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1. Resum  

 

En aquest treball hem generat un tractament combinatori de cèl·lules precursores 

neuronals derivades del teixit de la medul·la espinal (NPC) condicionades pel 

tractament amb un nou nanoconjugat de fasudil (PGA-SS-FAS) per al tractament de 

lesions agudes de la medul·la espinal (LM) en condicions de grau clínic. Per això, en 

primer lloc, vam generar un banc de cèl·lules d’NPCs humanes a partir de teixit fetal 

(hfNPCs) de medul·la espinal procedent d’interrupcions gestacionals legals durant el 

segon semestre (19-21 setmanes) i vam fabricar PGA-SS-FAS de grau clínic i a gran 

escala. Les hfNPCs expandides in vitro van conservar les característiques neuronals i de 

multipotència mantenint una capacitat d’autorenovació suficient, cosa que va permetre 

la generació d’un banc de cèl·lules per a l’aplicació en tractaments al·logènics. En 

segon lloc, vam establir un procediment simple per estimular les hfNPCs mitjançant un 

tractament el dia previ a l’administració cel·lular, amb 50 µM de PGA-SS-FAS, que 

indueix una millor diferenciació neuronal i ajuda a superar la retracció de les neurites 

que té lloc després de l’estímul lesiu posterior al dany de la medul·la espinal, 

mitjançant l’activació de Rho-Rock. Les hfNPCs estimulades i trasplantades en un ratolí 

immunodeficient (NU(NCr)-Foxn1nu) immediatament després d’una LM per compressió 

toràcica, en comparació amb cèl·lules no estimulades prèviament, indueixen: 1) una 

migració més gran de les cèl·lules trasplantades en tot el teixit lesionat; 2) un augment 

de la preservació de les interneurones somatosensorials Lbx1 inhibidores 

GABAèrgiques i Tlx3 excitatòries glutamatèrgiques; 3) un augment del nombre de 

neurones conservades i activades, positives per a c-fos, que envolten l’epicentre de la 

lesió. En general, les noves línies d’hfNPC generades, estimulades amb un tractament 

previ, in vitro, amb un nou polímer conjugat de fasudil, proporcionaria un tractament 

millorat per al tractament d’LMs agudes. 

 

 

2. Resultats  

 

Fabricació pseudo-GMP del conjugat PGA-SS-FAS, un nanoconjugat amb 

propietats inhibidores de rock-2 

Es va implementar un procés de fabricació similar a GMP per a la producció de 

nanoconjugat PGA-SS-Fasudil. El protocol de fabricació consta de 3 passos: 1) la 

polimerització i desprotecció de l’àcid poli-L-glutàmic; 2) la síntesi i purificació del 
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lligador disulfur-Fas, i 3) la conjugació covalent de la resta del lligador Fas al poli-L-

portador d’àcid glutàmic. Es va obtenir una mostra de prova de 5 g amb la síntesi 

optimitzada seguint aquest procés com a validació. També es va sintetitzar un lot de 

20 g de l’enllaç autoimmolatiu de fasudil com a part més sensible, fasudil no GMP, i es 

va emmagatzemar sense degradació. S’hi va incloure una avaluació prèvia de riscos en 

un entorn no GMP, producció de lots no GMP per a estudis preclínics, controls en 

procés i alliberament de lots. Després de l’estudi d’anàlisi de risc (AR) sota les pautes 

Quality-Risk Management ICH Q9 seguint una metodologia FMECA executada amb el 

suport de PTS basada en la síntesi optimitzada de PGA-SS-Fasudil, l’enllaç de fasudil 

autoimmolatiu és el pas crític degut a la seva inestabilitat. 

 

A més, tots els mètodes d’anàlisi (MoA), inclosos els MoA qualificats, el conjunt 

d’estàndards de referència, els controls en procés i els MoA de productes intermedis i 

finals, s’han desenvolupat i ajustat per al seu ús en futurs assaigs clínics amb 

nanoconjugats. Finalment, també s’ha elaborat un paquet tècnic de transferència de 

processos a fabricació GMP per accelerar el procés de traducció. 

