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RESUMEN

Este trabajo pretende realizar un análisis detallado sobre uno de los modelos biológicos,

derivados a partir de células humanas, que parecen estar destacando actualmente en el

ámbito de la investigación biomédica, los organoides o mini-órganos.

Los objetivos principales de este trabajo, aparte del propio conocimiento teórico de estos

mini-órganos, son los siguientes: el análisis del proceso de obtención de células humanas

a partir de las cuales se pueden derivar estos, y la valoración de la situación actual y del

posible futuro del modelo, por tal de corroborar o desmentir la hipótesis inicial del trabajo

que considera a estos como al futuro de la investigación biomèdica.

La metodología empleada para llevar a cabo ambos objetivos, ha sido desarrollar dos

partes prácticas: la primera, consiste en el estudio de un proceso de donación de tejido

hepático procedente de una resección hepática, cuya finalidad es el aislamiento de

hepatocitos destinados a la investigación biomédica y, la segunda, radica en la

elaboración de una encuesta enviada a investigadores relacionados con el campo de los

organoides, con la respectiva interpretación de los resultados.

Finalmente, se ha podido realizar el aprendizaje del proceso de donación con unos

resultados bastante significativos positivamente respecto a los hepatocitos aislados (81%

de viabilidad celular) y, a su vez, se ha corroborado la hipótesis sobre el prometedor

futuro de estos mini-órganos, pese a la evidencia de que aún se está lejos de su punto

álgido.

Palabras clave: células madre adultas, células madre embrionarias, células madre

pluripotentes inducidas, organoides.
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ABSTRACT

This work aims to perform a detailed analysis of one of the biological models, derived from

human cells, which seems to be currently standing out in the field of biomedical research,

the organoids or mini-organs.

The main objectives of this work, apart from the theoretical knowledge of these

mini-structures, are the following: the analysis of the process of obtaining human cells

from which these can be derived, and the evaluation of the current situation and the

possible future of mini-organs, in order to corroborate or disprove the initial hypothesis of

the work that considers these as the future of biomedical research.

The methodology used to carry out both objectives has been to develop two practical

parts: the first consists of the study of a process of liver tissue donation from a liver

resection, whose purpose is the isolation of hepatocytes for biomedical research, and the

second lies in the elaboration of a survey sent to researchers related to the field of

organoids, with the respective interpretation of the results.

Finally, it has been possible to learn about the donation process with quite significant

positive results with respect to the isolated hepatocytes (81% cell viability) and, in turn, the

hypothesis about the promising future of these mini-organs has been corroborated,

despite the evidence that they are still far from their height.

Key words: Adult stem cells, embryonic stem cells, induced pluripotent stem cells,

organoids.
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1. INTRODUCCIÓ

La pluripotencialitat i multipotencialitat de les cèl·lules mare ha fet que, durant els últims

anys, hagin estat anomenades per nombrosos mitjans de comunicació com al “sant greal”

de la biomedicina. Semblen ser el pas primari a la derivació de quelcom pertanyent al

nostre organisme. És aquesta mateixa versatilitat, la que ha permès arribar fins a avenços

tan significatius com l’establiment d'un dels primers models biològics tridimensionals

derivats directament de cèl·lules humanes.

Es tracten de microestructures, que pretenen imitar in vitro el comportament dels nostres

òrgans in vivo i que, reben el nom d’organoides. Així doncs, aquest nou producte de la

biotecnologia, no només promet omplir el buit entre els models animals, cultius

bidimensionals i models humans in vivo; sinó que pretén anar un pas més endavant,

arribant a assolir aplicacions biomèdiques tals com la resolució d'incògnites sobre el

desenvolupament humà, modelar malalties o d’altres tant ambicioses com apropar-se

cada vegada més a la formació d’òrgans humans artificials trasplantables, entre d’altres.

Aquest treball pretén realitzar un estudi detallat d’aquests miniòrgans, abastant des del

seu origen fins a les seves aplicacions, amb una prèvia introducció a les cèl·lules mare.

