
 
Entendre i combatre la progressió de la distròfia 
muscular de Duchenne en models animals  
 
 
 
Dr. Eusebio Perdiguero Santamaria 
Universitat Pompeu Fabra. Facultat Ciències Salut i Vida UPF  
 

 

 

 



2 

1. Resum  

 

La distròfia muscular de Duchenne (DMD), causada per defectes en el gen de la 

distrofina, és una malaltia neuromuscular rara que afecta 1/3.300 nens. Aquesta 

deficiència resulta en la inflamació muscular, la necrosi i la fibrosi del teixit, de 

manera que els pacients amb DMD experimenten una pèrdua greu i progressiva 

de la massa muscular i de la funció del teixit, amb resultat final de mort. Les 

teràpies amb cèl·lules mare musculars (cèl·lules satèl·lit) han fallat a causa de la 

limitada proliferació i supervivència de les cèl·lules trasplantades. No obstant això, 

el trasplantament de mesoangioblasts (cèl·lules mare d’origen mesodèrmic 

vascular) ha donat resultats encoratjadors en ratolins i gossos (model preclínic de 

DMD). Qualsevol enfocament terapèutic basat en cèl·lules per al tractament de 

DMD requerirà la modificació de l’entorn fibròtic de l’amfitrió, a causa dels seus 

efectes negatius sobre la funció de les cèl·lules mare i la seva eficiència de 

trasplantament. Per tant, la modificació de les propietats de les cèl·lules mare 

musculars i dels mesoangioblasts endògens, combinada amb la reducció de la 

fibrosi del teixit amfitrió, podria millorar les teràpies amb trasplantament de 

cèl·lules mare en la DMD.  

 

Antecedents i hipòtesis  

Un regulador crític de les funcions de les cèl·lules mare musculars és la via de p38 

MAPK. No obstant això, no s’ha investigat mai si modificacions de l’activitat de p38 

poden influir en la regeneració muscular i el trasplantament de cèl·lules mare en el 

múscul distròfic. En aquest projecte volem utilitzar models animals de ratolí de 

DMD (ratolins mdx) i els ratolins modificats genèticament deficients en p38α per 

investigar la funció d’aquesta cinasa en les cèl·lules satèl·lit i el comportament de 

les cèl·lules inflamatòries durant la regeneració del múscul distròfic. Les cèl·lules 

satèl·lit i els mesoangioblasts derivats dels ratolins de tipus salvatge (WT) i dels 

ratolins deficients en p38α es trasplantaran en ratolins immunodeficients (mdx 

tractats o no amb agents antiinflamatoris/antifibròtics) i s’analitzarà posteriorment 

la seva capacitat d’empelt (engraftment) en el múscul distròfic.  
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Objectius específics  

- Investigar els efectes de la deficiència p38α en l’evolució de la patologia en el 

múscul distròfic. Amb aquesta finalitat, s’han generat models condicionals de ratolí 

amb supressió específica de p38α en les cèl·lules satèl·lit, fibres musculars i 

macròfags, que s’han encreuat amb els ratolins mdx.  

 

- Investigar comparativament la capacitat d’empelt de les cèl·lules WT i de les 

cèl·lules satèl·lit deficients en p38α –que han demostrat tenir més capacitat de 

proliferació i supervivència in vitro– després del trasplantament en models de 

ratolins mdx immunodeficients (mdx/SCID).  

 

- Estudiar la capacitat d’empelt de cèl·lules WT i deficients en p38α en models de 

ratolins immunodeficients per a la distròfia muscular.  

 

- Investigar la influència d’un entorn d’acolliment optimitzat (mitjançant 

tractaments antiinflamatoris i antifibròtics), combinat amb la supressió específica 

de p38α en cèl·lules satèl·lit, en la millora del potencial d’empelt d’aquestes 

cèl·lules en els ratolins distròfics.  

 

 

2. Resultats  

 

p38α  en la progressió de la distròfia en ratolins mdx  

Generació de ratolins mdx/Pax7-CRE/p38α (mdx/Mgn-CRE/p38α) i mdx/Lys-

CRE/p38α  amb doble mutació 

Els ratolins deficients en p38α són embrionaris letals (ADAMS et al., 2000). Hem 

generat ratolins condicionals mancats de p38α en el múscul esquelètic (Pax7) o en 

el compartiment mieloide (Lys2) utilitzant el sistema Cre/loxP (CLAUSEN et al., 1999). 

