb les IgG de conill en cada pou (sense previs rentats amb PBS 10x ja que el 

reactiu bloquejador ja en contenia), la placa de pous quàdruples es va deixar agitant a 

4ºC O/N (overnight). 

L’endemà, el rentatge dels pous va ser molt important, per tal de treure els Ab 

(anticossos) primaris lliures en el medi. D’aquesta manera, en el moment d’afegir els Ab 

secundaris, aquests només podrien unir-se als Ab primaris que haguessin quedat units 

a l’antigen mitocondrial TOM20. La unió d’Ab secundaris amb Ab primaris lliures en el 

medi, seria inútil ja que la fluorescència no mostraria els orgànuls respiradors a estudiar. 

Després es va procedir a l’addició de l’anticòs secundari Alexa 488 (antirabbit) en una 

dilució 1:600 en blocking solution (PBS + 1% BSA) i es va deixar 1 hora agitant a RT.  

Pel que fa als altres marcadors de la tinció immunocitoquímica, en un tub recobert de 

paper d’alumini es van preparar: 5 ml de PBS + 1µl de CellMask red (invitrogen H32713) 

(1:5.000) + 0,5µl de DAPI (Hoescht 33342) (1:10.000). Seguidament, aquesta solució 

(PBS + dapi + mask) es va afegir en els pous i, després dels darrers rentats, es va 

prosseguir al muntatge de les mostres en un portaobjectes.  
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El muntatge de les mostres consistia en posar una gota de mowiol (medi de muntatge) 

sobre un portaobjectes, per cada mostra (2 en cada portaobjectes, p.ex). Sobre la gota 

de mowiol, s’hi va col·locar el vidre rodó del fons dels pous, posant cap per avall la cara 

on es situaven els MEF, per tal d’estar en contacte amb el mowiol i, per tant, amb el 

portaobjectes. Per tal d’evitar el moviment del vidre (a mode de cobreobjectes) en el 

portaobjectes, es van fixar els seus voltants amb esmalt d’ungles transparent i, 

finalment, va ser guardat en un estoig de portaobjectes en la cambra de 4ºC, fins el dia 

de la visualització de les cèl·lules en el microscopi confocal. 

 

5) MICROSCOPI CONFOCAL 

En aquest estudi ha estat utilitzat un microscopi confocal d’escombratge làser 

(CLSM), el qual combina un microscopi de fluorescència i la imatge electrònica. En un 

microscopi òptic convencional, es veurien totes les estructures de la cèl·lula alhora (amb 

les regions on es destina el focus, enfocades, i la resta, borroses), mentre que el CLSM 

fa servir una tècnica òptica d’imatge que incrementa el contrast i permet observar només 

allò que està enfocat, eliminant la llum provinent dels plans que estan fora de focus, 

deixant-los en negre a través d'un diafragma o pinhole. A més, per tal d’observar imatges 

definides en un microscopi òptic, s’haurien de fer talls fins de la mostra, la qual cosa és 

impossible en el cas de l’estudi de cèl·lules vives. El CLSM, en canvi, no està només 

limitat a mostres primes i, a diferència del microscopi òptic convencional, permet 

reconstruir imatges en 3D d’estructures biològiques marcades amb fluorocroms (com el 

CellMask, el DAP o l’Alexa 488). 

Pel que fa a la imatge electrònica, una vegada col·locat el portaobjectes en el microscopi 

confocal (invertit i de grans dimensions), aquest es controlava des de l’ordinador gràcies 

a un software específic i complex, que permetia controlar la intervenció d’uns o altres 

làsers a una longitud d’ona determinada, per tal de poder visualitzar un o altre orgànul 

cel·lular tenyit immunocitoquímicament. 

- El tint blau DAPI (Hoescht 33342) es visualitzava en la pantalla d’ordinador 

connectada al microscopi confocal, gràcies a l’excitació mitjançant el làser blau-

violeta de 405nm de longitud d’ona. 
 

- El tint vermell-taronjós CellMask (invitrogen H32713), es visualitzava en la 

pantalla gràcies a l’excitació del làser taronja de longitud d’ona de 590nm.  
 

- Finalment, el tint verd Alexa Fluor 488, es visualitzava en la pantalla gràcies a la 

seva excitació amb el làser verd de longitud d’ona de 488nm. 
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6) ANÀLISI MORFOLÒGIC I MORFOMÈTRIC DE MITOCONDRIS 

En aquest estudi es pretenia observar la hipofuncionalitat o disfuncionalitat mitocondrial 

dels MEF mutats, mitjançant el recompte de mitocondris i la seva anàlisi morfològica.  

