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1. Resum  

 

Actualment no tenim tractaments efectius per a la pèrdua funcional associada amb la 

lesió de la medul·la espinal (LME). En aquest estudi, vam avaluar una teràpia 

combinada que comprèn cèl·lules mare neurals humanes derivades de cèl·lules mare 

pluripotents induïdes (iPSC-NSC), cèl·lules mare mesenquimals humanes (MSC) i un 

nanoconjugat de poliacetal-curcumina sensible al pH (PA-C) que permet l’alliberament 

sostingut de curcumina. L’anàlisi in vitro va demostrar que el tractament amb PA-C va 

protegir les iPSC-NSC del dany oxidatiu, mentre que el cocultiu d’MSC va evitar 

l’activació del factor nuclear κB (NF-κB) induïda per lipopolisacàrids en iPSC-NSC. Vam 

avaluar la combinació d’administració de PA-C a l’espai intratecal en un model de rata 

d’SCI contusiu amb trasplantament de cèl·lules mare. Si bé no vam poder observar 

millores significatives en la funció locomotora (escala BBB) en els animals tractats, 

l’anàlisi histològica va revelar que els animals tractats amb PA-C- o PA-C i iPSC-

NSC+MSC van mostrar cicatrius significativament més petites, mentre que el 

tractament amb PA-C i iPSC-NSC+MSC va induir la conservació d’axons positius per a 

tubulina b-III. El trasplantament d’iPSC-NSC+MSC va fomentar la preservació de les 

motoneurones i els tractes mielinitzats, mentre que el tractament amb PA-C va 

polaritzar la micròglia en un fenotip antiinflamatori. En general, la combinació de 

trasplantament de cèl·lules mare i tractament amb PA-C confereix majors efectes 

neuroprotectors en comparació amb els tractaments individuals per a la seva aplicació 

en lesions medul·lars agudes. 

 

 

2. Resultats  

 

El tractament amb PA-C augmenta la viabilitat de les iPSC-NSC, millora 

l’elongació de les neurites, però no aconsegueix induir la diferenciació 

neuronal i glial: Anteriorment hem descrit que el conjugat de poliacetal-curcumina 

(PA-C, càrrega de curcumina del 3,8 % p/v) va mostrar una citotoxicitat 

significativament menor que la curcumina lliure (C) en cultius primaris d’NSC de 

medul·la espinal de rata adulta (Requejo et al., 2017). Per dilucidar si el PA-C influeix 

en la viabilitat de les iPSC-NSC, vam realitzar un assaig de viabilitat cel·lular MTS (3-

(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazoli) a les 24 h 

després del tractament amb concentracions creixents (fins a 20 µM) de PA-C a 
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concentracions equivalents de curcumina. Vam descobrir que les concentracions 

avaluades de PA-C no van aconseguir induir citotoxicitat a les iPSC-NSC; a més, el 

tractament amb PA-C va augmentar significativament l’activitat metabòlica de les iPSC-

NSC de manera dependent de la dosi en concentracions superiors a 10 µM (Figura 1A). 

Tot seguit, vam estudiar si un tractament de 24 h amb PA-C 10 µM va influir en la 

determinació de la destinació de les iPSC-NSC. La tinció de cèl·lules positives per a 

GFAP o beta-III-tubulina va indicar que el tractament amb PA-C no va aconseguir 

alterar la proporció d’astròcits i neurones, respectivament, en comparació amb les 

iPSC-NSC tractades amb vehicle de control (Figura 1B). També vam analitzar els perfils 

d’expressió gènica utilitzant un RT2 Profiler PCR Array que inclou un conjunt de gens 

relacionats amb la diferenciació neuronal, com el factor neurotròfic derivat del cervell 

(BDNF), el factor de transcripció d’oligodendròcits (Olig2), SOX2, Achaete-Scute Family 

BHLH Transcription Factor 1 (ASCL1), el receptor de dopamina D2 (DRD2) i gens 

relacionats amb l’apoptosi com el receptor d’adenosina A1 i BCL2. El tractament amb 

PA-C no va aconseguir influir en l’expressió dels gens implicats en l’apoptosi, cosa que 

concorda amb els resultats dels 

assaigs de citotoxicitat (Figura 1A).  