Ratolins p38αΔPax7, p38αΔMyog i p38αΔLysM van néixer amb les ràtios mendelianes 

esperades i amb una durada de vida comparable a la dels ratolins salvatges de la 

mateixa ventrada (p38aWT). Per analitzar el paper de p38a en la regeneración del 
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múscul mdx, ratolins mdx es van encreuar amb p38αΔPax7 i ratolins p38αΔLysM, 

respectivament. Els ratolins doble mutants van reduir els nivells de p38α en tots 

els músculs esquelètics analitzats i també al diafragma, però no es van observar 

canvis al cor, fetge o teixits adiposos blancs (figura 1A). Per caracteritzar ratolins 

amb doble mutació en el llinatge mieloide hem aïllat macròfags de ratolins mdx i 

mdx/p38αΔLysM amb 3 mesos d’edat in vivo utilitzant una coneguda tècnica FACS de 

cribratge (PERDIGUERO et al., 2011) (figura 1B) i hem demostrat que els nivells de 

p38α van ser reduïts al compartiment mieloide, fins al 90% (figura 1C). No hem 

observat diferències entre mdx/p38αΔPax7 i mdx/p38αΔMyog i per això en les análisis 

posteriors hem utilitzat mdx/p38αΔPax7.  

 

 

Anàlisi de les conseqüències de deficiència de p38α  en la regeneració 

muscular mdx 

Deficiència de p38α  en cèl·lules musculars 

Ratolins mdx i doble mutants mdx/ p38αΔPax7 eren sans en néixer i no van mostrar 

indicacions de lesió muscular ni diferències en la mida del múscul abans de l’inici 

de la malaltia (14 dies). Ratolins p38aDPax7 tenen músculs més petits (BRIEN et al., 

2013) i per aquesta raó els ratolins mdx/p38αΔPax7 van presentar un pes corporal 

reduït al cap de 3 o 12 mesos (figura 1D). Respecte del múscul, primer vam 

analitzar els ratolins als 3 mesos d’edat, a l’inici de la malaltia. Comparat amb els 

ratolins mdx, els ratolins mdx/p38αΔPax7 presentaven nivells lleument elevats de 

distrofinopatia caracteritzats per la dimensió de les miofibres nucleades centrals 

(fibres regeneradores) (figura 1D), en què els músculs contenien més agrupacions 

de miofibres primerenques (figura 1E) tant als músculs de les extremitats com al 

diafragma (dades no mostrades).  Per comprovar si aquestes diferències 

provocarien una reducció funcional del rendiment muscular, vam fer una prova de 

tolerància a l’exercici, en què la força muscular als 3 mesos d’edat era semblant en 

els dos genotips (dades no mostrades). Aleshores volíem saber si aquest fenotip 
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augmentaria amb l’edat, quan la funció muscular distròfica es veu més 

compromesa per l’acumulació d’inflamació i fibrosi. Com que s’ha demostrat en 

diversos estudis que en el model de ratolí mdx la capacitat per a regeneració és 

reduïda i que l’atròfia muscular al múscul del diafragma és més greu que a 

l’extremitat del darrere, vam analitzar l’estat del múscul de diafragma en ratolins 

mdx i mdx/p38αΔPax7 de 12 mesos d’edat. Comparat amb els ratolins mdx, els 

ratolins mdx/p38αΔPax7 no presenten als 12 mesos una diferència significativa en 

els seus nivells de distrofinopatia caracteritzats per la dimensió de les miofibres 

nucleades centrals (fibres regeneradores) (figura 2A), però amb una reducció del 

30% en els nombres de les miofibres regeneradores 

primerenques/intermèdies/tardanes al diafragma. D’acord amb la reducció en el 

nombre de fibres, la quantitat de teixit fibròtic va augmentar al diafragma 

mdx/p38αΔPax7, indicat per la quantitat de deposició de col·lagen tenyit per Sirius 

Red. Per comprovar si aquestes diferències provocarien un increment en lesió 

muscular, vam determinar els nivells de cinasa de creatina (QC) en sèrum, tant al 

múscul en repòs i després de ser sotmès a una prova de tolerància a l’exercici. 

Lesió sistèmica del múscul i força muscular eren semblants en els dos genotips 

(figures 2B, 2C). En conjunt, aquests resultats mostren evidència histològica, 

bioquímica i funcional que una deficiència de p38α agreuja l’inici de la malaltia en 

ratolins joves, però que en les etapes posteriors de la distrofinopatia, una 

deficiència de p38 no té un impacte creixent en l’evolució de la malaltia. Resultats 

preliminars amb ratolins de més edat (prop de 2 anys) indiquen que la deficiència 

en p38 podria ser beneficiosa en animals d’edat avançada.  