El programa utilitzat per fer l’anàlisi mitocondrial a partir de les imatges obtingudes en el 

microscopi confocal, va ser l’ImageJ, el qual, delimitant automàticament cada cèl·lula,  

faria una enumeració de les mateixes (cell 1, cell 2, etc.) i una sèrie de càlculs mitjançant 

una macro. A partir d’aquesta es van podrien realitzar les anàlisis següents. 

 

6.1 Recompte mitocondrial 

Càlcul realitzat automàticament per la macro, que consistia en el recompte total de 

mitocondris que contenia cada fibroblast o MEF. 

 

6.2 Anàlisi morfològica mitocondrial 

Càlcul realitzat automàticament per la macro, que consistia en el càlcul mitjà de la 

circularitat mitocondrial de cada fibroblast. El valor de circularitat compren del 0 a l’1, 

sent més circulars (i menys funcionals) els mitocondris amb els valors més pròxims a 1. 

 

7) ANÀLISIS ESTADÍSTIQUES 

El programa utilitzat per a la realització de les anàlisis estadístiques va ser el Microsoft 

Excel. 

Els resultats amb p-valor < 0,05 van ser considerats significatius. Segons el grau de 

significació dels resultats, aquests podien ser: 

1 estrella (*): els resultats són significatius a partir d’una p-valor < 0,05. 

2 estrelles (**): els resultats significatius tenen una p-valor < 0,01. 

3 estrelles (***): els resultats significatius tenen una p-valor < 0,001. Aquests darrers són 

els resultats més significatius. 
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Figura 8: Esquema de les 

11 plaques de petri amb les 

mostres de cultius de MEF, 

assenyalant en vermell la 

mostra contaminada. 

RESULTATS  

1) OBTENCIÓ DELS EMBRIONS DE L’INDIVIDU CTC9:   

A partir de l’eutanàsia de la femella murina embarassada ctc9 als 11,5 dies de gestació, 

en va ser extret el “collar uterí” que contenia un total d’11 embrions.  

Aquesta sèrie d’embrions va esdevenir el conjunt de mostres de les que es va partir en 

aquest estudi, sota la nomenclatura En: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 i E11. 

 

2) CREIXEMENT DE CULTIUS CEL·LULARS PRIMARIS DE MEF   

Els cultius primaris a partir de fibroblasts embrionaris de ratolí (Mouse Embryonic 

Fibroblasts o MEF), van realitzar-se en el medi de cultiu DMEM + FBS 10% + penicil·lina-

estreptomicina 1%. L’endemà de la preparació dels cultius i la incubació dels mateixos 

a 37ºC, es va fer un canvi de medi a l’observar-se un creixement cel·lular encara 

insuficient i, tres dies després, a l’assolir-se finalment, ja van ser congelats. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Malauradament, en aquest procés anterior a la congelació, es va donar una 

contaminació d’una de les mostres per un fong. Aquesta era concretament la mostra 

E2, corresponent a l’embrió 2, dels 11 totals. Per tant, aquesta mostra contaminada va 

haver de ser retirada de l’estudi, per la qual cosa es va prosseguir amb només 10 

mostres diferents.  

  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

E7 E9 E10 E11 E8 

Figura 7: Esquema de 

l’obtenció dels embrions 

i  dels  cultius cel·lulars 

primaris. 
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penicil·lina-estreptomicina 
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Figura 9: Gel d’electroforesi 1 de la PCR estàndard (primers IMR15 i IMR16), amb les mostres de la 1 a la 

11 (E1 - E11), juntament amb un marcador (M) i un control negatiu (-). 

3) ANÀLISI DE LA GENOTIPACIÓ DELS EMBRIONS 

Després de l’extracció de DNA a partir dels caps embrionals, van ser realitzades dues 

PCR (Polymerase Chain Reaction) diferents: una PCR estàndard i una PCR específica 

per determinar els dos possibles genotips: normal (WT) o mutat (CD). 

