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Quin era l’objectiu del projecte? 

Respondre a aquestes preguntes: Són les neurones generades a partir de cèl·lules 

mare similars a les neurones primàries? Hi ha algun risc de tumorogènesi degut al 

trasplantament de cèl·lules mare? Encara que les cèl·lules mare adultes representen 

una eina prometedora per als nous conceptes clínics en el suport a la teràpia cel·lular 

de lesions cerebrals i de la medul·la espinal, queden per respondre moltes preguntes 

amb la finalitat de certificar la qualitat d'aquestes cèl·lules. 

 

Què han descobert? 

Durant el projecte es van seleccionar mostres de greix de liposucció i es van generar 

línies neurals derivades d’aquestes cèl·lules mare. Es van fer estudis epigenètics (de 

metilació de l’ADN) i de l'expressió gènica a nivell de tot el genoma utilitzant la 

tecnologia més avançada. La comparació d’aquests perfils ens van permetre concloure 

que les cèl·lules neuronals derivades de cèl·lules mare i produïdes en cultiu in vitro no 

copien fidelment l’epigenètica de les neurones primàries (aquelles trobades de forma 

natural en un individu).  



És interessant destacar que aquestes diferències epigenètiques no són degudes al fet 

que les neurones derivades de cèl·lules mare adquireixin propietats comunes a les 

cèl·lules tumorals, ja que els resultats demostren que les principals marques 

epigenètiques (i expressió de gens) dels tumors del sistema nerviós no es troben en les 

cèl·lules neuronals produïdes  in vitro amb finalitat de medicina regenerativa.  

A més, el projecte va identificar canvis en la regulació de gens concrets que poden ser 

utilitzats per millorar la qualitat dels productes generats a partir de cèl·lules mare de 

teixit adipós. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

El coneixement dels patrons epigenètics de les cèl·lules neurals derivades de cèl·lules 

mare ens va permetre una definició més precisa del procés de neurogènesi que ajudarà 

a la millora i el disseny de nous protocols per garantir la seguretat de les teràpies 

basades en cèl·lules mare.  

 

D'altra banda, la falta de similitud entre els patrons epigenètics de cèl·lules derivades 

de cèl·lules mare i les cèl·lules del tumor del sistema nerviós és una prova de seguretat 

de l'ús d'aquesta teràpia com a alternativa en Medicina Regenerativa.  

Tot en conjunt permet concloure que en Medicina Regenerativa no només s'ha de 

preservar la integritat genètica (absència de mutacions), sinó que també s'ha de 

comprovar que els mecanismes de regulació gènica reprodueixen fidelment els patrons 

trobats en neurones primàries. Per tant, els patrons epigenètics són biomarcadors 

eficaços de la qualitat dels derivats de cèl·lules mare.  

 

 