 

p38α  en l’empelt de cèl·lules mare en el múscul distròfic  

Un dels principals problemes de les teràpies amb cèl·lules per a les distròfies 

musculars ha estat habitualment la pobra capacitat d’empelt de les cèl·lules mare 

musculars (cèl·lules satèl·lit). Per resoldre aquest problema, el grup del Dr. Giulio 

Cossu ha utilitzat, com a substituts, progenitors vasculars amb capacitat per 

formar múscul després de trasplantament en el múscul distròfic. No obstant això, 
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en el context de la xarxa europea Optistem (de la qual és membre la Unitat de 

Biologia Cel·lular de la UPF), es va realitzar un assaig clínic en nens amb DMD 

dirigit pel nostre col·laborador a l’Hospital San Raffaele (Milà, Itàlia) utilitzant 

mesoangioblasts, i malgrat resultats encoratjadors, es va evidenciar la necessitat 

no només de millorar l’entorn d’acolliment muscular, sinó també de tornar a 

analitzar el tipus cel·lular que ha de ser trasplantat (TEDESCO FS. i COSSU G., 

comunicació personal). De fet, els mesoangioblasts tenen un origen 

vascular/perícits, i, donada la seva naturalesa plàstica, han demostrat poder donar 

lloc al múscul, però amb condicions de lesió també poden transdiferenciar-se en 

cèl·lules fibrogèniques, i promoure, d’aq uesta manera, fibrosi (DULAUROY et al., 

2012). Per tant, hem replantejat la nostra estratègia i, basant-nos en aquestes 

consideracions, hem dedicat un gran esforç per millorar l’empelt de les cèl·lules 

mare musculars, les cèl·lules satèl·lit, i hem abandonat la tasca 3. En aquest sentit, 

hem engegat nous protocols d’aïllament i d’empelt després del consell dels experts 

capdavanters en el nostre camp (ROCHETEAU et al., 2012). Seguint aquesta 

estratègia, hem analitzat factors potencials pels quals les cèl·lules satèl·lit, i 

especialment les cèl·lules satèl·lit de ratolins mdx, tenen una disminució 

regenerativa i mostren poca capacitat d’empelt, abans d’analitzar el paper de 

p38α. Primer vam analitzar el nombre de cèl·lules satèl·lit al múscul de ratolins 

mdx i el vam comparar amb ratolins tipus salvatge (WT) emparellats per edat. 

Utilitzant explants d’una sola fibra, vam observar que el nombre de cèl·lules 

satèl·lit per miofibra (identificat per expressió de Pax7) va ser semblant en WT 

joves i ratolins mdx de 2 mesos d’edat (figures 2D, 2E). Cal assenyalar de la nostra 

observació que l’expressió de p16INK4a (un supressor tumoral i inhibidor del cicle 

cel·lular) va ser indetectable a les cèl·lules satèl·lit, tant de ratolins WT com d’mdx 

joves, com mostra l’anàlisi RT-qPCR de cèl·lules satèl·lit aïllades FACS (figura 4C). 

Amb tot, vam observar que el nombre de cèl·lules satèl·lit va baixar ràpidament en 

els ratolins mdx amb la progressió de la malaltia (figura 2E). De fet, el nombre de 

cèl·lules satèl·lit al múscul de ratolins adults mdx de 9 mesos era baix comparat 

amb ratolins adults WT emparellats per edat, la qual cosa suggereix que els cicles 

continus de degeneració/regeneració al múscul distròfic afectaven el nombre de 



7 

cèl·lules satèl·lit. Una observació molt interessant ha estat que, mentre les cèl·lules 

satèl·lit de ratolins WT de 9 mesos no expressava p16INK4a (com calia esperar), les 

cèl·lules satèl·lit de ratolins mdx sí que van expressar p16INK4a a la mateixa edat 

(figura 2F). Aquestes troballes suggereixen que la desrepressió de p16INK4a en 

cèl·lules satèl·lit de ratolins mdx amb envelliment pot agreujar el seu defecte 

miogènic per a empelt. 

 

Per investigar l’efecte de l’expressió anticipada de p16INK4a en les cèl·lules satèl·lit in 

vivo, es va utilitzar el ratolí deficient en Bmi1 (Bmi1-/-) (un membre del complex 

repressiu Polycomb 1 PRC1 que és àmpliament conegut perquè reprimeix 

l’expressió p16INK4a). Com calia esperar, p16INK4a va ser desreprimit en cèl·lules 

satèl·lit deficients en Bmi1 de joves/adults (figura 3A). És important destacar que 

l’expressió elevada de p16INK4a es va correlacionar amb l’activació perjudicada de 

cèl·lules satèl·lit quiescents deficients en Bmi1, i la capacitat regenerativa deficient 

del múscul Bmi1, nul·la després de lesió (figura 3B). A més, cèl·lules satèl·lit FACS 