 

3.1 PCR estàndard: IMR15-IMR16  

 

 

 

 

 

 

La primera PCR va ser realitzada amb els 

primers IMR15 i IMR16, forward i reverse, 

respectivament. Aquest primer identifica un gen 

present tant en els individus normals (WT) com 

en els individus mutats (CD), de manera que 

totes les mostres havien de mostrar una banda 

en el gel d’electroforesi, excepte la del control – 

(sense DNA) que, en cas de mostrar-ne, 

indicaria una contaminació de les mostres i una 

manca de fiabilitat dels resultats.  

La funció de la realització d’una PCR estàndard en què ambdós genotips han de resultar 

positius, és la d’actuar com a control positiu, per tal de determinar la qualitat o suficient 

quantitat de DNA, el bon funcionament de la seva anterior extracció, així com la dels 

diferents reactius usats en aquesta i en la PCR. En la PCR estàndard, van ser requerits 

un parell d’intents, ja que en el primer no totes les bandes es mostraven clares i algunes 

semblaven nítidament negatives (figura 9). En el segon gel (figura 10), després d’una 

repetició de la PCR amb les 5 mostres no clarament positives (E3, E4, E5, E8 i E11), 

finalment ja hi van aparèixer totes les bandes. En aquest darrer gel, la banda de color 

vermell corresponent a la mostra E11, no només indica la positivitat de la mateixa, sinó 

una concentració massa elevada de DNA, que en dificultaria la quantificació (també 

present en el marcador del mateix gel, o lleugerament en la mostra E9 de la figura 9). 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 - 

E3 E5 E8 E11 E4 

M 

Figura 10: Gel d’electroforesi 2 de la PCR 

estàndard, amb la repetició de les mostres 

d’embrions que no eren clarament positives 

en el gel 1. 

M - 
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Figura 11: Gel 1 de la PCR 

específica, amb les 11 

mostres d’embrions. 

WT → E1, E4, E5, E8, E9, E11 (6) 

CD → E2, E3, E6, E7, E10 (4) 

3.2 PCR específica de mutació: HPRT-F – HPRT-R 
  

 

 

 

 

 

Seguidament, es va realitzar una PCR específica amb les 11 mostres d’embrions, duta 

a terme amb els primers específics de mutació HPRT-F i HPRT-R (forward i reverse 

respectivament), els quals només havien de reaccionar amb els individus CD o mutats, 

i no amb els WT. Les mostres positives i, per tant, mutades, observades en la figura 11, 

eren: les de l’embrió 2 (E2), el 6 (E6) i el 7 (E7). 

En aquest cas també va ser realitzada una segona PCR, a mode de comprovació, 

utilitzant en aquesta només les mostres negatives en la primera PCR.  

  

 

 

 

 

En la segona PCR es va determinar, com s’observa en la figura 12, que les mostres E3 

i E10 també eren positives (les mostres 9 i 11 mostraven una lleugeríssima banda, però 

es van considerar negatives, degut a una probable contaminació de l’E10). La resta de 

mostres d’embrions que no presentaven banda, es van associar a genotips sans (WT). 

Per tant, els resultats de la genotipació confirmen que de les 11 mostres d’embrions, 

gairebé meitat i meitat corresponen a cada genotip, tal i com es podia preveure al tractar-

se d’una patologia autosòmica dominant.  

Degut a la contaminació del cultiu cel·lular de la mostra E2 (embrió 2), realitzada 

simultàniament a la genotipació, però, es va haver de descartar aquesta mostra, la qual 

era CD.  

Conclusió:  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

E1 E3 E4 E5 E8 E9 E10 E11 

Figura 12: Gel 2 de la PCR 

específica, amb les 

mostres d’embrions no 

positives en el gel 1.  

M    - 
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4) ESTABLIMENT DEL PROTOCOL DE LA TINCIÓ IMMUNOCITOQUÍMICA  

4.1 Primera tinció immunocitoquímica: protocol original 

4.1.1  Imatges en el microscopi confocal 

 

 

     

 

 

 

 

 

La tinció immunocitoquímica realitzada a partir del protocol original, va donar lloc a 

imatges de cèl·lules embrionàries com les de la figura 13, tenyides amb els 3 marcadors 

fluorescents (DAPI, CellMask i Alexa 488). S’hi podien observar uns “forats” assenyalats 

amb fletxes, en les imatges 13. A, 13.B i 13.C, corresponents a fibroblasts diferents. 

Aquesta observació, entre d’altres, va comportar la realització d’una sèrie de 

modificacions del protocol, que s’aplicarien en la tinció següent.  

