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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) 
En aquest treball es presenta el protocol a seguir per a dur a terme el cultiu d’embrions sencers in vitro (Whole Embryo 
Culture, WEC). Amb aquest protocol es pretén implementar la tècnica del WEC en el laboratori de la Unitat de 
Toxicologia de la Facultat de Farmàca (UB), seguint la metodologia apresa durant l’estada a la Charité-
Universitätsmedizin de Berlin i deixant per escrit tots els passos seguits i el material i la metodologia concreta de 
cadascun d’ells. 
 
En el WEC es cultiven embrions de rata de 9.5 dies durant 48h en ampolles rotatòries en un medi líquid i amb una fase 
gasosa controlats. Durant el cultiu, tenen lloc dos processos principals: el plegament de l’embrió i l’organogènesi. Els 
embrions durant els dos dies que dura el cultiu es pleguen en els plans transversal i sagital, passant d’un embrió pla a un 
altre de cilíndric en forma de “C”. En aquest període, a més, es produeixen importants processos d’organogènesi com la 
neurulació, la formació de la cresta neural, dels somites, dels vasos sanguinis - el cor inclòs- i de la sang. Es comencen a 
formar la placoda nasal, la vesícula oftàlmica, la vesícula òtica, les extremitats superiors i inferiors i la cua. 
 
En la memòria adjunta es descriuen amb detall els processos d'aparellament dels animals, preparació del material i del 
medi de cultiu, el procés d'aïllament del embrions en el dia 9.5, les condicions de cultiu i l'avaluació dels embrions en el 
dia 11.5. Finalment es presenten resultats d'embrions en situació control amb un correcte desenvolupament i es mostra 
com, al final de l'estada, es va aconseguir el cultiu d’embrions control amb un desenvolupament correcte i 
estadísticament sense diferències respecte als diferents paràmetres mesurats en comparació amb els embrions control 
de la Charité-Universitätsmedizin de Berlin. 
 
 



 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This report presents the protocol to follow to carry out the whole embryo culture in vitro (Whole Embryo Culture, WEC). 
This protocol is intended to implement the technique of WEC in the laboratory of the Toxicology Unit of the Faculty of 
Pharmacy (UB), following the methodology learned during the stage the Charité-Universitätsmedizin Berlin. All the steps, 
the material and the specific methodology are detailed. 
 
In the WEC, rat embryos of 9.5 days are cultured for 48 hours in rotating bottles in controled liquid and gas phases. 
During the culture, there are two main processes: the folding of the embryo and the organogenesis. During the two days 
of the culture the embryo is folded in the transverse and sagittal planes through a cylindrical "C"-shaped embryo. During 
this period, important processes such as neurulation, the formation of the neural crest and somites, blood vessels - 
including the heart and the blood, take place. The formation of the nasal placode, ophthalmic vesicle, otic vesicle, the 
upper and lower extremities and the tail begin during this period. 
 
In the attached report it is described in detail the process of mating animals, equipment and preparation of culture 
medium, the isolation of embryos at day 9.5, the culture conditions and evaluation of embryos on day 11.5. Results of 
control embryos are shown, and it is resumed how at the end of the stage, it was possible the cultivation of a control 
embryo group with a proper development and no statistical differences with control embryos of the Charité-
Universitätsmedizin Berlin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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. 
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1.Introducció. 

En aquest treball es presenta el protocol a seguir per a dur a terme el cultiu d’embrions sencers 

in vitro (Whole Embryo Culture, WEC). Amb aquest protocol es pretén implementar la tècnica 

del WEC en el laboratori de la Unitat de Toxicologia de la Facultat de Farmàca (UB), seguint la 

metodologia apresa durant l’estada a la Charité-Universitätsmedizin de Berlin i deixant per 

escrit tots els passos seguits i el material i la metodologia concreta de cadascun d’ells. 

 

En el 17è meeting del ECVAM Scientific Advisory Committee l’any 2001, es van aprovar tres 

mètodes alternatius a l’experimentació amb animals en el camp de la recerca toxicològica 

durant el desenvolupament o teratogènia. Aquestes tres tècniques són: Embryonic Stem-cell 

Test (EST), Micromass Test (MM) i Whole Embryo Culture (WEC). 