Els objectius claus i principals del treball són: l'anàlisi del procés d'obtenció de cèl·lules

humanes d'on poden ser derivats aquests models i, d'altra banda, la valoració de la

situació actual i del possible futur dels miniòrgans, per tal de corroborar o desmentir la

hipòtesi inicial del treball que considera que aquests poden ser el futur de la investigació

biomèdica.

Per assolir ambdós objectius anteriors, s'han realitzat dues pràctiques: la primera,

consisteix en l'estudi d'un procés de donació de teixit hepàtic procedent d'una resecció

hepàtica amb la finalitat d'aïllar hepatòcits destinats a la investigació biomèdica -- pel que

seran inclosos al marc teòric els processos i els conceptes legals i ètics bàsics que

regulen l'obtenció de mostres humanes amb aquest fi -- i, la segona part experimental,

radica en l'elaboració d'una enquesta a investigadors pertanyents al camp dels

organoides, amb la respectiva interpretació dels resultats, per tal de corroborar i

contrastar la hipòtesi.
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Finalment, s'ha pogut analitzar correctament el procés de donació amb l'obtenció de

resultats rellevants en la viabilitat dels hepatòcits aïllats, a la vegada que s'ha corroborat

la hipòtesi del potencial dels organoides en un futur, tot i que aquest últim resulta encara

prou lluny del seu punt àlgid.

2. MOTIVACIÓ

Tot i tenir clar des del primer moment que l'àmbit en el qual volia centrar-me per la

recerca era la investigació científica, se'm van presentar idees força diverses entre si.

Però va haver una, que en ser-me comentada, em va cridar l'atenció com cap de les

anteriors. Va ser quan vaig adonar-me de la curiositat que em va despertar el terme

"organoides", que vaig entendre que l'interès i la curiositat eren els passos previs per

escollir el tema ideal del meu treball.

3. HIPÒTESI

Un model tridimensional com els organoides, derivats directament de cèl·lules humanes,

pot suposar tal avenç en la ciència com per esdevenir el futur de la investigació

biomèdica:

Poden deixar enrere l'ús de cultius cel·lulars bidimensionals i models animals en

recerques, ja que al cos humà, tot passa en tres dimensions i, no hi ha model més proper

al nostre organisme que el derivat directament de les nostres pròpies cèl·lules.

I, a la vegada, acurten el camí a la creació d'òrgans artificials humans trasplantables i,

permeten el seu ús tant per modelar malalties i investigar-les, com per provar-hi fàrmacs

apropant-se així a la resposta personalitzada en l'òrgan model in vivo de l'humà del qui es

deriven els organoides o de manera genèrica, aspecte beneficiós en malalties tan

personals com el càncer, o més genèriques i actuals com el SARS-CoV-2,; entre altres

aplicacions.

10



ORGANOIDES: EL FUTUR DE LA INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA

4. MARC TEÒRIC

4.1. INTRODUCCIÓ A LES CÈL·LULES MARE

4.1.1. Què són les cèl·lules mare?

Les cèl·lules mare són la matèria primera a partir de la qual s'han format totes les

cèl·lules diferenciades, teixits i òrgans en els organismes pluricel·lulars.

Es caracteritzen per la seva capacitat

d'autorenovació, és a dir, de produir més cèl·lules

mare, mitjançant una divisió mitòtica1; i per la seva

inmaduresa, ja que es tracta de cèl·lules molt poc

diferenciades que poden donar lloc a totes les

cèl·lules adultes especialitzades d'un individu – d'allà

el terme cèl·lules “mare” --.

Una cèl·lula mare, al dividir-se, podrà:

● AUTOREPLICAR-SE: Mitjançant una divisió mitòtica simètrica, donarà lloc a dues

cèl·lules mare més.

● DIFERENCIAR-SE: Mitjançant una divisió mitòtica asimètrica, donarà a lloc a una

cèl·lula mare i una cèl·lula especialitzada. Així, la població de cèl·lules mare es

manté sempre constant. (Miranda, et al., 2013).