 

4.1.2  Modificacions realitzades a partir del protocol original 

Modificació 1: Utilitzar fixador nou. Els fibroblasts observats en la tinció 

immunocitoquímica (figura 13), mostraven un citoesquelet amb diferents zones no 

fixades, evidents per la presència de “forats”, on la tinció vermella del CellMask no hi era 

present. Una possible explicació per a aquestes zones no fixades, podia ser el fet que 

el fixador (paraformaldehid o PFA) no funcionés correctament, degut l’aprofitament d’un 

reactiu anteriorment utilitzat en altres experiments. La solució a aquest problema seria 

la compra i utilització de PFA nou. 

Modificació 2: Diluir CellMask a 1:15.000. El mateix marcador, CellMask, havia tenyit 

el citoesquelet massa intensament, de manera que el color vermell mostrava massa 

saturació (sobretot evident en la figura 13.B), dificultant el recompte de mitocondris (en 

verd) en la macro. Per això, en la segona prova de la tinció immunocitoquímica es va 

donar una major dilució del marcador vermell, de la dilució 1:5.000 inicial, a 1:15.000.    

Modificació 3: Major concentració cel·lular. Hi havia poca confluència de fibroblasts, 

per la qual cosa, en la propera tinció, s’afegirien 300µl de MEF, en comptes de 200µl.  

Figura 13 (A, B i C): fibroblasts observats en el microscopi confocal, on es poden observar “forats” en el 

citoesquelet, assenyalats amb fletxes. 

 

A) B) C) 
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Modificació 4: Disminuir la concentració i temporització de CCCP. Les cèl·lules WT 

a les que s’hi va afegir el desacoblant (WT-CCCP) van resultar totes mortes, degut a 

que no van resistir les condicions desfavorables del mateix. Per tant, les mostres no es 

van poder tenyir i, conseqüentment, tampoc van ser observades al microscopi confocal. 

Pel que fa a la resta del protocol original, tot havia funcionat correctament amb les 

concentracions utilitzades (com el DAPI i els anticossos 1ari i 2ari),de manera que 

aquestes no es veurien modificades en la segona prova de la tinció immunocitoquímica. 

 

4.1.3. Segona tinció immunocitoquímica  

A partir de les modificacions anteriors, es va realitzar una altra tinció immunocitoquímica, 

de la que es van obtenir una sèrie d’imatges, observades en la figura 14. 

 4.1.3.1 Imatges en el microscopi confocal  

  
Figura 14: Imatges de MEF immortals. A) WT-control sense zoom 63X oil. B) WT-control amb 
zoom 2x-63X oil. C) WT-CCCP sense zoom 63X oil. D) WT-CCCP amb zoom 2x-63X oil. 

. 

A) B) 

C) D) 
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4.1.3.2 Modificacions realitzades a partir de la segona prova del protocol 

Modificació 5: Menor concentració cel·lular. La funció principal de la tinció del 

citoesquelet (menys saturat en aquesta prova), era la delimitació de les cèl·lules en 

l’espai. En la macro realitzada a partir de les imatges extretes del microscopi confocal 

(figura 14), però, no es va poder realitzar correctament aquesta delimitació cel·lular, a 

causa d’una confluència excessiva que no permetia distingir bé unes cèl·lules de les 

altres. Per tant, encara s’havia de trobar una quantitat de cèl·lules adequada per obtenir 

una confluència cel·lular idònia per a la duta a terme de la macro.  

Modificació 6: Augmentar concentració desacoblant (CCCP). Com es pot observar 

en la figura 14.C i 14.D (WT-CCCP), després d’una disminució de la concentració del 

desacoblant (de 10mM a 1mM) i del temps d’exposició a les cèl·lules (de 5 hores a 2), 

aquest, a simple vista no havia tingut un efecte notori aparent en les mostres per tal 

d’apreciar diferències respecte a les mostres control (WT) (figura 14.A i 14.B).  

Pel que fa a la resta de modificacions aplicades, tot havia resultat de la manera correcta. 

Per tant, amb l’aplicació de totes aquestes modificacions, finalment s’havia assolit 

l’establiment del protocol definitiu. Arribat a aquest punt, es va procedir a la 

descongelació dels cultius primaris, per tal de realitzar la que havia de ser la darrera 

tinció immunocitoquímica de l’estudi.  

