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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) 
 
La formació de trombus està mediada per dos sistemes paral•lels: el sistema de la coagulació i agregació plaquetària. El 
prinicipal inciador de la cascada de la coagulació in vivo és el factor tissular (FT). La hipòtesi del present treball és que el 
FT és capaç d’induir agregació i activació plaquetària independentment del seu paper en la coagulació. Mitjançant 
estudis d’agregació hem vist que el FT indueix activació i agregació plaquetària. A més també hem pogut veure que en 
un sistema que simula el flux sanguini, les plaquetes són capaces d’adherir-se a una superfície coberta per FT, de 
manera similar al que s’espera en una placa ateroscleròtica trencada. Hem trobat que el FT indueix activació plaquetària 
per vies de senyalització que involucren la PKC, PI3K, tirosin quinases i Ser/Tre fosfatases. Per últim hem generat una 
línia cel•lular que expressa FT a la membrana. Aquesta línia cel•lular permetrà futurs estudis de la funció del FT en la 
seva forma nativa, és a dir, com a proteïna transmembrana enlloc de proteïna soluble purificada. En resum, aquests 
estudis han permès veure com el FT és capaç d’activar directament les plaquetes i induir la seva agregació jugant així un 
doble paper en els mecanismes de trombosi i hemostàsia. 
 
 
Durada: juny 2006-desembre 2007  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
Thrombus formation is mediated by two parallel systems: coagulation and platelet aggregation. TF is the principal initiator 
of coagulation in vivo. The hypothesis of the current study is that TF induces platelet activation and aggregation, 
indeppendent of its role in coagulation. Aggregometry studies showed that TF induces platelet aggregation. Moreover, in 
a system that simulates blood flow, platelets adhered to a TF-covered surface, similar to the case of a ruptured 
atherosclerotic plaque. We’ve also seen that TF induces platelet activation via signalling pathways that involve PKC, 
PI3K, Tyr kinases and Ser/Tre phosphatases. Finally, we generated a cell line that expresses TF on the cell membrane. 
This cell line will allow future studies on the function of TF in its native form, that is, as a transmembrane protein rather 
than a purified soluble protein. In summary, the current studies show that TF directly activates platelets and induces their 
aggregation, thus playing a dual role in the mechanisms of thrombosis and hemostasis. 

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
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 

 

Les plaquetes són elements cel·lulars essencials per a l’hemostàsia primària i la 

reparació de l’endoteli, però també tenen un paper clau en múltiples situacions 

patològiques com el desenvolupament de síndromes coronaris aguts, inflamació, 

formació i progressió de les plaques ateroscleròtiques, etc. L’aterosclerosi és un 

procés inflamatòri crònic (1) en el que degut a les forces de cissallament les plaques 

ateroscleròtiques es tornen inestables, es trenquen i deixen exposades al torrent 

sanguini múltiples proteïnes del subendoteli vascular. Una d’aquestes proteïnes és el 

factor tissular (FT) (2-4). El factor tissular és l’iniciador de la cascada de la 

coagulació. La seva unió al factor VIIa resulta en l’activació del factor IX i X, donant 

lloc finalment a la formació de fibrina. Varis estudis destaquen el paper del FT, tant 

en la seva forma subendotelial com l’associat a monòcits i plaquetes (FT circulant), en 

el desenvolupament dels processos aterotrombòtics (5-7).  

La hipòtesi del treball realitzat és que el FT juga un paper important no només en 

la coagulació sinó també en l’activació plaquetària. El coneixement de la funció, els 

mecanismes implicats i l’estructura del FT han de permetre ampliar els coneixements 

sobre la participació del FT en el desenvolupament d’accidents aterotrombòtics.  

 

 



           

 

 

METODES I RESULTATS 

 

1. Estudi del paper de diferents fonts de FT humà en l’activació plaquetària.  

Per estudiar el paper del FT en l’activació plaquetària es va utilitzar FT 

comercial TromborelRS (Dade Behring), provinent de placenta humana, i es van 

realitzar estudis d’agregació plaquetària i perfusió en càmara plana. 

a) Agregació plaquetària en presència de FT. Per aquests estudis es van 

obtenir plaquetes de sang procedent de donants sans mitjançant una sèrie de rentats. 