Bmi1-/- trasplantades i purificades que sobreexpressen p16INK4a van mostrar una 

taxa baixa d’activació des de la inactivitat després de lesió i van fer poca aportació 

a la formació de miofibres noves als músculs d’hostes musculars 

immunodeficients WT respecte de les cèl·lules Bmi1+/+ (figura 3C). Aquests 

resultats indiquen que les cèl·lules satèl·lit de ratolins Bmi1 nuls tenen poca 

capacitat d’empeltar, la qual cosa es pot atribuir probablement a la inducció de 

p16INK4a. Per demostrar el paper causal de p16INK4a en la capacitat regenerativa 

deficient intrínseca en les cèl·lules satèl·lit Bmi1 nul, es va silenciar p16INK4a en 

cèl·lules satèl·lit Bmi1 nul resultat d’un cribratge recent previ a empeltar-les al 

múscul de ratolins immunodeficients, seguit de lesió (figura 3D). Hem observat 

que la pèrdua de p16INK4a va ser suficient per recuperar l’activació en cèl·lules 

satèl·lit Bmi1 nul trasplantades (figures 3E, 3F). En resum, hem identificat p16INK4a 

com un factor l’expressió induïda del qual en cèl·lules satèl·lit en repòs perjudica el 

trasplantament posterior d’aquestes. Hem observat notablement que p16INK4a és 

augmentada en cèl·lules satèl·lit de ratolins durant l’envelliment (SOUSA-VICTOR et 

al., 2014) (resultats no mostrats). És important destacar que el silenciament de 
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p16INK4a també va restaurar la regeneració endògena de ratolins durant 

l’envelliment i el potencial regeneratiu de les cèl·lules satèl·lit velles en 

experiments de trasplantament (SOUSA-VICTOR et al., 2014). Considerats en conjunt, 

ja que les cèl·lules satèl·lit de ratolins mdx adults sobreexpressen p16INK4a i 

mostren una molt baixa capacitat d’empelt i un baix potencial regeneratiu, 

proposem que la regulació negativa de l’expressió de p16INK4a podria millorar la 

teràpia de cèl·lules satèl·lit en DMD.  

 

Anàlisi de la funció de p38α  en l’empelt de cèl·lules satèl·lit en ratolins 

distròfics  

Anàlisi de l’empelt de cèl·lules satèl·lit tipus salvatge deficients en p38α  en 

ratolins mdx/SCID immunodeficients o α -sarcoglicà/SCID 

Seguint l’estratègia que s’ha explicat anteriorment, s’han aïllat cèl·lules satèl·lit de 

ratolins tipus salvatge o p38αΔPax, i van ser injectades en ratolins mdx/SCID. Es van 

analitzar els ratolins 21 dies després de la injecció, i la recuperació funcional dels 

músculs distròfics es va analitzar per mitjà de paràmetres que indiquen la 

degeneració/regeneració muscular, i l’expressió de novo de distròfia. Com hem 

demostrat en el cas de les cèl·lules satèl·lit joves, adultes i envellides (SOUSA-VICTOR 

et al., 2014), les cèl·lules satèl·lit deficients en p38α eren capaces d’empelt en 

músculs mdx, tot permetent la formació de noves fibres que expressaven 

distrofina (figura 3G). Malgrat aquesta troballa, les nostres dades actuals no 

mostren cap diferència significativa en l’eficiència d’empelt entre WT i cèl·lules 

satèl·lit p38αΔPax7. Com que les cèl·lules satèl·lit deficients en p38α tenen un perfil 

d’expressió totalment diferent (BRIEN et al., 2013  i les nostres pròpies dades no 

publicades) i les seves propietats funcionals in vitro  (BRIEN et al., 2013; PERDIGUERO 

et al., 2011; RUIZ-BONILLA et al., 2008) aquests resultats són sorprenents.  Com que 

vam fer aquests experiments amb ratolins joves (2-3 mesos) i tenint en compte les 

nostres dades que vinculen la distròfia muscular amb l’expressió de p16INK4a i el 

conjunt d’evidències que vinculen la via de senyalització de p38 amb la inducció de 

senectut, actualment estem fent experiments amb cèl·lules satèl·lit mdx i 
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mdx/p38αΔPax7 adultes (6 mesos) o envellides, a fi d’intentar comprovar si la via p38 

pot controlar la caiguda del rendiment de les cèl·lules satèl·lit que té lloc durant 

l’evolució de la distròfia muscular al llarg del temps. 

 

Influència de l’entorn d’acolliment en l’empelt de cèl·lules mare 

Anàlisi de la funció de la p38α produïda per macròfags en la reducció de la 

inflamació i fibrosi en el múscul distròfic  

Primer vam analitzar els macròfags de ratolins WT i p38αΔLysM aïllats d’un model de 

lesió aguda. Per a això hem engegat un nou protocol de la separació dels 

neutròfils i les diferents subpoblacions de macròfags en el múscul lesionat que 

suposen un pas més enllà respecte de la nostra estratègia anterior (PERDIGUERO et 

al., 2011) i que ens permetrà separar els neutròfils (F4/80- Ly6CHigh), macròfags M1 

proinflamatoris (F4/80+ Ly6CHigh) i dues poblacions de macròfags M2 

antiinflamatoris. F4/80+ Ly6CLow MHCIIHigh (M2b like) o MHCIILow (M2c) (figura 4A). 