 

4.2 Tinció immunocitoquímica amb cultius primaris  

En aquesta prova ja van ser utilitzades les cèl·lules embrionàries dels cultius primaris, 

que es trobaven congelades fins a la seva utilització en el protocol final. En les imatges 

obtingudes en el microscopi confocal, tal i com s’observa en la figura 15.C, el tint verd 

Alexa 488 no solament tenyia els mitocondris de les cèl·lules primàries, sinó també unes 

fibres d’estrès (assenyalades amb fletxes) ocasionades degut a la situació d’estrès que 

suposa en les cèl·lules, el no trobar-se en condicions in vivo (dins d’un cos). 

A) B) C) 

Figura 15: Imatges de 2 MEF primaris a 63x oil. A) Tinció nuclear. B) Tinció del citoesquelet. C) Tinció de mitocondris, 
en la que també hi queden tenyides unes fibres d’estrès, algunes de les quals assenyalades amb fletxes.  

. 

DAPI CellMask Alexa 488 
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Aquestes fibres d’estrès no s’observaven en les imatges de les proves anteriors amb els 

cultius immortals, ja que aquests ja es trobaven molt allunyats a les condicions in vivo, i 

la presència d’aquestes fibres tenyides amb el mateix colorant que els mitocondris (verd, 

Alexa 488) dificultava les anàlisis morfològiques i morfomètriques que es realitzarien 

posteriorment, en la macro. 

Modificació final: Canvi de plaques utilitzades en la tinció. A causa de la presència 

de les fibres d’estrès observades en la figura 11.C, no es va prosseguir amb la 

observació dels cultius primaris al microscopi confocal i, per tant, es pretenia fer una 

altra tinció immunocitoquímica disminuint la presència d’aquestes. Es va plantejar que 

una possible solució que podria fer disminuir les fibres d’estrès en les cèl·lules, seria 

augmentar la confluència de les mateixes al 60-70%. Aquest plantejament es 

fonamentava en què, a causa d’una confluència molt baixa en què les cèl·lules es 

trobaven molt aïllades entre sí, aquestes podrien formar fibres d’estrès, per tal de buscar 

més proximitat amb les cèl·lules veïnes. 

Per a la duta a terme d’aquesta darrera tinció, es van encarregar unes plaques especials 

amb els pous més petits, que permetrien que, amb una quantitat no tan elevada de 

cèl·lules, s’obtingués la confluència cel·lular del 60-70%, reduint així els espais entre 

cèl·lules i, possiblement, la presència de fibres d’estrès. 

Malauradament, aquesta darrera tinció no va tenir lloc en aquest estudi per problemes 

tècnics, però en un futur s’espera que aquesta es pugui realitzar per tal de poder acabar 

de complir tots els objectius específics marcats.  

 

5) RECOMPTE I ANÀLISI MORFOLÒGICA DE MITOCONDRIS 

Malgrat que no es van obtenir els resultats dels cultius primaris per fer les anàlisis 

mitocondrials previstes (macro i anàlisis estadístiques), aquestes es van realitzar 

igualment, a partir de les imatges obtingudes en la segona tinció immunocitoquímica 

(amb els cultius cel·lulars immortals, figura 14). Aquestes anàlisis no es van realitzar 

amb les obtingudes amb els cultius cel·lulars primaris (figura 15), degut a que les fibres 

d’estrès presents en aquestes, quedaven tenyides amb el mateix marcador que els 

mitocondris (Alexa 488), tal i com s’observa en la figura 15.C. Al tenyir-se ambdós amb 

el mateix fluorocrom verd, dificultava molt la obtenció de resultats fiables amb la macro. 

Amb els resultats obtinguts d’aquestes anàlisis, no es podrien resoldre les hipòtesis 

plantejades en aquest estudi ni, per tant, extrapolar-ne els resultats a l’àmbit clínic, però 

permetrien observar la metodologia i exemplificar els resultats que s’obtindrien, una 

vegada es tractessin les dades dels cultius cel·lulars primaris.  
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C) 

D’aquesta tinció immunocitoquímica, no se’n van conservar dades de mostres CD. Per 

tant, les dues mostres amb què es van comparar les característiques morfològiques i 

morfomètriques dels mitocondris, van ser les mateixes que les observades en la figura 

14: mostra control (WT) i  mostra tractada amb el desacoblant CCCP (WT-CCCP). 