 

El mètode del Whole Embryo Culture es basa en el treball de Nicholas (1934), que va 

demostrar per primera vegada que els embrions de rata poden créixer fora de l’organisme 

matern entre 24 i 36 hores. Més endavant, New va establir el cultiu d’embrions desenvolupant 

el mètode i mostrant-ne la fiabilitat. Durant els anys següents es va intentar completar, millorar i 

refinar el WEC; el treball més important en aquest sentit, el van dur a terme Brown i Fabro 

(1981), que van suggerir un elaborat sistema de puntuació morfològica per avaluar 



 

 

quantitativament el creixement i la diferenciació dels embrions cultivats. Posteriorment, i davant 

la dificultat d’aplicar aquest sistema de puntuació de manera reproduïble, es van desenvolupar 

dos models de predicció, PM1 i PM2. Durant els anys 90 s’han realitzat una sèrie d’estudis per 

demostrar que el WEC és una tècnica robusta i reproduïble, fins que finalment, el Center for 

Documentation and Evaluation of Alternative Methods to Animal Experiments va coordinar un 

estudi de validació de la ECVAM pels tres tests esmentats (EST, MM i WEC), que va concloure 

amb l’aprovació de les tres tècniques. 

 

La majoria de les malformacions congènites en nounats són d’origen desconegut. Durant 

dècades, s’han dedicat molts esforços a la caracterització dels agents que les indueixen 

mitjançant mètodes basats en animals, mètodes que, a banda de ser extremadament cars i 

laboriosos, consumeixen gran quantitat de vides animals. El Test de toxicitat in vitro Whole 

Embryo Culture permet classificar els compostos en: no embriotòxic, dèbilment embriotòxic i 

altament embriotòxic i combinat amb els dos altres tests in vitro aprovats per la ECVAM, es 

presenta com a mètode de screening previ o fins i tot com a alternativa als mètodes in vivo. 

 

La viabilitat i utilitat del WEC s’ha demostrat en gran nombre de publicacions en quatre àrees 

principals: 

-En estudis sobre processos de desenvolupament normal durant l’organogènesi i dels 

mecanismes implicats. 

-En experiments amb la intenció de dilucidar els mecanismes implicats en el desenvolupament 

anormal. 

-En estudis sobre els efectes beneficiosos o perjudicials de xenobiòtics. 

-En experiments sobre la cinètica en cultiu de la substància a testar, incloent les 

transformacions metabòliques produïdes per l’embrió. 

 

S’accepta de manera general, que el mètode del WEC facilita estudis sobre desenvolupament 

embrionari normal i anormal sota condicions experimentals precisament controlades. Tot i així, 

el període d’investigació, està limitat a la fase principal de l’organogènesi. 

 

En el WEC es cultiven embrions de rata de 9.5 dies durant 48h en ampolles rotatòries en un 

medi líquid i amb una fase gasosa controlats, figura 1. Durant el cultiu, tenen lloc dos processos 

principals: el plegament de l’embrió i l’organogènesi. Els embrions durant els dos dies que dura 

el cultiu es pleguen en els plans transversal i sagital, passant d’un embrió pla a un altre de 

cilíndric en forma de “C”. El plegament sagital s’ha relacionat amb el creixement del sistema 

nerviós central, mentre que el plegament transversal està relacionat amb el creixement del teixit 

mesodèrmic (formació de somites). En aquest període, a més, es produeixen importants 

processos d’organogènesi com la neurulació, la formació de la cresta neural, dels somites, dels 



 

 

vasos sanguinis - el cor inclòs- i de la sang. Es comencen a formar la placoda nasal, la vesícula 

oftàlmica, la vesícula òtica, les extremitats superiors i inferiors i la cua. 

 

 

Figura1. Imatges dels 4 principals passos del cultiu d’embrions. Pas 1: úter gràvid extret el dia 

9.5. Pas 2: embrions de 9.5 dies aïllats. Pas 3: ampolles de cultiu dins d’una incubadora a 

37ºC. Pas 4: embrions d’11.5 dies envoltats del sac vitel·lí i posteriorment aïllats i preparats per 

a la seva avaluació. 

 

2.Material i Mètodes. 

2.1.Animals. 

S’utilitzen mascles i femelles de rata Sprague Dawley, de com a mínim 11 i 10 setmanes d’edat 

respectivament. Tots els animals es mantenen entre 20 i 24ºC, a una humitat del 50-70%, i 

se’ls permet aigua i beguda ad libitum. La seva salut es comprova diàriament a través del seu 

comportament general. 

 

2.2.Frotis vaginal. 

Col·locar la rata en posició prona dins una talla, amb la part superior del cos tapada. 

Omplir una pipeta automàtica amb 10 µl de sèrum fisiològic. 

Introduir la punta de la pipeta de manera superficial a la vagina de la rata, i pipetejar 1 vegada. 

Posar la gota de sèrum en un portaobjectes. 

Observar al microscopi a 4x i a 40x sense tenyir i procurant que no s’assequi. 