Per a les agregacions, a la suspensió plaquetària s’hi fa afegir FT i es va monitoritzar 

l’agregació amb un agregòmetre convencional (que detecta canvis en la turbidesa 

d’una suspensió). Els resultats s’expressen com a % de l’agregació màxima i mostren 

com en presència de FT les plaquetes agreguen de forma reversible, arribant a un 

màxim d’agregació del 45% aproximadament al primer minut.  

b) Perfusió en càmara plana. En aquests estudis es van utlitzar els sistemes 

de perfusió descrits per K. Sakariassen (8). Breument, es va recircular sang procedent 

de donants sans anticoagulada amb citrat-fosfat-dextrosa (CPD) o heparina de baix 

pes molecular (HBPM) sobre superfícies de plàstic (TermanoxR) recobertes amb FT, a 

un índex de cissallament (shear rate), temperatura i temps determinats. Per evaluar la 

interacció entre les plaquetes i el FT, es van realitzar els estudis morfomètrics de les 

superfícies amb un software específic (SigmaScan; Jandel Scientific). Els resultats 

mostren com les plaquetes interaccionen amb el FT formant petits contactes 

plaquetaris que representen un 18% de superfície coberta per plaquetes, quan la sang 

està anticoagulada amb CPD. A l’utiltzar HBPM es formen grans agregats i fibrina 

que cobreixen aproximadament el 22% i 80% de la superfície respectivament. 

 

2. Estudi dels mecanismes de senyalització plaquetària induïts pel FT mitjançant 

agregometria i perfusió en càmara plana.  

Per aprofundir en el coneixement de la seqüència d’accions induïdes pel FT es 

van estudiar els mecanismes receptorials i de senyalització plaquetària induïts pel FT. 

Per fer-ho, es van realitzar estudis d’agregació i perfusió plaquetària en 

presència/abscència d’inhibidors de la protein quinasa C (PKC) (staurosporina, Ro-



           

 

31-8220), la fosfoinositol 3 quinasa (PI3K) (wortmanina), de tirosin quinases (Tyr-K) 

(tyrphostin 47, genisteina) i de serin-treonin fosfatases (Ser/Tre-P) (àcid okadaic). 

En els estudis d’agregació, les plaquetes rentades es van incubar 15 min amb 

els inhibidors mencionats i es van activar amb FT. Els resultats obtinguts mostren 

com la presència dels inhibidors de PI3K i PKC produeixen una agregació molt dèbil 

(màxim 10% d’agregació abans del primer minut), que reverteix immediatament; 

mentre que els inhibidors de Tyr-K i Ser/Tre-P inhibeixen completament l’agregació. 

En els estudis de perfusió en càmara plana la sang es va incubar durant 30 min 

amb els inhibidors abans de realitzar la perfusió sobre cobreobjectes recoberts amb 

FT. Els resultats obtinguts són els següents:  

a) Amb sang anticoagulada amb CPD, la inhibició de PI3K i Ser/Tre-P redueix 

significativament la superfície coberta per plaquetes comparat amb el control (no 

addició de cap inhibidor). Els inhibidors de la PKC no produeixen canvis significatius 

en la superfície coberta per plaquetes; i els inhibidors de Tyr-K, si bé no disminueixen 

la superfície coberta en comparació amb el control, cal destacar que la major part 

d’aquesta superfície coberta és deguda a la formació d’agregats plaquetaris i no a la 

presència de contactes (com és el cas del control).  

b) Pel que fa als resultats obtinguts amb sang anticoagulada amb HBPM, la 

disminució de la superfície coberta per plaquetes és significativa només quan s’incuba 

la sang amb els inhibidors de la PKC. Pel que fa a la formació de fibrina, mentre que 

els inhibidors de la PI3K no produeixen cap efecte, els inhibidors de la PKC 

produeixen un augment en la formació de fibrina, i els de Tyr-K i Ser/Tre-P la 

disminueixen.   

 

3. Estudi de senyalització plaquetària induïda per FT mitjançant electroforesi i 

western-blot.  

En aquests experiments, es van realitzar perfusions en càmara plana sobre 

cobreobjectes recoberts amb FT o col·lagen. Les plaquetes adherides es van recollir i 

es va analitzar l’estat de fosforilació en residus tirosina per western-blot, transferència 

a membrana de nitrocel·lulosa i incubació amb un anticòs contra residus fosforilats en 

tirosina. Els gels obtinguts mostren la diferent expressió de bandes entre els lisats 

plaquetaris activats amb FT i els activats amb col·lagen. S’observa una major 

presència de bandes en els lisats plaquetaris activats amb col·lagen, mentre que els 



           

 

lisats acivats amb FT presenten menys bandes i de menor intensitat. Això està en 

acord amb els estudis anteriors en els que veiem que el FT produeix activació 

plaquetària però sense ser extremadament intensa. També s’observa expressió 

diferencial de bandes entre col·lagen i FT, és a dir, hi ha bandes que estan presents en 

els gels de lisats plaquetàris activats amb FT i no en els activats amb col·lagen, i 

viceversa. La identificació de les bandes i la rellevància que pot tenir està per 

determinar. 