 

5.1 Realització de la macro 

La macro es va realitzar automàticament a partir de les imatges obtingudes en el 

microscopi confocal, i es van poder visualitzar i tractar gràcies al programa informàtic 

ImageJ. En primer lloc, es va fer una selecció manual de cèl·lules numerades 

automàticament en la macro (figura 16.C). La selecció de cèl·lules, per una banda, 

servia per descartar les cèl·lules menys adequades per a la duta a terme de la macro i 

de les anàlisis estadístiques (delimitació poc clara en zones més confluents, cèl·lula 

tallada en els marges de la imatge, etc.) i, per altra, per tal d’igualar el nombre de 

cèl·lules a analitzar entre les mostres control i les mostres tractades (igualar la n).  

 

Nombre de cèl·lules totals en la imatge de la mostra Control (WT): 117. 

Es van seleccionar 20 (n=20) fibroblasts, per a les posteriors anàlisis estadístiques. 

 

Nombre de cèl·lules totals en la imatge de la mostra tractada (WT-CCCP): 379.  

Es van seleccionar 20 (n=20) fibroblasts, per a les posteriors anàlisis estadístiques. 

Les dades tractades en el document de Microsoft Excel, es troben en els annexos. 

  

Figura 16: Imatges dels MEF a 63x oil. A) MEF de la mostra control. B) MEF de la mostra tractada, amb 
una cèl·lula seleccionada. C) Taula amb les cèl·lules enumerades, seleccionant la cèl·lula 111 en la 
imatge de la mostra tractada. 

B) A) 
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Figura 17: Histograma  de les mitjanes obtingudes en el recompte de mitocondris de la mostra Control 
i la mostra tractada amb CCCP. Barres d’error corresponents a la desviació estàndard d’aquestes 
mostres. 

 

5.2 Anàlisis morfomètriques  

En el recompte de mitocondris realitzat automàticament en la macro (amb el programa 

informàtic ImageJ), es van sumar el nombre de mitocondris presents en cada cèl·lula.  

Aquestes anàlisis es van realitzar amb les cèl·lules no tractades (mostra control) i les 

cèl·lules tractades amb el CCCP, tal i com indica la taula 4. Tal i com es preveia, les 

cèl·lules tractades presentaven un nombre significativament inferior de mitocondris, en 

comparació amb les cèl·lules de la mostra control (càlcul realitzat amb el test estadístic 

t de Student, en què es va obtenir un p-valor = 0,000136 < 0,001 → molt significatiu ***). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 17, es va poder observar clarament un nombre de mitocondris superior en 

la mostra control, en comparació amb la mostra tractada amb el CCCP. La diferència 

que ocasiona el tractament amb el desacoblant, és significativa (representada amb ***). 

  

  

CONTROL 
 

TRACTAMENT AMB CCCP 

 

Nombre de mitocondris 
 

371,91 ± 64,23 
 

291,3 ± 79,72 (***) 

Taula 4: Mitjana ± desviació estàndard del nombre de mitocondris en els fibroblasts de la mostra 
control i dels de la mostra tractada (***). 

 

Nombre de Mitocondris 

*** 
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Figura 18: Histograma  de les mitjanes obtingudes en l’anàlisi de la circularitat de mitocondris de la 
mostra Control i la mostra tractada amb CCCP. Barres d’error corresponents a la desviació estàndard 
d’aquestes mostres. 

 

Taula 5: Mitjana ± desviació estàndard de la circularitat mitocondrial en els fibroblasts de la mostra 
control i dels de la mostra tractada. 

 

5.3 Anàlisis morfològiques 

Aquestes anàlisis es van realitzar amb les cèl·lules no tractades (mostra control) i les 

cèl·lules tractades amb el CCCP, tal i com indica la taula 5. Tal i com s’esperava, la 

mitjana de circularitat és superior (menys funcional) en les cèl·lules de la mostra tractada 

amb el desacoblant, però malgrat això, no es tracta d’una diferència significativa 

(calculada amb el test t de Student, en què es va obtenir un p-valor = 0,0674 > 0,05 → 

No significatiu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 18, es va poder observar una circularitat mitjana de mitocondris, superior en 

les mostres tractades, en comparació amb les mostres control. 

Aquestes representacions dues gràfiques, tot i semblar oposades a primera vista, 

representen que el tractament amb CCCP, efectivament, provoca un mal funcionament 

mitocondrial en les cèl·lules, evidenciat per un menor nombre d’aquests orgànuls i una 

forma més arrodonida dels mateixos, respecte a les mostres sense tractament. 

