
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós 
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador. 
DEBEQ 
(Modalitat A3) 

Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
ANÀLISI DE L'EXPRESSIÓ DE GENS DE PROTEÏNES DE COHESIÓ CROMOSÒMICA EN OÒCITS HUMANS 
 

Dades de l'investigador o beneficiari 
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Cognoms 
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Correu electrònic 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Les aneuploidies cromosòmiques en l’espècie humana constitueixen un problema genètic amb gran repercussió clínica i 
social. Afecten un 5% dels embarassos reconeguts clínicament i la seva incidència augmenta amb l’edat materna, 
L’origen de les aneuploidies està intimament lligat al procés d’oogènesi, que ha demostrat ser un procés que tendeix 
encara més a l’error a mesura que la dona envelleix. Estudis recents realitzats en ratolí han demostrat que la deficiència 
d’una proteïna de cohesió cromosòmica (SMC1b) provoca l’aparició d’aneuploidies i que aquesta tassa augmenta amb 
l’edat, de manera similar a la situació en la dona. Fins al moment, però, no hi ha estudis al respecte en l’espècie humana.
Durant l’estada es va posar a punt una metodologia per analitzar l’expressió de SMC1b en oòcits humans, amb la finalitat 
de demostrar si la seva expressió disminueix a mesura que la dona envelleix, i pot explicar l’efecte de l’edat materna 
sobre la taxa d’aneuploidies. Es van processar mostres d’escorça ovàrica i d’oòcits sobrants de cicles de reproducció 
assistida. L’anàlisi d’expressió es va realitzar mitjançant Real-time PCR amb SYBR green i els valors es van normalitzar 
respecte l’expressió del gen de referència FIGLA. La tècnica va demostrar ser molt sensible ja que va permetre la 
quantificació de SMC1b en mostres provinentes de fins una sola cèl•lula. Els resultats no van demostrar una disminució 
clara de l’expressió de SMC1b amb l’edat materna, probablement degut al reduït nombre de mostres disponibles al 
moment. Es va comprovar que oòcits en estadi de vesícula germinal sobrants de cicles de FIV encara expressen SMC1b 
i per tant són una mostra molt útil per aquest estudi ja que són de més fàcil accés que les mostres d’escorça ovàrica. 
Actualment s’està utilitzant el protocol optimitzat durant l’estada per a l’anàlisi d’un nombre superior de mostres (oòcits en 
vesícula germinal) per poder treure resultats estadísticament significatius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
Chromosome aneuploidy in humans is a genetic problem with a wide medical and social impact. They affect a 5% of clinical 
recognized pregnancies and their incidence increases with maternal age. The origin of aneuploidy is intimately linked to oogenesis, 
which has demonstrated to be a process that tends to error as women age. Recent studies performed in mice have demonstrated that 
deficiency in a cohesion protein (SMC1b) leads to the genesis of aneuploidy and that aneuploidy rate increases with age, in a similar 
manner as in women. However, there are no studies performed in humans to date. 
During the stage, a methodology for the quantification of SMC1b in human oocytes was optimized, with the aim to demonstrate if its 
expression decreases as women age, and may explain the maternal age effect on aneuploidy rate. Ovarian cortex samples and oocytes 
from in vitro fertilization cycles were processed. Expression analysis was performed by Real-time PCR with SYBR green and the 
values were normalized with respect of housekeeping gene FIGLA. The methodology was very sensitive as it allowed the 
quantification of samples from a single cell. Results did not show an obvious decrease in SMC1b expression with maternal age, 
probably due to the reduced number of samples available at the moment. 

 
 
Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
It was proved that oocytes at the germinal vesicle stage leftovers from IVF cycles still express SMC1b and therefore, are 
valuable samples for this study as the obtainment of VG samples is easier than of ovarian cortex samples. At the 
moment, we are using the protocol optimized during the stage for the analysis of a higher number of samples (germinal 
vesicle oocytes) to achieve statistical significant results. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



           

 
 