Totes les cèl·lules d'un organisme tenen la mateixa informació genètica. Com pot ser

doncs que hi hagi tipus cel·lulars diferents en un mateix individu? Això és degut al fet que

el que determina en quin tipus cel·lular s'especialitza una cèl·lula, no és pas quins gens

té, sinó quins gens expressa. S'entén per expressar o activar un gen, que pugui ser llegit i

traduït en la proteïna que codifica; i, per reprimir o desactivar un gen, que no pugui ser

llegit ni traduït en la respectiva proteïna.

1 Divisió mitòtica: Tipus de divisió del nucli (cariocinesi) en la que posterior a la divisió del
citoplasma (citocinesi), s’obtenen dues cèl·lules filles amb la mateixa informació genètica i, per
tant, idèntiques a la progenitora.
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D'igual manera, el que determina quins gens s'expressen i quins no, és un conjunt

d'informació que rep la cèl·lula de manera intrínseca, com és la divisió mitòtica asimètrica,

o de manera extrínseca mitjançant senyals d'altres cèl·lules per difusió de senyals que

allibera la cèl·lula veïna i són captades per la cèl·lula en qüestió, per contacte directe

entre les cèl·lules, o per unions per esquerda mitjançant unions amb proteïnes

connexines. Aquest procés epigenètic d'elecció de gens rep el nom de determinació i, el

procés de transformació morfològica i funcional regida pels gens expressats amb el qual

s'obtindrà la cèl·lula totalment especialitzada i, amb les seves característiques pròpies,

rep el nom de diferenciació cel·lular (Paniagua, 2017).

4.1.2. Classificació

La classificació de les cèl·lules mare pot seguir diversos criteris. A continuació es

desenvolupen els dos principals tipus: segons la potencialitat i segons l’origen.

4.1.2.1. Segons la seva potencialitat

La potencialitat d'una cèl·lula mare ve definida com la seva capacitat de diferenciar-se en

altres tipus cel·lulars; encara que també pot ser descrita com la capacitat d'activació

gènica d'una cèl·lula, ja que l'especialització cel·lular és causada per l'activació o

repressió de gens.

Com més potent sigui la cèl·lula, en més tipus cel·lulars diferents es podrà especialitzar.

Així doncs, segons la seva potencialitat, les cèl·lules mare poden ser classificades en

quatre grups diferents: totipotents, pluripotents, multipotents i unipotents (Miranda, et al.,

2013).

● TOTIPOTENTS

Poden esdevenir qualsevol classe de cèl·lula, tant del teixit embrionari (tot teixit de les

tres capes germinals o embrionàries) com extraembrionari (placenta). Poden, per tant,

formar un individu complet.

La cèl·lula mare totipotent per excel·lència és el zigot, ja que és la resultant de la unió de

l'espermatozoide i de l'òvul, i a partir d'ell s'originarà tot l'individu. També ho són les

cèl·lules resultants de les primeres divisions mitòtiques d'aquest.
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● PLURIPOTENTS

Són capaces de diferenciar-se en qualsevol teixit embrionari però no extraembrionari.

Poden formar un organisme, però no un individu complet.

Corresponen a les cèl·lules de la massa cel·lular interna o de l'embrioblast del blastocist.

● MULTIPOTENTS

Només poden diferenciar-se en cèl·lules que pertanyen a una mateixa capa germinal.

Gran part de les cèl·lules mare que trobem als teixits adults són multipotents, com són

les cèl·lules osteoprogenitores, que poden donar lloc a les cèl·lules cartilaginoses, òssies

o adiposes.

● UNIPOTENTS

Poden diferenciar-se en un sol tipus de cèl·lula específica, és a dir, es poden diferenciar

només en un llinatge.

Un exemple en són les epidèrmiques bassals.

La potencialitat de les cèl·lules mare té a veure directament amb el desenvolupament

embrionari, detallat en el següent apartat.

4.1.2.2. Segons l’origen

Segons la seva procedència les cèl·lules mare poden ser classificades en: embrionàries,

adultes i pluripotents induïdes.