  

  

CONTROL 
 

TRACTAMENT AMB CCCP 

 

Circularitat mitocondrial 
 

0,74 ± 0,027 
 

0,76 ± 0,034 

Circularitat 
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DISCUSSIÓ  

Mitjançant una sèrie de tècniques a partir de mostres de Mouse Embryonic Fibroblasts 

o MEF, es volia assolir l’objectiu general o principal de l’estudi: establir un protocol per 

tal d’obtenir imatges dels MEF en el microscopi confocal, que permetessin l’observació 

i l’anàlisi dels orgànuls cel·lulars d’interès en aquest estudi: els mitocondris.  

Per tal de complir aquest objectiu general, va ser necessari, primerament, l’assoliment 

de diversos objectius específics que feien referència a l’establiment de les 

concentracions i temporitzacions adequades en el protocol de la tinció 

immunocitoquímica. El disseny del protocol inicial del que es va partir en aquest estudi, 

tenia com a referència un altre protocol de l’any 2015 (Cherubini, M. et al., 2015), en què 

es realitzava una tinció immunocitoquímica amb el mateix antigen mitocondrial d’aquest 

estudi: la proteïna TOM20. En el protocol de M. Cherubini, aquest també era tenyit amb 

Alexa 488 però, el fet que es cèl·lules estudiades fossin neuronals en aquell cas, en 

comptes de MEF, comportava que s’haguessin de realitzar algunes variacions 

protocol·làries, suggerides per V. Campuzano.  

A partir d’aquestes modificacions suggerides per la tutora externa d’aquest estudi, i 

després d’una sèrie de modificacions i de repeticions posteriors (proves-error), finalment 

també es van assolir els objectius específics mencionats, gràcies als quals ha pogut ser 

establert el protocol definitiu que permet observar la morfologia i l’abundància 

mitocondrial.  

A banda de l’estudi de M. Cherubini (2015), hi ha altres estudis que també han volgut 

establir una relació entre una malaltia genètica i problemes de caire mitocondrial  

(Rodríguez-Balada, M. 2014; Carmo, C. et al., 2018; Zischka, H. et al., 2018; González-

Sánchez P et al. 2019). Només existia un estudi, però, que estudiés aquest canvis 

mitocondrials en relació amb la síndrome de Williams-Beuren, i és el realitzat per A. 

Tebbenkamp (2018). Aquest estudi en qüestió, però, no mostrava la metodologia 

emprada durant la tinció immunocitoquímica (Tebbenkamp, A. et al., 2018).  

 

Perspectives de l’estudi a curt termini 

Després dels objectius específics referents a l’establiment del protocol, els darrers 

objectius específics a complir feien referència a la resolució de les dues hipòtesis 

plantejades en aquest estudi. La primera, volia descobrir una relació entre un possible 

mal funcionament mitocondrial i la patogènesi de la síndrome i, en relació a la primera, 

la segona hipòtesi volia observar si aquesta hipofuncionalitat o disfuncionalitat, produeix 
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un nombre de mitocondris inferior en les cèl·lules mutades, i una morfologia més 

arrodonida dels mateixos.  

Per tal de confirmar o desmentir aquesta hipòtesi, s’hauria d’haver realitzat una 

comparació morfològica i morfomètrica mitocondrial entre les mostres WT i CD, 

mitjançant les 10 mostres de cultius primaris (6 WT i 4 CD) en què s’ha basat l’estudi. 

Aquesta comparació, malauradament no va poder tenir lloc. 

Per tant, malgrat que s’ha pogut complir l’objectiu general de l’estudi i una sèrie 

d’objectius específics, la impossibilitat de poder realitzar la darrera tinció 

immunocitoquímica amb el protocol definitiu, ha impedit una resolució de les hipòtesis.  

Per aquesta raó, una perspectiva a curt termini d’aquest estudi, consisteix en complir 

aquests darrers objectius per tal de poder afirmar o desmentir les hipòtesis formulades.  

 

Perspectives a llarg termini 

Una altra perspectiva futura d’aquest estudi, fa referència a un objectiu que no va ser 

descrit inicialment, ja que no tenia cabuda en aquest. Aquesta perspectiva podria 

complir-se en cas d’una resolució afirmativa de la primera hipòtesi, i tindria relació amb 

la vessant cardiovascular de la síndrome.  