A més, d’aquest grup selecte de 

gens, només l’expressió de DRD2 es 

va regular significativament després 

del tractament amb PA-C (*p<0,05 

en comparació amb les iPSC-NSC 

tractades amb vehicle de control), 

cosa que indica que el tractament 

amb PA-C no va induir 

significativament la diferenciació 

neural de les iPSC-NSC. Estudis 

previs van establir que el tractament 

amb PA-C va induir el creixement de 

neurites. Mentre que la incubació 

d’iPSC-NSC amb 10 µM PA-C durant 

24 h no va aconseguir induir una 

diferenciació neural significativa, 

vam trobar que el tractament amb 

PA-C va induir significativament 
Figura 1. C-PA preveu la mort cel·lular d’iNSC; i 
diferenciació cel·lular  
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l’elongació de neurites en cèl·lules beta-III-tubulina positives (Figura 1C-D). També 

vam avaluar la rellevància funcional de l’elongació de neurites induïda pel tractament 

amb PA-C en un entorn inhibitori en tractar iPSC-NSC amb àcid lisofosfatídic (LPA), que 

activa el Rho/ROCK i indueix la retracció del con de creixement i el col·lapse de les 

neurites. Vam emprar fasudil lliure (Fas), un conegut inhibidor de la quinasa rho, i una 

forma nanoconjugada de fasudil (PGA-SS-Fas) com a controls positius per a elongació 

de neurites. De manera similar a la curcumina, anteriorment hem informat que la 

conjugació de polímers va millorar l’estabilitat del fasudil i va donar suport a 

l’alliberament sostingut, fet que va millorar l’activitat neuroprotectora i regeneradora 

del fasudil en models SCI. Mentre que el tractament amb PGA-SS-Fas o Fas (Figura 1E-

F) va permetre un augment significatiu en l’elongació axonal en presència d’LPA, no 

vam trobar diferències després del tractament d’iPSC-NSC amb PA-C (Figura 1D) o C 

(Figura 1E-F). Les imatges representatives de la immunotinció de beta-III-tubulina en 

absència de tractament amb LPA mostren elongació de neurites després del tractament 

amb PA-C (Figura 2C), extensions neurals abundants i llargues després del tractament 

amb PGA-SS-Fas (Figura 1E-F) i l’absència de canvis morfològics a les iPSC-NSC 

tractades amb PA-C en presència d’LPA en comparació amb el control iPSC-NSC tractat 

amb vehicle (Figura 1E-F). 

 

PA-C i PA-C combinats amb el trasplantament d’iPSC-NSC+MSC preserven les 

fibres beta-III-tubulina positives, limiten la mida de la cicatriu inhibitòria i 

augmenten el nombre de sinapsis funcionals després de la LME: Vam analitzar 

les seccions longitudinals de la medul·la espinal, inclòs l’epicentre de la lesió i 

segments rostrals i caudals a la lesió, mitjançant immunotinció doble amb beta-III-

tubulina (imatges representatives que es mostren a la Figura 2A; panells de l’esquerra, 

verd) i GFAP (panells de la dreta, vermell) per quantificar la preservació de la fibra 

nerviosa. La quantificació de la tinció de beta-III-tubulina (Figura 2B; panell superior) 

va revelar una àrea positiva significativament més gran present en animals que van 

rebre tractament amb iPSC-NSC+MSC+PA-C que en els animals de control o aquells 

que van rebre iPSC-NSC i MSC, però no en comparació amb el tractament amb PA-C. 

El tractament amb PA-C va provocar una àrea positiva de beta-III-tubulina 

significativament més gran que els tractaments amb iPSC-NSC o MSC. Cal destacar 

que vam observar una reducció significativa en el nombre de fibres neuronals després 

del tractament amb iPSC-NSC o MSC en comparació amb el control o el tractament 

amb iPSC-NSC+MSC+PA-C. 
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També vam avaluar la mida de la cicatriu inhibitòria quantificant la manca de tinció de 

GFAP, expressant aquest valor com un percentatge de l’àrea total de teixit quantificat 

(Figura 2A - panell dret, línia discontínua; Figura 2B - panell inferior). Els tractaments 

amb PA-C i iPSC-NSC+MSC+PA-C van reduir significativament l’àrea de la cicatriu en 

comparació amb altres tractaments. El tractament amb iPSC-NSC va donar com a 

resultat una àrea de cicatriu augmentada en comparació amb el control; tot i això, els 

tractaments amb iPSC-NSC+MSC o MSC no van aconseguir induir alteracions 

significatives. 

 

Per avaluar la preservació de les sinapsis funcionals, vam quantificar els fons sinàptics 

en els somes neuronals col·localitzant la sinaptofisina i NeuN per a aquells tractaments 

que van proporcionar millors resultats en l’anàlisi anterior de preservació de la fibra 

neuronal (la Figura 2C mostra imatges representatives de cadascuna de les tincions 

provades del grup de control). L’anàlisi de les cèl·lules positives per a NeuN 

conservades, expressades com a percentatge d’àrea positiva per a NeuN, va demostrar 

un augment significatiu després del tractament amb PA-C en comparació amb el 

control (Figura 2D; panell esquerre). A més, la quantificació de la col·localització 