2. Aïllament dels embrions. 

 
 
 
 
 
 
4. Avaluació dels embrions. 

1. Extracció de l’úter. 

 
 
 
 
 
 
3. Cultiu durant 48h. 



 

 

Si s’asseca la preparació afegir menys de 10µl de sèrum i observar. 

Classificar en quina fase del cicle estral es troba la rata. 

 

2.3. Aparellament. 

Les rates es mantenen en un cicle de 12/12 hores de llum/foscor, designant de 8 a 20h com a 

període clar. A les 18h es fa un rentat vaginal a les femelles per determinar en quina fase del 

cicle estral estan. En el moment en què s’apaguen els llums s’aparellen les femelles que estan 

en estre, cadascuna amb un mascle (les femelles es posen a la gàbia del mascle, que no ha de 

ser neta del mateix dia). Al cap de 4 hores (dues de llum i dues de foscor) es separen els 

animals i es realitza un rentat vaginal per comprovar la presència d’esperma. En cas de rentat 

positiu, es considera com a hora zero les 21h. 

 

2.4.Gestació. 

Si el rentat vaginal ha donat positiu, es deixa a les femelles gestant fins al dia 9,5 correctament 

etiquetades. 

Les rates que han donat rentat vaginal negatiu s’utilitzen en els següents aparellaments. 

 

2.5.Medi de cultiu. 

Serum mixture for WEC, Biochrom AG, catalog number: S9001. 

 

2.6.Preparació del material per al dia 9.5. 

Autoclavar tot el material de dissecció i els taps de goma muntats amb les càpsules embolicant-

ho tot en paquets de paper d’alumini i les ampolles de cultiu també tapades amb paper 

d’alumini. Autoclavar les pipetes pasteur (amb la punta prèviament trencada) en un pot de 

vidre. 

 

2.7.Preparació de les ampolles per al cultiu. 

Sota la campana de flux laminar s’afegeixen 3 ml de sèrum a cada ampolla de cultiu 

prèviament retolada. Dissoldre el compost en HBSS i afegir 0,5 ml de la solució a cada 

ampolla. A les ampolles control afegir 0,5 ml de HBSS. Tancar les ampolles utilitzant el 

capsulador i portar-les a l’agitador horitzontal on s’hi afegirà el gas abans de posar-hi els 

embrions. Cada vegada que es posi gas a les ampolles, netejar els taps amb una gassa amb 

alcohol i clavar una agulla de 20G. Posar a les ampolles la barreja de gasos següent: 12%O2, 

5% CO2, 83% N2 durant 2 minuts, unint un tub de goma per un costat al manoreductor i per 

l’altre a un filtre de 0,22 µm amb una agulla de 20G. 

Posar les ampolles a l’estufa a 37ºC. 

 

 



 

 

2.8.Aïllament dels embrions. 

En el dia 9,5 de gestació es sacrifica la femella per decapitació. 

Extreure’n l’úter gràvid netejant-lo de greix. Contar el nombre de llocs d’implantació. Posar l’úter  

en una placa de petri amb HBSS transparent, a 37ºC. Apuntar el nombre de llocs d’implantació 

i l’hora de la mort de l’animal. 

Utilitzant unes pinces de ganxo fines del n.7 obrir la paret de l’úter i anar traient els embrions 

d’un en un amb el seu teixit decidual. Un cop separats de l’úter tots els embrions, agafar-los 

d’un en un amb les mateixes pinces i posar-los en una altra placa de petri amb HBSS a 37ºC 

per evitar que quedin restes de sang al medi on seran aïllats els embrions. 

 

Sota la lupa i sota la campana de flux laminar horitzontal, amb bata, guants, gorro i mascareta, 

es comencen a aïllar amb cura els embrions del teixit decidual utilitzant unes pinces fines 

rectes del n.5, seguint la figura 2.  

 

Figura 2. a) decídua sencera un cop extreta de l’úter. b) decídua oberta per la meitat, on es pot 

veure com s’aïlla l’embrió de 9.5 dies que hi ha dins. 

 

Després de separar els embrions de la decídua es retira la membrana de Reichert com es 

mostra a la figura 3.  

 

 

 

 

Figura 3. Embrió de 9.5 dies al que se   

li està retirant la membrana de Reichert.  

 

 

a) b) 



 

 

 

 

Un cop aïllats tots els embrions, es revisa detalladament la integritat del yolksac visceral i la 

morfologia de l'embrió. 

Només es cultivaran els embrions que compleixin els següents requisits. 

-Con ectoplacentari intacte. 

-Sac amniòtic intacte. 

-Creixement del tub neural visible. 

-Embrió transparent, no blanc. 

-Dues cavitats dins del yolksac visceral, no tres. 