● CÈL·LULES MARE EMBRIONÀRIES (ESCs)

Les cèl·lules mare embrionàries (Embryonic stem cells: ESCs) són les procedents de

l’embrioblast o massa cel·lular interna del blastocist (en mamífers), i tenen la capacitat

d’esdevenir qualsevol cèl·lula procedent de les tres capes embrionàries, és a dir, són

pluripotents.
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Recapitulant al desenvolupament embrionari, tot comença amb la fecundació de l'òvul

per part de l’espermatozoide. Immediatament, el zigot format, comença a dividir-se per

mitosi obtenint un creixement exponencial de cèl·lules iguals que reben el nom de

blastòmers (del grec, blastos: germen, teixit biològic que origina un ésser viu) i, que en

conjunt formen una massa de forma anomenada mòrula.

Aproximadament als quatre o cinc dies, la mòrula adopta una forma esfèrica i les seves

cèl·lules comencen a diferenciar-se lleugerament en les que ocupen la part externa, que

rep el nom de trofoblast, i les de la part interna, que rep el nom de massa cel·lular

interna o embrioblast.

A continuació, comença a introduir-se un líquid que omple l’espai entre aquestes dues

estructures. En el cas dels mamífers, aquest líquid rep el nom de blastocel i, l’estructura

formada, blastocist (fase de blastocist). En altres éssers vius, l’estructura derivada rep el

nom de blastosfera o blàstula i, en aquest cas, no existeix necessàriament una

diferenciació entre trofoblast i embrioblast.

Veiem com durant tota l’etapa de l’embrió, existeix un creixement gradual de diferenciació

cel·lular i, per contra, una disminució gradual de la potencialitat. Mentre que el zigot i la

mòrula són totipotents -- poden originar teixits embrionaris i extraembrionaris -- , en

diferenciar-se lleugerament aquesta massa en el trofoblast i l’embrioblast, la potencialitat

disminueix; les cèl·lules del trofoblast esdevindran la placenta i, en canvi, les de

l’embrioblast esdevindran l’organisme. Així doncs, podem afirmar que el grau de

diferenciació i potencialitat d’una cèl·lula són inversament proporcionals.

Però l’embrioblast no conserva indefinidament in vivo la seva plasticitat, ja que durant la

fase intrauterina s’anirà diferenciant progressivament. No obstant això, en aïllar les

cèl·lules de la massa cel·lular interna i cultivar-les in vitro, són capaces de proliferar

indefinidament i conservar la seva pluripotencialitat. En aquest cas, són anomenades com

ESCs. (Ramírez, Profino & Balea, 2004).
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Actualment hi ha tres fonts d’obtenció de ESCs:

● Línies cel·lulars de ESCs ja existents.

● Embrions criocongelats procedents de fecundacions in vitro (FIV) on no van ser

utilitzats.

● Embrions creats per la transferència de nuclis de cèl·lules somàtiques.

La procedència d'aquestes ESCs humanes es veu qüestionada èticament per aquells qui

consideren que la vida, tal com la coneixem, comença en el moment en que

l'espermatozoide fecunda a l'òvul, i afirmen que aïllar aquestes cèl·lules seria matar el

zigot. D'altra banda, es defensa que l'embrió no és viu encara, per la qual cosa l'ús

d'aquestes cèl·lules en investigació hauria d'estar permès. Com a conseqüència, només

en determinats països està permès el seu ús en investigació.

● CÈL·LULES MARE ADULTES (ASCs)

Les cèl·lules mare adultes o somàtiques (Adult stem cells -- ASCs) es troben en un

organisme ja format i tenen una potencialitat més limitada que les ESCs, puix que són
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multipotencials, és a dir, només es poden especialitzar en tipus cel·lulars procedents de

la mateixa capa embrionària, o bé, poden diferenciar-se en cèl·lules especialitzades del

teixit o òrgan en el qual habiten, a les que canvia de forma natural. És per això, que les

ASCs són un dels mecanismes de renovació o regeneració que utilitza l'organisme en

condicions fisiològiques o davant d'un dany hístic.