Amb aquesta nova estratègia hem descobert que la pèrdua de p38α indueix un 

canvi en l’expressió de les citocines IL-1β i IL-10 en la població M2c F4/80+ Ly6CLow 

MHCIILow als 6 dies després de la lesió (figura 4B), una etapa de la lesió aguda que 

és més similar a l’estat inflamatori crònic dels ratolins mdx (figura 4C). Amb 

aquesta informació, a continuació, vam fer l’anàlisi dels mdx i mdx/p38αΔLysM a 

l’inici de la distrofinopatia (3 mesos). Els ratolins mdx/p38αΔLysM no mostren 

diferències òbvies en el pes corporal, la grandària global del múscul, per la qual 

cosa hem analitzat el múscul diafragmàtic. Els mdx/p38αΔLysM no van mostrar 

diferències significatives en la dimensió de les miofibres centrals nucleades (fibres 

regeneradores) o a l’àrea de fibrosi comparades amb els ratolins mdx (figura 4D). 

Com que ens hem trobat problemes importants amb la reproducció en aquesta 

colònia, actualment estem acumulant cohorts més grans d’animals per confirmar 

aquests resultats i també per fer estudis funcionals. 
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Anàlisi de les conseqüències de la reducció de la inflamació i la fibrosi en el 

múscul distròfic per a l’empelt de cèl·lules mare  

Efecte o reducció de la inflamació anti-miR-21 induïda i la fibrosi al múscul 

distròfic per a l’empelt de cèl·lules mare 

Hem caracteritzat un eix fibrogènic associat a l’edat en el model de ratolí distròfic. 

L’expressió de miR-21, que amb prou feines es detecta en el múscul normal, 

augmenta de manera concomitant amb la fibrogènesi en funció de l’edat. La 

modulació de miR-21 (Ant-miR-21) als músculs dels ratolins distròfics envellits 

mitjançant el tractament amb un inhibidor de miR-21 inverteix la fibrosi als 

músculs de les extremitats en l’etapa en la qual la fibrosi es considera generalment 

irreversible (figures 5a, 5B) (ARDITE et al., 2012). Amb la finalitat d’analitzar la 

influència del tractament anti-miR-21 en l’empelt de les cèl·lules satèl·lit al múscul 

distròfic, vam trasplantar ratolins controls mdx immunodeficients o ratolins 

pretractats amb l’inhibidor de miR-21 (Anti-miR-21) per reduir inflamació i 

desenvolupament fibròtic amb 5x105 cèl·lules satèl·lit, ratolins prèviament 

transduïts amb un vector lentiviral expressant GFP, descrit prèviament (figura 5C). 

Es va observar un augment significatiu en el nombre de GFP+  miofibres en ratolins 

mdx tractats amb Ant-miR-21 versus ratolins mdx no tractats, als 7 i 21 dies 

després de la injecció de cèl·lules satèl·lit (figura 5C i dades no publicades), tot 

demostrant l’efecte beneficiós d’un tractament antifibròtic en l’eficiència d’empelt. 

Juntament amb aquesta millora, a l’empelt es va observar una reducció de la 

deposició de la fibrosi, la qual cosa abona la nostra hipòtesi que l’efecte antifibròtic 

del tractament amb Ant-miR-21 millora tant el teixit de l’hoste com l’empelt de les 

cèl·lules mare.  

 

 

3. Rellevància I implicacions  

 

Durant la realització d’aquest projecte hem après que les teràpies combinatòries 

per al tractament de la DMD no són només una idea prometedora, sinó potser 

l’única possibilitat factible per a una cura. L’esperança d’un mètode “fàcil” amb 
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trasplantaments de cèl·lules vasculars que arribin i arrelin al múscul després d’un 

trasplantament sistèmic ha demostrat ser més difícil del que s’esperava, amb 

resultats molt modests en l’assaig clínic que s’ha realitzat en el context del projecte 

europeu Optistem FP7. Tal vegada aquest assaig clínic podria haver tingut més èxit 

si s’hagués combinat amb un tractament antiinflamatori i antifibròtic, encara que 

s’han publicat resultats negatius sobre els mesoangioblasts, tal com s’ha esmentat 

anteriorment. Per tant, hem centrat la nostra atenció en les cèl·lules satèl·lit, ja que 

els nous avenços en les tècniques d’aïllament, trasplantament i empelt de les 

cèl·lules satèl·lit han fet possible utilitzar-les en els nostres estudis principals. 