 

Les hfNPCs aïllades des de medul·la espinal fetal proliferen, s’expandeixen in 

vitro i expressen marcadors neurals característics de cèl·lules progenitores 

neurals: Els homogenats de la medul·la espinal fetal humana completa van servir per 

aïllar i expandir hfNPCs amb una intervenció mínima en cultius formadors de 

neuroesferes que permeten aïllar precursors neurals i afavoreixen la seva 

autorenovació de forma (Reynolds i Rietze, 2005) en condicions de flotació, tal com 

s’aprecia a la Fig. 1A, a 2 DIV (dies in vitro) en presència dels factors mitòtics bFGF, 

EGF i LIF. No obstant això, tal com s’ha descrit anteriorment per a NPCs d’humans 

adults (Mothe, Zahir, Santaguida, Cook i Tator, 2011), vam trobar que la propagació 

d’hfNPCs a llarg termini va ser més eficient quan les hfNPCs es cultiven com una 

monocapa adherent que en suspensió (Figura 1B). Després del subcultiu en assolir el 

80% de confluència, es va calcular el temps de duplicació cel·lular (PDL-t) per a la 

població d’NPCs fins durant almenys quatre passades (Figura 1C). Per estudiar si les 

nostres hfNPCs també formen estructures similars a nínxols neurogènics, vam realitzar 

immunotincions contra γ-tubulina, que reconeix centres organitzadors de microtúbuls, 

centrosomes i cossos basals i β-catenina per delinear les vores cel·lulars tal com es va 

descriure prèviament en altres models (Rodríguez-Jiménez, Clemente, Moreno-

Manzano i Erceg, 2019). Per primera vegada, vam descriure que el cultiu in vitro de 
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neuroesferes hfNPC derivades de la medul·la espinal humana adopta estructures de 

molinet i mostra característiques neuronals durant les etapes de desenvolupament fetal 

(Figura 1D). Els cultius d’hfNPCs van mostrar capacitat proliferativa, 21,4 ± 3,3% de 

les cèl·lules es trobaven en procés de mitosi, ja que van incorporar BrdU, i al voltant 

del 37,5 ± 4,7% van ser positives per a Ki67 (Figura 1E). Per determinar si les hfNPCs 

expressaven marcadors neurals canònics (Figura 1F), vam examinar l’expressió de 

Notch1, Pax6, nestina, Sox2, FoxJ1, doublecortin (DCX) i neurogenina. 

 

Les hfNPCs en cultiu van expressar majoritàriament Notch1 i Pax6 (90,5 ± 13.8% i 

91,7 ± 4.4% de cèl·lules positives, respectivament). Pax6 regula la proliferació i 

l’autorenovació de les NPCs (Sansom et al., 2009) i Notch, en activar-se, es trasllada al 

nucli i lidera el manteniment de la troncalitat (Imayoshi, Sakamoto, Yamaguchi, Mori i 

Kageyama, 2010). Les hfNPCs són positives per a nestina en un 83,4 ± 2% i per a 

Sox2 en un 79,7 ± 2,2%, tal com estava prèviament descrit en altres models d’NPCs 

(Collignon et al., 1996; Lendahl, Zimmerman i McKay, 1990). També vam determinar 

l’expressió de FoxJ1, que està específicament implicat en el manteniment de les 

cèl·lules mare neurals a la medul·la espinal (X. Li et al., 2018) i representa el 

65 ± 6,4% de les cèl·lules positives. A més, la meitat de les hfNPCs de la població van 

ser positives per a DCX, fet que va representar el 56,4 ± 7,4% de les cèl·lules 

positives, i per a neurogenina, el 45,8 ± 9,5% de les cèl·lules positives, i tant la 

neurogenina com el DCX estaven implicats en la promoció de la neurogènesi (Brown et 

al., 2003; Sun et al., 2001). 
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El tractament previ amb PGA-SS-FAS promou la migració del trasplantament i 

la diferenciació a nissaga neuronal d’hfNPC: En primer lloc, per determinar la 

seguretat de la teràpia, vam estudiar la capacitat tumorígena i invasiva dels 

trasplantaments d’hfNPCs tractades o amb el conjugat, 4 setmanes després del 

trasplantament en teixit sa de la medul·la espinal. No vam trobar cap creixement 

tumorígen o transformació fenotípica de les cèl·lules trasplantades a la medul·la espinal 