Com ja s’ha descrit en la simptomatologia de la SWB, la meitat dels infants que la 

pateixen tenen hipertensió. Per a tractar-la, haurien de prendre medicaments molt forts 

i tòxics per a ells des de petits. Aquests medicaments, com el Losartan, són els mateixos 

que es prenen les persones d’edat avançada quan comencen a tenir aquesta afecció, 

relacionada amb l’edat. En aquestes persones, el medicament no arriba a esdevenir 

problemes hepàtics que puguin ser perillosos per a la vida del pacient, però en el cas 

d’un infant amb SWB, prendre regularment aquestes substàncies tòxiques pot ser molt 

perjudicial. En qüestió de no masses anys o dècades, podrien provocar greus problemes 

mèdics en els individus que, finalment, els hi causarien la mort. Per tant, aquest darrer 

objectiu a llarg termini, en cas d’una hipòtesi afirmativa en quant a l’existència de 

problemes de caire mitocondrial en els individus amb SWB, seria: 

- Extrapolar els resultats obtinguts amb models murins a l’àmbit clínic, subministrant, 

per exemple, adjuvants mitocondrials als pacients hipertensos, que permetin revertir 

el fenotip hipofuncional dels orgànuls cel·lulars, per tal de fer disminuir la dosis dels 

medicaments tòxics. Amb l’extrapolació dels resultats es pretén allargar l’esperança 

de vida dels pacients amb SWB, intentant demorar al màxim els problemes hepàtics 

derivats del subministrament desmesurat d’aquests medicaments.  
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CONCLUSIONS  

1) S’ha pogut establir un protocol per a la tinció immunocitoquímica de MEF. 

 

2) En aquesta tinció immunocitoquímica, més enllà de la tinció del nucli i del 

citoesquelet, s’han pogut tenyir els mitocondris gràcies a l’Anti-TOM20, que ha 

permès observar la xarxa o network mitocondrial de cada fibroblast. 

 

3) La tinció de mitocondris ha permès la realització d’una anàlisi mitjançant la 

realització d’una macro, la qual permet el càlcul de la morfologia (per circularitat) 

i de l’abundància mitocondrial (per recompte) de cada fibroblast. 

 

4) Aquesta anàlisi amb la macro, finalment no s’ha pogut realitzar amb els cultius 

primaris en què s’havia basat l’estudi, de manera que no s’ha pogut comparar la 

morfologia i abundància mitocondrial entre cultius primaris WT i CD, i no s’han 

pogut confirmar ni desmentir les hipòtesis plantejades. 

 

5) En les anàlisis realitzades a partir de les imatges obtingudes amb les mostres 

control (WT) i les mostres tractades amb CCCP (WT-CCCP), dutes a terme a 

mode d’exemplificació de la metodologia, s’ha observat que el tractament amb 

el desacoblant és un mètode que funciona per ocasionar danys mitocondrials.  

 

6) La tinció immunocitoquímica pendent, realitzada amb els cultius cel·lulars 

primaris, té prevista la seva realització a curt termini. 

 

Conclusió final: Els resultats obtinguts en aquest estudi, suggereixen que l’establiment 

del protocol de la tinció immunocitoquímica, permetrà incrementar el coneixement dels 

canvis mitocondrials en les cèl·lules afectades per la SWB. Aquest coneixement, 

posteriorment, podrà permetre avançar en la investigació d'aquesta malaltia, així com 

adquirir nous enfocaments per a futurs beneficis terapèutics.  
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ANNEXOS  
 

Taula de Microsoft Excel amb les dades morfomètriques (RECOMPTE) i 

morfològiques (CIRCULARITAT) obtingudes en la macro, de les 20 cèl·lules 

seleccionades (n=20) de la mostra Control (WT), visualitzades amb el programa 

informàtic ImageJ. 
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Taula de Microsoft Excel amb les dades morfomètriques (RECOMPTE) i 

morfològiques (CIRCULARITAT) obtingudes en la macro, de les 20 cèl·lules 

seleccionades (n=20) de la mostra tractada amb el desacoblant CCCP (WT-CCCP), 

visualitzades amb el programa informàtic ImageJ. 

 

  

Taula de Microsoft Excel amb els diferents càlculs realitzats: mitjana de l’anàlisi 

morfomètric (Recompte) i morfològic (Circularitat) de les mostres control i 

tractada amb CCCP; desviació estàndard de l’anàlisi morfomètric i morfològic de 

les mostres control i tractada amb CCCP; i test t de Student de l’anàlisi 

morfomètric i morfològic, calculat a partir de les dades d’ambdues mostres. 

 