Sobre la via de senyalització p38 MAPK, els nostres resultats posen de manifest 

que el paper d’aquesta cinasa és més complicat del previst. S’ha descrit que 

p38α/β reprimeixen l’expressió de Pax7 mitjançant l’activació del complex 

repressiu Polycomb 2 (PRC2) (PALACIOS et al., 2010). Es podria plantejar la hipòtesi 

que, in vivo, l’ablació de p38 pot causar una expressió persistent de Pax7 en 

mioblasts, que condueix a un augment de la proliferació i reducció de la 

diferenciació. Sorprenentment, no obstant això, i contràriament a les nostres 

dades anteriors in vitro, no es va observar que la supressió de p38 en les cèl·lules 

satèl·lit adultes afectés la proliferació, encara que és important per a la seva 

adequada activació (ZAMORA et al., en preparació). Això suggereix que l’eix p38-Pax7 

pot tenir un paper durant la diferenciació dels mioblasts, però que no té un paper 

actiu en les cèl·lules satèl·lit adultes; almenys no el té en la diferenciació. A més, 

s’ha demostrat recentment que existeix una diferència intrínseca en la 

dependència Pax7 entre les cèl·lules satèl·lit neonatals i les adultes, la qual cosa ha 

portat a la proposta que les cèl·lules satèl·lit tenen requisits genètics dependents 

de l’edat (GUNTHER et al., 2013; LEPPER et al., 2009). Les nostres dades actuals 

suggereixen que p38α és una de les molècules importants per definir el 

comportament, depenent de l’edat, de les cèl·lules satèl·lit, un tema que 

continuem investigant tant en ratolins WT com en ratolins distròfics. Per tant, la 

nostra idea inicial que la inhibició de p38 podria ser beneficiosa en el tractament 

inicial de la malaltia distròfica podria ser certa per a les etapes posteriors de la 

malaltia.  
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Respecte a l’ús conjunt d’empelt de cèl·lules mare i de drogues antifibròtiques/ 

antiinflamatòries com un millor tractament per a la distròfia muscular de 

Duchenne, hem demostrat que la combinació de la inhibició de miR-21 amb 

l’empelt de cèl·lules satèl·lit millora l’eficàcia del trasplantament i, a més, redueix la 

deposició de fibrosi, tot abonant la nostra hipòtesi que l’efecte antifibròtic de la 

inhibició de miR-21 millorarà tant el teixit de l’hoste com l’empelt de les cèl·lules 

mare.  
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Figures 

 

Figura 1. Eficiència i especificitat de supressió de p38α CRE i efecte de supressió de p38α en 

cèl·lules musculars distròfiques als 3 mesos. A) L’anàlisi Western blot mostra el nivell de proteïna 

p38α en teixits diferents de mdx/p38αWT y mdx/p38α
ΔPax7. GC: gastrocnemi, SOL: soli, TA: tibial 

anterior, WAT: teixit adipós blanc, Diaph: diafragma, Plt: plantar. α-tubulina s’utilitza com a control de 

càrrega. S’obtenen resultats semblants amb ratolins mutants mediats per miogenina-Cre 

(mdx/p38α
ΔMyog) excepte del teixit cerebral, on l’expressió de p38 es va produir en ratolins 

mdx/p38αWT. B) Estratègia FACS per aïllar macròfags de músculs esquelètics mdx i mdx/p38α
ΔLysM. 

Cèl·lules viables van ser identificades sobre la base de la dispersió frontal i lateral, marcador DAPI per 
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excloure rebutjos anuclears i cèl·lules mortes. La doble positivitat F4/80 i CD11b va definir la població 

de macròfags. C) Nivells relatius de p38a en mRNA avaluats per RT-qPCR des dels macròfags resultat 

de cribratge. D) Imatges representatives de ratolins mdx i mdx/p38α
ΔPax7 als 3 mesos d’edat i 

quantificació de pes corporal als 3 i 12 mesos d’edat. E) (Superior) Imatges representatives de tinció 

d’hematoxilina-eosina en crioseccions de múscul tibial anterior (TA) de ratolins mdx i mdx/p38α
ΔPax7 

als 3 mesos d’edat. La fletxa indica una agrupació de miofibres regeneradores primerenques més 

petites. Escala: 50 µm. (Inferior) Quantificació de dimensió mitjana de fibres de múscul TA i 

distribució de freqüència. Les dades mostren la mitjana ± d.e.m. Comparacions per U-test bilateral de 