(sinaptofisina/NeuN+) normalitzada a l’àrea positiva total de NeuN va demostrar un 

augment significatiu després del tractament amb PA-C o iPSC-NSC+MSC+PA-C en 

comparació amb el control (Figura 2D; panell dret). 
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Figure 2. A. PA-C and PA-C Combined 
with iPSC-NSC+MSC Transplantation 
in SCI model 
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El trasplantament de PA-C combinat amb iPSC-NSC+MSC indueix la 

preservació del teixit medul·lar després d’una LME: 

Vam determinar la preservació de la matèria blanca mitjançant la tinció Luxol Fast Blue 

(LFB): l’LFB s’uneix a les lipoproteïnes de la beina de mielina i permet la quantificació 

de les àrees mielinitzades restants. L’anàlisi per LFB (Figura 3A-B) va demostrar que 

els tractaments amb iPSC-NSC i MSC van augmentar la preservació de la matèria 

blanca de la medul·la espinal en comparació amb el control i el tractament amb PA-C. 

A més, el tractament amb iPSC-NSC+MSC+PA-C també va augmentar la conservació 

de la substància blanca en comparació amb el control i el tractament amb PA-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA-C i PA-C combinats amb el trasplantament d’iPSC-NSC+MSC promouen la 

polarització de la micròglia cap a un perfil antiinflamatori: A continuació, vam 

avaluar la possible activitat antiinflamatòria in vivo de PA-C o iPSC-NSC+MSC+PA-C 

mitjançant l’estudi de la presència de micròglia activada amb perfil antiinflamatori a 

través de la col·localització de l’expressió d’IBA1 (marcador de micròglia) i Arginasa-1 

(Arg1) (Figura 4A-B). Després de quantificar el percentatge de cèl·lules que expressen 

IBA1, Arg1 o IBA1 i Arg1 (Figura 4C), vam trobar que tots dos tractaments (PA-C o 

iPSC-NSC+MSC+PA-C) van augmentar la presència de micròglia antiinflamatòria 

(IBA1+ /Arg1+) a la medul·la espinal nou setmanes després de l’LME. 

Figure 3. PA-C Combined with iPSC-NSC+MSC Transplantation Increases 
White Matter Sparing 
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

La naturalesa patològica complexa de les lesions medul·lars traumàtiques requereix la 

implementació d’una perspectiva terapèutica multifacètica i versàtil quant al 

desenvolupament de tractaments eficaços. L’aplicació d’estratègies úniques basades en 

el trasplantament cel·lular de cèl·lules mesenquimals (MSC) o cèl·lules precursores 

neurals (NPC) ja ha mostrat efectes beneficiosos en aplicacions clíniques. En aquest 

treball hem aconseguit millorar una combinació de tractaments ja provats en 

aplicacions individuals. Dins d’aquest projecte hem demostrat que el tractament 

combinat que inclou PA-C (una conjugació estable i soluble en aigua de curcumina), 

iPSC-NSC i MSC proporciona efectes immunomoduladors i neuroprotectors per prevenir 

la degeneració axonal, la mort neuronal i la pèrdua de connectivitat neuronal. A més, 

aquesta estratègia combinatòria va reduir l’àrea de la lesió i va evitar l’expansió de la 

cicatriu glial en etapes cròniques, de manera que proporciona un enfocament versàtil i 

clínicament rellevant per al futur proper que s’ha implementat en el tractament de 

l’LME aguda. 

  

Figure 4. PA-C and PA-C Combined with iPSC-NSC+MSC Transplantation 
Prompt Microglial Polarization Towards an Anti-Inflammatory Profile 



 

 9 

4. Bibliografia científica generada  

 

Álvarez-Palomo AB, Requena-Osete J, Delgado-Morales R, Moreno-Manzano V, Grau-

Bové C, Tejera AM, Otero MJ, Barrot C, Santos-Barriopedro I, Vaquero A, Mezquita-Pla 

J, Morán S, Naya CH, Garcia-Martínez I, Pérez FV, Blasco MA, Esteller M, Edel MJ. A 

synthetic mRNA cell reprogramming method using CYCLIN D1 promotes DNA repair 

generating improved genetically stable human induced pluripotent stem cells. Stem 

Cells. 2021 Feb 23. doi: 10.1002/stem.3358. 

 

Bonilla P, Hernández J, Giraldo E, González-Pérez MA, Alastrué-Agudo A, Elkhenany H, 

Vicent MJ, Navarro X, Edel M, Moreno-Manzano V. Human-Induced Neural and 

Mesenchymal Stem Cell Therapy Combined with a Curcumin Nanoconjugate as a Spinal 

Cord Injury Treatment. Int J Mol Sci. 2021 May 31;22(11):5966. doi: 

10.3390/ijms22115966. 

 

Tesi doctoral: 

“Human-Induced Neural and Mesenchymal Stem Cell Therapy Combined with a 

Curcumin Nanoconjugate as a Spinal Cord Injury Treatment”. Estudiant doctoral: Pablo 

Bonilla (en preparació, data prevista de defensa: desembre de 2021). 