 

4. Estudi dels patrons d’interacció plaquetària amb el FT mitjançant 

microscopia electrònica 

Mitjançant microscopia electrònica de rastreig (scanning) es van estudiar els 

patrons d’interacció plaquetària amb el FT i l’efecte dels inhibidors utilitzats en els 

estudis anteriors. Breument, es va immobilitzar FT sobre una superfície de plàstic i es 

van realitzar les perfusions amb sang anticoagulada amb CPD i en 

presència/abscència dels inhibidors. Una vegada realitzada la perfusió, els 

cobreobjectes es van rentar amb PBS (Phosphate Buffer Saline) i es van fixar amb 

glutaraldehid durant 24h a 4ºC. Una vegada passades les 24h, les mostres es van dur 

als Serveis Científico-Tècnics de la Universitat de Barcelona on van ser processades. 

 Les imatges capturades mostres com en situació normal (control) les plaquetes 

estan adherides al cobreobjecte. El patró d’interacció plaquetària amb el FT és de 

tipus plaquetes adherides individualment, amb petits agregats plaquetaris esporàdics. 

La morfologia de les plaquetes adherides és bàsicament la d’un nucli central 

prominent s’on surten múltiples pseudòpodes. Tant l’adhesió com la presència de 

pseudòpodes demostra com les plaquetes han estat activades a l’entrar en contacte 

amb el FT. 

Quan la sang es va tractar amb els inhibidors de senyalització, els patrons 

d’interacció plaquetària van ser els següents: 

a) Inhibició de la PKC (Ro-31-8220 i staurosporina): les plaquetes adherides 

presenten la mateixa morfologia que les plaquetes control, l’única 

diferència és la quantitat de petits agregats plaquetaris, que és 

lleugerament menor quan la sang s’ha pre-incubat amb l’inhibidor. No hi 

ha diferències en quant a la quantitat total de plaquetes adherides. 



           

 

b) Inhibició de la PI3K (wortmanina): produeix una disminució del nombre 

de plaquetes adherides a la superfície. Les plaquetes adherides presenten 

una morfologia totalment alterada, són planes sense pseudòpodes i sense 

nucli central. Les poques que aconsegueixen formar un nucli central i 

pseudòpodes tenen una morfologia totalment alterada. 

c) Inhibició de tirosin-quinases (genisteina i tyrphostin 47): produeixen un 

augment en la formació d’agregats plaquetàris, tant en nombre com en 

tamany. Les plaquetes tenen una gran quantitat de pseudòpodes que surten 

del seu citoplasma.  

d) Inhibició de serin/treonin-fosfatases (àcid okadaic): la deposició 

plaquetària és significativament reduïda comparat amb el control. Les 

plaquetes que s’han pogut adherir tenen dificultat per formar pseudòpodes 

i el nucli central és quasibé inexistent.  

 

5. Producció de línies cel·lulars que expressen FT a la membrana de forma 

estable.  

Per estudiar amb més detall els efectes del FT expressat a la membrana d’una 

cèl·lula, es va produir una línia cel·lular que expressava FT a la membrana de manera 

estable. Per fer-ho es van utilitzar cèl·lules CHO-K1, una línia cel·lular 

immortalitzada provinent d’ovari de hàmster xinès. Les cèl·lules es van transfectar 

amb un plàsmid (pcDNA3.1(-)) al qual prèviament se li havia insertat el gen del FT 

(CHO-FT). El control negatiu van ser cèl·lules transfectades amb el plàsmid però 

sense l’insert (CHO-sham). Les cèl·lules amb plàsmid es van seleccionar per 

resistència a antibiòtic. Una vegada seleccionades les cèl·lules es va comprovar si 

realment expressaven FT a la membrana. Això es va fer mitjançant citometria de flux 

amb anticossos anti-FT. Els resultats obtinguts per citometria de flux demostren com 

les cèl·lules transfectades amb el gen del FT expressen FT a la membrana, de la 

mateixa manera les cèl·lules que no contenen el gen no expressen FT. Una vegada vist 

que les cèl·lules expressaven el FT a la membrana, es va comprovar l’activitat del FT. 