Es poden trobar a la major part dels teixits adults, com ara l’hepàtic, muscular, medul·la

òssia, sang, etc., i al cordó umbilical.

Les ASCs eviten la controvèrsia ètica, però presenten menys grau de potencialitat que les

ESCs, tot i que encara s'està aclarint si algunes poden presentar pluripotencialitat.

(Prosper & Verfaillie, 2003).

● CÈL·LULES MARE PLURIPOTENTS INDUÏDES (iPSCs)

Les cèl·lules mare pluripotents induïdes (Induced pluripotent stem cells -- iPSCs) són un

tipus de cèl·lules mare pluripotents artificials, originades a partir de cèl·lules adultes ja

especialitzades, que són manipulades in vitro per fer-les tornar a un estadi de

pluripotència similar al de les ESCs.
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Per fer-ho, es segueix el mètode que van desenvolupar els pioners en iPSCs, Shinya

Yamaka i Takahashi al 2006 -- tot i que ho van fer a partir de cèl·lules de ratolí, el 2007 es

van realitzar a partir de cèl·lules humanes (Takahashi, et al.): s’aïlla una cèl·lula adulta
de l’organisme i se li introdueixen, mitjançant vectors2 (normalment retrovirus), els quatre

gens exògens següents Oct3/4, Klf4, Sox2 y cMyc, que codifiquen factors de

transcripció3 i que són capaços de revertir tot el procés de diferenciació i reprogramar la

cèl·lula a un estat embrionari. Aquest procés rep el nom de reprogramació o

desdiferenciació cel·lular i, les cèl·lules desdiferenciades obtingudes són les

anomenades iPSCs. (Cortés & García-Pérez, 2011).

La pluripotencialitat, l’evasió de conflictes ètics i la fàcil producció de les iPSCs han fet

que des del seu descobriment en 2006 hagin estat utilitzades constantment en

investigacions.

En aquest treball s’estudiarà, a continuació, la formació d’organoides o miniòrgans a

partir de cèl·lules mare; una prometedora i relativament nova tecnologia en l'àmbit de la

bioenginyeria i la biomedicina. No obstant això, les cèl·lules mare ofereixen grans

oportunitats en altres camps biomèdics. Essent una d’elles, la medicina regenerativa
que, aprofitant la capacitat de regeneració tissular de les ASCs o la pluripotencialitat de

les ESCs i iPSCs, planteja la possibilitat de crear un òrgan artificial in vitro.

3 Factors de transcripció: Proteïnes que activen o reprimeixen certs gens.

2 Vectors: Vehicles, normalment virus o plasmidis, utilitzats per transportar seqüències
determinades de DNA i introduïr-los a la cèl·lula hoste desitjada.
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4.2. MARC LEGAL I CONSIDERACIONS ÈTIQUES PER A LA INVESTIGACIÓ

AMB MOSTRES BIOLÒGIQUES HUMANES

Abans de la formació d’organoides, és necessària l’extracció de teixit biològic humà d’on,

posteriorment, s’aïllaran les cèl·lules mare o somàtiques que derivaran en l’organoide en

qüestió.

La participació dels éssers humans en la investigació biomèdica ha presentat sempre

seriosos dilemes morals, que no sempre han estat regulats legalment. Actualment, però,

ve regulada per una sèrie de normatives legals, que varien segons el país, i que tenen en

compte aspectes ètics exposats en diversos documents internacionals.

En aquest apartat es comentaran les normes legals principals que regulen l’obtenció de

mostres biològiques amb fins d’investigació biomèdica a Espanya i, les consideracions

ètiques que abasten la participació dels humans en la investigació biomèdica.

4.2.1. Legalitat

La normativa que regula l’obtenció de mostres biològiques humanes amb fins

d’investigació biomèdica a Espanya, es troba exposada al capítol III: “Utilització de

mostres biològiques humanes amb fins d’investigació biomèdica” a la Llei 14/2007, de 3

de juliol, d’Investigació Biomèdica. Butlletí Oficial de l’Estat, de 4 de juliol de 2007, núm.