(Fig. 2A) i no vam detectar cap invasió de cèl·lules que expressen eGFP positives al 

cervell, al cor o al fetge (Fig. 2B). L’anàlisi d’immunotinció va demostrar que les 

hfNPCs van sobreviure al lloc de la lesió, van migrar i es van integrar dins la medul·la 

espinal de l’hoste 4 setmanes després del trasplantament en animals no lesionats 

Figura 1. Expansió in vitro d’hfNPCs.  
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(Figura 2B) i lesionats (Figura 2F-G). Les hfNPCs estimulades o no van mostrar nivells 

de supervivència similars en animals lesionats i no lesionats, cosa que indica que 

l’entorn de la lesió no afectava la seva supervivència en animals immunodeprimits. 

Encara que PGA-SS-FAS no va mostrar cap efecte sobre la supervivència cel·lular en 

animals lesionats (Figura 2H), les hfNPCs tractades amb PGA-SS-FAS van mostrar una 

major col·localització de c-fos (cèl·lules GFP+/c-Fos+) (Figura 2I), i c-fos és un 

marcador associat amb l’activitat neuronal (Hudson, 2018), cosa que suggereix una 

integració funcional al circuit de la medul·la espinal de l’hoste. A més, el tractament 

amb PGA-SS-FAS va millorar la migració d’hfNPCs al parènquima de la medul·la espinal 

(Figura 2F) i també vam trobar un percentatge significativament més gran d’hfNPCs 

trasplantades (PGA-SS-FAS hfNPC) a les àrees ventrals de la medul·la espinal (Figura 

2G) en comparació amb el grup no tractat (hfNPCs). A més, l’anàlisi realitzada en 

animals no lesionats (dades no mostrades) va revelar que l’entorn de la lesió no influïa 

en els patrons de supervivència o migració d’hfNPCs i, en aquest cas, les hfNPCs 

tractades amb PGA-SS-FAS també es van distribuir de manera més uniforme. Una part 

de les cèl·lules trasplantades van expressar els marcadors neuronals de les 

interneurones somatosensorials inhibidores GABAèrgiques positives per a Lbx1 i 

excitadores glutamatèrgiques positives per a Tlx3 (Figura 2J-L). Aquests marcadors 

estan implicats en la determinació de la destinació neuronal de les poblacions 

d’interneurones ubicades a les banyes dorsals de la medul·la espinal, i les 

interneurones Lbx1 i Tlx3 modulen i integren les entrades somatosensorials 

perifèriques (Monteiro et al., 2021). Vam trobar que tant Lbx1+ com Tlx3+ properes a 

les hfNPCs estaven localitzades en àrees dorsals de la medul·la espinal com a 

poblacions endògenes en banyes dorsals. 
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3. Rellevància i possibles implicacions futures  

 

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

implementació d’una perspectiva terapèutica multifacètica i versàtil pel que fa al 

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

trasplantament de cèl·lules, inclòs l’ús de cèl·lules precursores neurals (NPCs), ja ha 

mostrat efectes beneficiosos en aplicacions clíniques. Hem aconseguit una nova 

estratègia per millorar la teràpia cel·lular individual mitjançant una combinació de l’NPC 

amb un nou compost PGA-SS-FAS que ha demostrat ser un bon candidat per reforçar 

les capacitats regeneratives de les NPCs. Hem implementat una metodologia per 

estimular les cèl·lules abans del trasplantament amb la finalitat d’aconseguir una 

Figure 2. hfNPCs 
grafts 4 weeks after 
transplant.  
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aplicació de tractament única amb característiques millorades, com una major migració 

a l’àrea trasplantada i lesionada i una major activació cel·lular, en un model d’LM per 

compressió severa. Aquesta estratègia contribuirà a proporcionar un enfocament 

versàtil i clínicament rellevant amb potencial per a la seva implementació en un futur 

proper en el tractament de l’LM aguda. 
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