Veure exemples a la figura 4.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. a) dos embrions centrats a la imatge. El de la dreta presenta el creixement del tub 

neural visible i el de l’esquerra no. b) set embrions, sis dels quals són transparents i un (el 

superior) de color blanquinós. c) nou embrions.  L’embrió inferior de la fila esquerra no té el sac 

amniòtic intacte. d) tres embrions amb tres cavitats al yolk-sac. A les imatges a), b) i c) es pot 

apreciar que tots els embrions tenen dues cavitats al yolk.sac. 

a) b) 

c) 

d) 



 

 

 

 

 

2.9.Condicions de cultiu. 

Sota la campana obrir les ampolles de cultiu amb el desencapsulador i distribuir els embrions 

de les diferents femelles uniformement entre el control i les diferents concentracions. Tancar les 

ampolles i anotar al full d’aïllament de quina mare provenen els embrions de cada ampolla i a 

quina hora s’han tancat. 

Tornar a posar la mateixa barreja de gas a les ampolles durant 3 minuts i posar-les a la nòria 

de dins l’estufa on es cultivaran sota condicions estèrils durant 48h a 37ºC i girant a 20 rpm. 

A l’hora 38, treure les ampolles de l’estufa, afegir la següent barreja de gasos: 50%O2, 

5%CO2, 45% N2, durant 3 minuts utilitzant però agulles de 18G i tornar-les a posar a girar a la 

nòria dins l’estufa. 

 

2.10.Avaluació dels embrions d’11.5 dies 

Després de 48 hores de cultiu, s’obren les ampolles i es posen els embrions en càpsules de 

petri que continguin HBSS a 37°C. Sota la lupa es d etermina el seu desenvolupament 

assignant una puntuació als diferents paràmetres descrits a continuació. Els embrions 

s’avaluen en el mateix ordre en què es van posar en el cultiu, amb la voluntat de reduir al 

mínim la diferència de duració del cultiu entre els embrions. 

Només s’avaluaran els embrions en què es pugui veure circulació en els vasos del yolksac i en 

els que s’observi el batec del cor, és a dir, els embrions que estiguin vius. 

Determinar els paràmetres yolk-sac, flexió i sang abans de manipular més l’embrió. Retirar el 

yolksac amb les pinces fines del n.5 i determinar la longitud de la crown-rump de l’embrió, el 

número de parells de somites i el desenvolupament morfològic. La puntuació morfològica total 

es calcula com la suma de les puntuacions dels paràmetres: neurulació, flexió, cap, ulls, 

orelles, cor, extremitats superiors i inferiors, cua i sang. 

Les malformacions específiques definides com a morfologia irregular específica, que no formin 

part del retard generalitzat del desenvolupament normal, s’anotaran per separat. 

El màxim acceptable d'embrions malformats en el grup control és del 15%. 

Un cop avaluats, fotografiar des del costat dret i des de l’esquerre, un embrió per ampolla. 

 

 

3.Resultats. 

En la Figura 5, s’observen 2 embrions fotografiats per la vista lateral dreta i esquerra. L’embrió 

A és representatiu del grup d’embrions control de la Charité-Universitätsmedizin de Berlin. 

L’embrió B és representatiu del grup d’embrions control aconseguit al final de l’estada. Com es 

pot observar en aquesta figura i en la taula següent, al final de l’estada es va aconseguir el 



 

 

cultiu d’embrions control amb un desenvolupament correcte i estadísticament sense diferències 

respecte als diferents paràmetres mesurats en comparació amb els embrions control de la 

Charité-Universitätsmedizin de Berlin. 

A) Control Charité.   B) Control. 

  

 

 

 

 

 Estructura 

Yolksac 

Puntuació 

Morfològica Total 

Dismorfogènes 

(%) 

Longitud embrió (mm) 

Control 

Charité 
3,0 0,0 39,4 1,3 0 3,19 0,10 



 

 

Control 

 
3,0 0,0 37,9 1,1 0 3,22 0,08 

 

4. Conclusions. 

Com es pot veure en les imatges, seguint el protocol descrit en aquest text, es poden cultivar 

embrions de rata de 9.5 dies durant 48h i aconseguir un desenvolupament comparable al 

desenvolupament que tindrien els embrions in vivo. La tècnica apresa s’implantarà a la Unitat 

de Toxicologia de la Facultat de Farmàcia de la UB, on s’utilitzarà per avaluar els efectes de 

l’èxtasi sobre el desenvolupament, continuant els experiments iniciats al laboratori de l’Institut 

für Klinische Pharmakologie und Toxikologie de la Charité-Universitätzmedizin de Berlin. 
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