159, pp. de 28826 a 28848, a partir del qual serà desenvolupat l’apartat.

Aquest marc legal garanteix, per una banda, els drets i la seguretat del donant i, per

l’altre, estableix un marc segur per l’investigador. A continuació, es mencionen els punts

principals a tenir en compte:

● L’obtenció només es podrà realitzar si abans s’ha obtingut un consentiment escrit i

revocable del donant i se li ha proporcionat prèviament informació dels riscos i

conseqüències de la intervenció per a la seva salut (art. 58 LIB, de 3 de juliol). El

consentiment es donarà al subjecte, en l’acte de l’obtenció de la mostra o amb

posterioritat (art. 60 LIB, de 3 de juliol)
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● A l’hora d’utilitzar amb fins d’investigació biomèdica mostres biològiques

obtingudes amb una altra finalitat, es necessitarà consentiment. Excepcionalment,

quan aquest no sigui possible d’obtenir o representi un esforç no raonable; un

dictamen del Comitè d’Ètica de la Investigació corresponent valorarà la utilització o

no de la mostra en qüestió.

● Podrà haver-hi una compensació econòmica al pacient per les molèsties físiques,

les despeses i altres inconvenients derivats en prendre la mostra.

● El donant o familiars seus podran usar, per motius de salut, les mostres, sempre

que estiguin disponibles i no anonimitzades.

● Per l’obtenció de mostres de menors d’edat i persones incapacitades, es

necessitarà prèviament una autorització dels representants legals del subjecte.

● En investigacions de diversitat genètica es respectaran les tradicions locals i

ètniques, evitant l’estigmatització i discriminació. (art. 58 LIB, de 3 de juliol).

● Una vegada la mostra sigui obtinguda, en el cas que es conservi la mostra, el

donant serà informat de les condicions de conservació, objectius, futurs usos,

cessió a tercers i condicions per poder retirar-les o demanar la seva destrucció.

(art. 61 LIB, de 3 de juliol).

4.2.2. Ètica

Al 1971 sorgeix el terme “bioètica”, encunyat pel metge Van Rensselaer Potter, com a

establiment d’una disciplina basada en l’aplicació de principis i normes ètiques en els

camps de la medicina i la biologia. Però, aquesta no només contempla el respecte de

l’ésser humà sobre qualsevol circumstància, sinó que també ho fa sobre la natura.

Una de les moltes definicions de la bioètica fou la de W.T.Reich a l’Enciclopedia de

Bioètica (1978: XIX), qui la defineix com “L’estudi sistemàtic de la conducta humana en

l’àrea de les ciències de la vida i l’atenció de la salut, en tant que aquesta conducta és

examinada a la llum dels principis i valors humans”.
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I és que, pel que fa a la participació de l’ésser humà en la investigació biomèdica, aquesta

disciplina cobra vital importància per a la protecció d’aquest -- tot i que, tal com s’ha

mencionat anteriorment, la bioètica va més enllà de les investigacions amb éssers

humans --.

Els principis i normes bioètiques que pauten la investigació biomèdica amb éssers

humans es troben recollits, principalment, en tres regulacions bioètiques internacionals: el

Codi de Nuremberg, la Declaració de Helsinki i l’Informe Belmont.

Dos d’aquests documents tenen el seu origen com a reacció a crims en nom de la

investigació mèdica, moment en què es va despertar la necessitat de regular-la. Un d’ells

fou el Codi de Núremberg, publicat el1947, elaborat a conseqüència de les atrocitats del

règim nazi als camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial. D’altra banda,

l’Informe Belmont va ser publicat el1979 pel Departament de Salut, Educació i Benestar

dels Estats Units, com a resposta a la repercussió pública de l’“estudi Tuskegee” donat

als Estats Units durant el 1932 i el 1972, on es va negar el tractament amb antibiòtics a

400 persones afroamericanes després d’haver estat infectades amb la sífilis, amb la

suposada finalitat de conèixer la naturalesa de la malaltia i, amb la justificació que

d’aquella manera estava establert el disseny de la investigació.