2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’alteració en el nombre normal de cromosomes en una cèl·lula es coneix amb el nom 
d’aneuploïdia. En l’espècie humana, les aneuploïdies són les anomalies cromosòmiques més 
freqüents, la més coneguda de les quals és la trisomia 21 o Síndrome de Down. La 
incidència d’aneuploïdies cromosòmiques en humans és molt superior a la d’altres espècies, 
arribant a afectar un 5% dels embarassos reconeguts clínicament (Hassold i Hunt, 2001). Les 
aneuploïdies tenen un impacte clínic i social molt important ja que són la principal causa 
d’avortaments espontanis i de retard mental i psicomotor en nadons.  
L’origen de la majoria d’aneuploïdies es troba en la gametogènesi i en particular en el procés 
d’oogènesi. És a dir, un embrió aneuploide normalment té el seu origen en un oòcit que era 
aneuploide. Ademés, la taxa d’aneuploïdies augmenta a mesura que l’edat materna avança, 
constituint un problema en les societats occidentals actuals, on la maternitat s’endarrereix 
cada cop més.  
Els mecanismes biològics que fan que la taxa d’aneuploïdia en els oòcits augmenti a mesura 
que la dona envelleix no es coneixen del tot i probablement les causes siguin múltiples. 
Malgrat tot, estudis recents realitzats en oòcits de ratolí han posat de manifest que la 
deficiència d'una proteïna de cohesió cromosòmica (SMC1b) (Revenkova et al., 2001) 
provoca la incorrecta segregació dels cromosomes durant l’oogènesi (Hodges et al., 2005). 
Aquest fet comporta l'aparició de desequilibris cromosòmics en aquests oòcits i ademés els 
autors van comprovar que aquests defectes augmenten a mesura que el ratolí envelleix. Així 
doncs, els efectes de la deficiència de SMC1b serien paral·lels als que s'observen en els 
oòcits humans a mesura que la dona envelleix. Un altre estudi recent demostra que els oòcits 
de ratolins SAM (senescence-accelerated mice) mostren deficiències de cohesió 
cromosòmica, incidència incrementada de defectes d’alineació a la placa metafàsica i 
separació precoç de cromàtides germanes (Liu et al., 2008). Així doncs,  actualment 
s’hipotetitza que a mesura que la dona envelleix pot donar-se una disminució en l'eficiència 
de SMC1b i potser altres proteïnes de cohesió per mantenir la correcta cohesió 
cromosòmica.  
 
 
 
OBJECTIUS 
 
Malgrat la possible implicació de les proteïnes de cohesió cromosòmica en la gènesi 
d’aneuploides en l’espècie humana, no hi ha cap estudi realitzat al respecte en oòcits 
humans. 
Nosaltres ens varem proposar optimitzar un protocol per a l’anàlisi de l’expressió de SMC1b 
en oòcits humans en diferents estadis de maduració i en mostres de dones de diferents edats 
mitjançant Real-time PCR (PCR quantitativa a temps real). 
 
Així doncs, els objectius concrets van ser: 
 
1.  Optimitzar la reacció de Real-time PCR per a la quantificació de SMC1b en oòcits humans 
 
2. Analitzar l’expressió de SMC1b en diferents mostres provinents de dones de diferents 
edats  
 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
La Real-time PCR és la tècnica més sensible que existeix actualment per l’anàlisi 
d’expressió, i per tant és molt útil quan es vol analitzar l’expressió en un nombre limitat de 
cèl·lules, com era el nostre cas.  



           

 
 

La PCR quantitativa permet, mitjançant la utilització de fluoròfors, la monitorització de 
l’amplificació a temps real en una reacció de PCR.  És a dir, en una PCR quantitativa es pot 
mesurar la quantitat de DNA sintetitzat en cada cicle de la reacció mitjançant la detecció de la 
fluorescència, ja que l’emissió de fluorescència en la reacció és proporcional a la quantitat de 
DNA format. Existeixen diferents estratègies per a l’emissió de fluorescència; la més estesa (i 
la que utilitzem en aquest treball) és la de la utilització d’agents intercalants del DNA (el més 
conegut és el SYBR green), però també existeix la possibilitat d’utilitzar sondes específiques 
pel gen d’estudi marcades amb fluorescència (sondes d’hibridació, sondes d’hidròlisi, etc...). 
Així, les dades generades es poden analitzar per un software que permet calcular l’expressió 
gènica en diverses mostres.  
 
La metodologia experimental va incloure els següents passos: 
 
A. Recollida de mostres i processament.  
Es van recollir mostres d’escorça ovàrica provinents de dones amb edats compreses entre 22 
i 40 anys (n=10) amb patologia ginecològica no maligne. També es van recollir mostres 
d’oòcits sobrants de cicles de fecundació in vitro (FIV) en estadi de Vesícula Germinal (VG)  
provinents de dones amb edats compreses entre 23 i 31 anys (n=5). 
En el cas de les mostres d’escorça ovàrica, es va procedir a l’aïllament dels fol·licles ovàrics 
mitjançant un protocol que combina la disgregació mecànica i enzimàtica del teixit ovàric 
(Dolmans et al., 2006). Un cop disgregat, s’observa la mostra en una lupa binocular 
d’augment i es localitzen els fol·licles. Es dipositen els fol·licles en un tub amb buffer de lisi i 
es congela a -70ºC fins al seu processament.   
En el cas dels oòcits sobrants de cicles de FIV, es va procedir a l’eliminació de la zona 
pel•lúcida dels oòcits, es van dipositar en un tub amb buffer de lisi i es van congelar a -70ºC 
fins al seu processament.   
 