Mann-Whitney. S’indiquen els valors p; n ≥5.
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Figura 2. A) Imatges representatives de tinció d’hematoxilina-eosina en crioseccions de múscul del 

diafragma de ratolins mdx i mdx/p38α
ΔPax7 als 3 mesos d’edat i quantificació de dimensions mitjanes 

de fibra (superior). Distribució de freqüència de l’àrea transversal de fibra (inferior). B) Imatges 

representatives de tinció Sirius Red (com a mesura per tenyir col·lagen) en crioseccions de múscul de 

diafragma de ratolins mdx i mdx/p38α
ΔPax7 als 3 mesos d’edat i quantificació de l’àrea tenyida per 

Sirius Red per seccions (10 seccions per múscul). C) Abans del sacrifici, es va assajar amb ratolins per 
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a activitat de cinasa de creatina en plasma (com a mesura de lesió muscular) de ratolins en repòs 

(esquerra) i abans de l’exercici (dreta). D) Els ratolins van ser esgotats mitjançant cursa en cilindre 

giratori. Les barres indiquen valors mitjans i les barres d’error representen DE. Comparacions per U-

test bilateral de Mann-Whitney. S’indiquen els valors p; n ≥5. E) Explants d’una sola fibra de ratolins 

adults WT i mdx. Es mostra la immunotinció de cèl·lules satèlit Pax7 fora de la miofibra. Tinció DAPI 

per identificar nuclis de cèl·lules satèl·lit i mionuclis de fibra. Es quantifica el nombre de cèl·lules 

satèl·lit (Pax7+) en explants d’una sola fibra de ratolins WT i mdx d’edats diferents: joves (2 mesos) i 

adults (9 mesos). El nombre de cèl·lules satèl·lit és semblant en ratolins WT i mdx d’edat jove. En 

ratolins WT adults, el nombre de cèl·lules satèl·lit es manté constant. Però el nombre de cèl·lules 

satèl·lit és reduït en ratolins adults mdx. F) Anàlisi del nombre de cèl·lules satèl·lit en cèl·lules satèl·lit 

aïllades per FACS utilitzant l’estratègia a7-integrina/CD34 de purificació. Confirmant els resultats en 

extractes d’una sola fibra, l’anàlisi FACS mostra que el nombre de cèl·lules satèl·lit és reduït en 

múscul de ratolins mdx adults versus joves. G) Anàlisi de l’expressió de p16INK4a en cèl·lules satèl·lit 

aïllades per FACS de ratolins WT i mdx d’edats diferents: joves (2 mesos) i adults (9 mesos). Les 

cèl·lules satèl·lit WT no expressaven p16INK4a ni a edat jove ni adulta. Contràriament, l’expressió de 

p16INK4a va ser induïda en cèl·lules satèl·lit adultes de ratolins mdx. El conjunt dels resultats mostrats 

en a, b i c suggereix que la pèrdua de cèl·lules satèl·lit en ratolins adults distrófics pot estar 

relacionada amb l’expressió anticipada de p16INK4a. Així, resulta interessant proposar que la 

desrepressió de p16INK4a en cèl·lules satèl·lit de múscul distròfic en pot agreujar el defecte miogènic i 

provocar-ne la depleció durant la progressió de la malaltia. 
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Figura 3. La 

capacitat 

d’empelt i el 

potencial 

regeneratiu 

estan afectats 

en cèl·lules 

satèl·lit Bmi1 

nul, 

sobreexpress

ant p16INK4a 

després de 

trasplantame

nt a un hoste 

ratolí 

heteròleg. El 

silenciament 

de p16INK4a 

restableix 

l’activació de 

quiescència 

en cèl·lules 

satèl·lit Bmi1 

nul. A) 

L’expressió de 

p16INK4a, 

avaluat per RT-qPCR, en cèl·lules satèl·lit aïllades de ratolins joves/adults Bmi1+/+ i Bmi1-/-. B) Imatges 

representatives de miofibres regeneradores de nova formació derivades de cèl·lules satèl·lit, tenyides 

per H-E en crioseccions de múscul TA de ratolins adults Bmi1+/+ y Bmi1-/- lesionats per injeccions de 

CTX i analitzats una setmana després de la lesió. L’histograma representa la quantificació de la 

dimensió de la miofibra regeneradora, avaluat per l’àrea transversal. (Dreta) Percentatge de cèl·lules 

satèl·lit activades (Pax7/MyoD doble positiu) en explants d’una sola fibra aïllats de ratolins Bmi1+/+ i 

Bmi-/-. C), D) Esquema d’assaig de transplantament de cèl·lules satèl·lit etiquetades amb GFP en 

ratolins hostes WT prelesionats i immunodeficients. Quantitats idèntiques de cèl·lules satèl·lit FACS 

purificades del múscul en repòs de ratolins Bmi+/+ y Bmi-/- van ser trasplantades en músculs de 
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ratolins WT immunodeficients, i es van analitzar cèl·lules satèl·lit activades i miofibres noves 

regeneradores 24 hores i 7 dies després del trasplantament, respectivament. D) Es mostren imatges 

representatives de músculs trasplantats després de 7 dies. E) Quantitats idèntiques de cèl·lules 

satèl·lit aïllades per FACS de ratolins Bmi1+/+ y Bmi1-/- van ser transduïdes amb Ad-shRNAp16INK4a 