A partir del Codi de Nuremberg, s’han anat formulant les normes que deuen ser regides

per a la protecció de l’ésser humà en la investigació biomèdica. A continuació, s'exposen

les principals qüestions senyalades als tres documents mencionats anteriorment:

● Serà fonamental el consentiment del subjecte -- voluntari, en llibertat, amb

absència de coacció i amb la capacitat legal per a atorgar-lo -- , i la iinformació de

riscos i beneficis (The Nuremberg Code. 1996), previs a la intervenció.

● La investigació haurà de seguir les següents qüestions:

● Es prioritzarà el benestar de l’ésser humà abans que el bé de la societat i

la ciència (Declaration of Helsinki, 2001).

● La seva finalitat serà l’obtenció de resultats beneficiosos per a la societat i

que no puguin ser obtinguts mitjançant altres mètodes. (The Nuremberg

Code. 1996).
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● La proporció de beneficis serà sempre major a la de riscos, i haurà de ser

valorada curosament. No obstant això, s’haurà d’evitar tot sofriment o mal

físic o mental innecessari. Així doncs, no es realitzarà cap intervenció quan

hi hagi cap raó per suposar que pugui ocórrer la mort o cap lesió

irreparable; i en aquesta sospita donar-se durant l’experiment,

l’investigador hi haurà de posar fi amb l’aquest (The Nuremberg Code.

1996).

● Haurà d’estar protocolitzada (Declaration of Helsinki, 2001) i realitzada per

investigadors qualificats (The Nuremberg Code. 1996).

● S’haurà de basar en resultats obtinguts prèviament en experiments amb

animals i amb el coneixement estudiat del problema a tractar. (The

Nuremberg Code. 1996)

● Serà realitzada prenent les mesures i instal·lacions adequades per protegir

el subjecte (The Nuremberg Code. 1996), comptant amb els millors

mètodes preventius, diagnòstics i terapèutics possibles (Declaration of

Helsinki, 2001).

● Hi haurà una selecció de subjectes (El Informe Belmont. 2017).

● Durant la investigació el subjecte disposarà de total llibertat per retirar-se.

(The Nuremberg Code. 1996).

● La investigació es desenvoluparà a partir de tres Principis ètics bàsics (El Informe

Belmont. 2017):

● PRINCIPI DE RESPECTE O AUTONOMIA:

El respecte al subjecte inclou dues conviccions ètiques. La primera, afirma

que tot individu haurà de ser tractat com a autònom i, la segona, que es

protegirà a aquells qui tinguin l’autonomia disminuïda..
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● PRINCIPI DE BENEFICÈNCIA:

Aquest principi s’entén com una obligació; s’hauran de maximitzar els

beneficis possibles i minimitzar-ne els danys.

● PRINCIPI DE JUSTÍCIA:

Els iguals hauran de ser tractats com a iguals. Tot i això, hi ha certs criteris

que justifiquen el tracte diferent, tals com l’edat, experiència, necessitat,

mèrit, competència i posició. A la vegada, es donen formulacions sobre la

distribució justa de càrregues i beneficis: cada persona una part igual, cada

persona segons la seva necessitat individual, cada persona segons el seu

propi esforç, cada persona segons la seva contribució a la societat i cada

persona segons el seu mèrit.

4.2.3. Procés de donació de teixit biològic humà

El procés d’extracció d’una mostra biològica humana fins a ser enviada als investigadors,

consta de diversos passos previs, els quals seran comentats a continuació de manera

genèrica i, a la part pràctica, es veuran amb més detall.

1. ALERTA DE DONACIÓ

Es comunica a l’investigador o a l’associació encarregada del procés de donació d’un

possible donant. El pacient és anonimitzat i codificat.