 
B. Extracció de RNA de cada mostra.  
S’utilitza un kit comercial de la casa Qiagen (RNeasy Micro Kit) que assegura l’extracció i 
purificació de RNA total de mostres molt limitades, fins d’una sola cèl·lula. El volum d’elució 
per a cada mostra és de 14µl. 
 
 
C. Optimització de les condicions de la Real-time PCR (PCR quantitativa a temps real).  
A partir de RNA de testicle humà (disponible comercialment) es va procedir a optimitzar les 
condicions de la Real-time PCR. Es van dissenyar i provar diferents parelles d’encebadors 
per a SMC1b i per a FIGLA (gen que es va utilitzar com a referència), diferents kits de SYBR 
green i diferents condicions de PCR fins a trobar les condicions òptimes. Els amplicons que 
s’obtenen amb les parelles d’encebadors escollits per a SMC1b i FIGLA tenen una mida de 
186pb i 170pb respectivament. 
Un cop es van trobar les condicions òptimes es va realitzar una recta estàndard per a SMC1b 
i per a FIGLA a partir d’una mostra de cDNA de concentració coneguda. Per això es van 
realitzar dilucions seriades d’aquesta mostra i es va quantificar l’expressió d’ambdós gens en 
cadascuna de les dilucions. El software d’anàlisi del termociclador de Real-time PCR calcula 
per cada dilució un valor de Cp (Crossing point), que és el cicle de PCR en que el nivell de 
fluorescència s’eleva per sobre del nivell basal. Per tant, quant major és la dilució que 
analitzem major serà el valor de Cp. A partir de tots els valors de Cp es construeix la recta 
estàndard que ens permetrà extrapolar els valors de Cp de les mostres d’anàlisi. 
 
 
D. Retrotranscripció i Real-time PCR sobre les mostres.  
Un cop es van tenir les millors condicions es va procedir a la quantificació de SMC1b i FIGLA 
en cadascuna de les mostres d’oòcits humans. Es va comprovar la mida dels fragments 
amplificats en un gel d’agarosa. Es van extrapolar els valors de Cp per SMC1b i FIGLA de 
cada mostra i els vam extrapolar a la recta estàndard per cadascun dels gens. 
De les 10 mostres d’escorça ovàrica es  va poder quantificar l’expressió en  7 d’elles. Les 3 
mostres restants, tot i mostrar amplificació per ambdós gens, no es van poder quantificar 
perquè el valor de Cp quedava per sobre del rang de quantificació del software.  



           

 
 

De les 5 mostres d’oòcits en estadi de VG es va poder quantificar l’expressió en totes elles, 
malgrat que el nombre de cèl·lules en cada mostra era molt baix, en alguna mostra d’una 
sola cèl·lula. 
 
 
E. Valoració dels resultats.  
Es van comparar els valors resultants de la Quantificació Relativa de SMC1b respecte el gen 
de referència FIGLA entre les diferents mostres d’oòcits provinents d’escorça ovàrica i 
d’oòcits en estadi de VG. 
Els resultats obtinguts de les 7 mostres d’escorça ovàrica que es van poder quantificar i les 5 
mostres de VG no indiquen una clara disminució de l’expressió a mesura que l’edat 
augmenta. De totes maneres, el nombre limitat de mostres no va permetre arribar a 
conclusions amb valor estadístic.  
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
• Durant l'estada es va analitzar l'expressió de SMC1b en oòcits humans provinents de 
biòpsies d'escorça ovàrica i d’oòcits humans en estadi de VG provinents de cicles de FIV de 
dones de diferents edats mitjançant Real-Time PCR (PCR quantitativa a temps real). Aquesta 
metodologia és altament sensible i va permetre la quantificació de l'expressió de SMC1b i 
FIGLA en nombres molt baixos de cèl·lules, d'inclús una sola cèl·lula. 
 
• La comparació dels nivells d’expressió de SMC1b entre oòcits aïllats de biòpsies d’escorça 
ovàrica provinents de dones de diferents edats no va mostrar una clara disminució de 
l’expressió a mesura que l’edat augmenta. De totes maneres, degut a la dificultat en 
l’obtenció de biòpsies ovàriques, el nombre de mostres de que es disposava en el moment 
de l’anàlisi era molt reduït i no va permetre arribar a conclusions definitives.  
 
• L’anàlisi de l’expressió de SMC1b en oòcits en estadi de Vesícula Germinal sobrants de 
cicles de fecundació in vitro, va permetre comprovar que en aquest estadi de maduració de 
l’oòcit (posterior al que trobem en fol·licles primordials) encara existeix expressió de SMC1b, i 
per tant es poden utilitzar aquests mostres, de més fàcil accés, com a material per a l’estudi. 
Així doncs, posteriorment a la realització de l’estada, s’està realitzant actualment aquest 
anàlisi al laboratori de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica de l’UAB amb un nombre molt 
superior de mostres. 
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