Per fer-ho es va afegir plasma humà a una suspensió de cèl·lules (CHO-FT i CHO-

sham) i es va recalcificar el plasma per tal que pogués coagular. El plasma amb 

cèl·lules CHO-FT coagulava immediatament, mentre que el plasma amb CHO-sham 

no coagulava. L’activitat de les cèl·lules CHO-FT es va recomprovar mitjançant un 



           

 

assaig cromogènic (9) que es basa en l’habilitat que té el complex FT-VIIa per activar 

el factor X a Xa, i l’habilitat d’aquest últim per tallar un substrat cromogènic i donar 

color. Amb aquest assaig es van obtenir els mateixos resultats: les cèl·lules CHO-FT 

donaven color i les CHO-sham no donaven color, confirmant així l’activitat del FT. 

 

6. Perfusió en temps real sobre les cèl·lules CHO 

Una vegada caracteritzades les cèl·lules CHO-FT i mantingut el cultiu 

cel·lular, es van fer estudis de perfusió en temps real. Aquesta tècnica permet 

visualitzar la interacció plaquetària sota condicions de flux en temps real. Breument, 

es va obtenir plasma ric en plaquetes de sang anticoagulada amb HBPM que es va 

perfondre sobre una superfície coberta per cèl·lules CHO-FT, o els respectius 

controls, a un índex de cissallament de 300s-1 durant 5 min. Una càmara digital 

acoblada a un microscopi invertit va capturar múltiples imatges durant els 5min de la 

perfusió donant lloc a una grabació en time-lapse. Les imatges individuals van servir 

per quantificar la formació i l’àrea dels agregats plaquetaris. 

Els resultats obtinguts mostren com la perfusió de plasma ric en plaquetes 

sobre cèl·lules CHO-FT genera la formació d’agregats plaquetaris que són visibles 

després de 80 segons d´haver iniciat la perfusió. Els agregats formats a cap de 5 

minuts tenen una superfície de 213±58 µm2. Quan la superfície utilitzada va ser 

cèl·lules que no expressaven FT o bé, enlloc de plasma ric en plaquetes, es va 

perfondre 0.5% d’albúmina bovina (BSA) la interacció plaquetària va ser quasibé 

inexistent.  



           

 

 

CONCLUSIONS 

 

Els resultats dels estudis realitzats mostren com el FT té la capacitat d’induir 

una sèrie de senyals intracel·lulars que acaben desencadenant l’activació i agregació 

plaquetària. Si bé l’agregació plaquetària induïda pel FT no és del tipus irreversible i 

altament agregant com ho podria ser la trombina, sí que és capaç d’induir una sèrie de 

senyals suficientment importants com per produir una agregació notable i reversible. 

Els estudis de perfusió en càmara plana mostren com les plaquetes 

s’adhereixen sobre una superfície coberta amb FT en condicions de flux, donant lloc a 

un patró d’interacció de contactes plaquetàris. Això indica que, inclús sota condicions 

de flux com és el cas dels vasos sanguinis, el FT té la capacitat per fer que les 

plaquetes s’aturin i s’adhereixin sobre ell. Això podria ser altament rellevant si tenim 

en compte que el FT queda exposat quan es trenquen les plaques aterotrombòtiques 

(2-4), el que pot provocar l’acumulació de plaquetes a la zona de ruptura i la formació 

d’un trombus. 

Els mecanismes receptorials i de senyalització intracel·lular que utilitza el FT 

encara no estan plenament dilucidats. Aquí hem vist com la inhibició de diferents 

mediadors de senyalització alteren tant la capacitat pro-agregant com pro-adhesiva de 

les plaquetes induïda pel FT. De la mateixa manera, el diferent estat de fosforilació en 

residus tirosina de plaquetes acivades amb FT o col·lagen mostra com els mecanismes 

utilitzats per les dues proteïnes són diferents. Aquests resultats poden ajudar a 

entendre el/s mecanisme/s de senyalització que utilitza el FT. 

 Per entendre més de prop com funciona el FT i el paper que pot tenir el FT a la 

superfície d’una cèl·lula, es va generar la línia cel·lular CHO-FT que expressa FT de 

manera estable a la membrana. Els primers estudis mostren com la generació de la 

línia cel·lular ha estat exitosa, i més important encara, que el FT expressat a la 

membrana manté la seva activitat com a proteïna pro-coagulant. Aquesta línia 

cel·lular serà de gran utilitat per a l’estudi i comprensió del funcionament del FT 

associat a membranes cel·lulars. 
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