(expressant un shRNA específic per a p16INK4a) o Ad-shScramble, i cultivades en condicions 

proliferatives. Es van quantificar cèl·lules BrdU-positive abans de la primera divisió, i es va determinar 

l’expressió de p16INK4a i p15INK4b per RT-qPCR. F) El mateix nombre de cèl·lules satèl·lit de múscul en 

repòs de ratolins Bmi1 nul i els seus corresponents ratolins controls, emparellats per edats, van ser 

aïllats per FACS, p16INK4a silenciats per via mediada de liposoma shRNAp16INK4a (o shScramble) i 

etiquetades amb tint PKH26, i trasplantats immediatament al múscul prelesionat de ratolins joves; 

l’activació es va analitzar 24 hores després, tot quantificant el nombre de cèl·lules satèl·lit MyoD+ o 

Ki67+ resultat de cribratge (es mostren resultats de cèl·lules MyoD+); es van analitzar 

inhibidors/marcadors associats a senescència del cicle cel·lular incloent-hi p16INK4a, p15INK4b i Igfbp5 

en cèl·lules etiquetades i resultat de cribratge per RT-qPCR. G) Empelt de cèl·lules satèl·lit deficients 

en p38α. Esquema de l’assaig de trasplantament de cèl·lules satèl·lit etiquetades amb GFP en hostes 

ratolins mdx. Quantitats idèntiques de cèl·lules satèl·lit aïllades per FACS de ratolins mdx i 

mdx/p38α
ΔPax7 van ser transduïdes amb el lentivirus GFP i trasplantades immediatament en ratolins 

mdx. Després de 21 dies, els músculs van ser immunotenyits per a distrofina. Es mostra el nombre 

de fibres de distrofina+ per múscul. Les barres indiquen valors mitjans i les barres d’error 

representen DE.
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Figura 4. Expressió de citocines en macròfags deficients en p38α. A) Estratègia FACS per separar 

subpoblacions de macròfags en múscul lesionat en punts indicats després de lesió. B) Expressió de 

les citocines p38WT i p38α
ΔLysM als punts indicats després de lesió. C) Comparació de la composició 

de la població de macròfags entre lesió aguda i lesió crònica en els ratolins mdx als punts indicats. 

Les barres indiquen els valors mitjans i les barres d’error representen DE. Comparacions per U-text 

bilateral de Mann-Whitney. Valor p <0,01; n ≥3. D) Efecte de deleció de p38α en macròfags distròfics 

als 12 mesos. (Superior) Imatges representatives de tinció d’hematoxilina-eosina en crioseccions de 
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múscul de diafragma de ratolins mdx i mdx/p38α
ΔLysM als 3 mesos d’edat i quantificació de dimensió 

mitjana de fibra (superior). (Inferior) Imatges representatives de tinció Sirius Red (com a sistema per 

tenyir col·lagen) en crioseccions de múscul de diafragma de ratolins mdx i mdx/p38α
ΔLysM als 3 

mesos d’edat i quantificació de l’àrea tenyida de Sirius Red per seccions (10 seccions per múscul). Les 

barres indiquen valors mitjans i les barres d’error representen DE. Comparacions per U-text bilateral 

de Mann-Whitney. S’indiquen els valors p; n ≥5 . 
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Figura 5. A. Tinció Sirius Red de seccions de múscul gastrocnemi de ratolins mdx de 24 mesos 

d’edat, després d’administració d’Ant-miR-21 (o Scramble) durant un mes; i ratolins joves mdx (3 

mesos), després d’administració de Mimic-miR-21 (o Scramble). Escala: 25 µm. B) Tinció H-E de 

seccions de múscul gastrocnemi de ratolins mdx de 24 mesos d’edat tractats amb Ant-miR-21 (o 

Scramble) durant un mes. Escala: 50 µm. C) Influència del tractament amb Ant-miR-21 en l’eficiència 

d’empelt de cèl·lules mare en múscul distròfic. En ratolins mdx pretractats amb inhibidor de miR-21 

(Ant-miR-21) i ratolins controls mdx (pretractats amb un miR Scramble) es va injectar la mateixa 
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quantitat de cèl·lules satèl·lit aïllades per FACS de ratolins WT transduïts amb lentivirus GFP. Després 

de 7 o 21 dies, els músculs van ser immunotenyits per a GFP. Es mostra el nombre de fibres GFP+ per 

múscul. Les barres indiquen valors mitjans i les barres d’error representen DE. 

 

 