2. VALORACIÓ DEL DONANT

L’investigador o l’associació comprova que el perfil de l’individu compleix amb els criteris
d'exclusió o inclusió específics que la requereix la recerca en qüestió.

Es valoren variables preoperatòries generals com són la demografia (edat, pes, talla,

sexe, etc.), hàbits socials (fàrmacs utilitzats, drogues, etc.), antecedents patològics

(malalties com la diabetis, hipertensió, cardiovasculars, etc.) i analítiques (nivells de Na,

K, LDH, etc.); i específiques per a la investigació, que depenen també del teixit a aïllar.
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Si l’individu és apte per a la donació, se li entrega el document informatiu sobre els
riscos i beneficis de la intervenció i, posteriorment, el consentiment -- encara que

aquest últim també pot ser entregat després de l’extracció de la mostra --.

3. EXTRACCIÓ DE LA MOSTRA

S’intervé al pacient i s’extreu la mostra necessària per a la investigació. Es comprova el

bon estat d’aquesta -- valorant-ne el color, la forma, assegurant que compleix amb el pes

mínim específic de cada mostra d’òrgan o teixit, i altres aspectes específics.

Un factor a considerar és el temps d’isquèmia calent, que pot condicionar l’adequada

conservació de l'òrgan. La isquèmia és la reducció del flux sanguini als teixits i,

conseqüentment, la disminució de l’aport de nutrients, oxigen (hipòxia) i metabòlics. La

falta d’aquests elements tan importants per la cèl·lula pot ser suficientment intensa com

per arribar a produir la mort cel·lular per necrosi4 (Wikipedia, La enciclopedia libre, 2021).

En extreure el teixit de l’individu, s’està produint una interrupció de la circulació del flux

sanguini i, per tant, una isquèmia.

El temps d’isquèmia calent doncs, és el temps que es dona des del cessament del flux

sanguini pel teixit -- des de l’extracció de la mostra durant la intervenció -- fins a la seva

col·locació en un medi de preservació. Aquest temps pot variar segons l’òrgan i el seu

control serà crucial per a la bona conservació de la mostra.

4. PERFUSIÓ DEL TEIXIT

En un temps menor al de la isquèmia calent del teixit, es donarà la preservació d'aquest

mitjançant un procés anomenat perfusió.

L’extracció i emmagatzematge d’un teixit biològic alteren significativament l’homeòstasi

cel·lular5 i la funcionalitat del seu medi intern. És per això, que les tècniques de

preservació, tals com la perfusió, cobren vital importància per tal de minimitzar el dany i

millorar la supervivència i funcionalitat del teixit.

5 Homeostasi cel·lular: Tendència a resistir canvis per mantenir un ambient intern estable i
constant (Wikipedia, La enciclopedia libre. 2021).

4 Necrosi: Mort cel·lular descontrolada.
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La perfusió és l’ingrés d’un fluid de manera lenta i sostinguda en un òrgan. En el cas de la

investigació pràctica d’aquest treball, interessa eliminar tota la sang de la mostra -- doncs

podria generar coàguls -- i fomentar el seu bon manteniment i preservació. Per això, a

través d’una cànula de plàstic -- sempre en un espai esterilitzat --, s’introdueix un líquid de

preservació específic que aporta els nutrients, oxigen i metabòlits necessaris perquè les

cèl·lules es mantinguin vives des del moment de la seva extracció (evitant així

conseqüències per isquèmia). La temperatura del líquid serà sempre baixa per tal de

disminuir l’activitat enzimàtica de les possibles reaccions de la mostra -- tals com de

degradació -- i, alentir el metabolisme.

Els valors a tenir en compte durant aquest procés seran el temps d’isquèmia calent, el

tipus de solució de conservació i el seu volum.

5. EMBALATGE I TRANSPORT DEL TEIXIT

Abans de l’embalatge de la mostra, s’ha de tenir en compte els temps d’isquèmia freda
específica de l'òrgan, és a dir, el temps màxim que es pot donar entre la perfusió del teixit

i en ser treballada la mostra al laboratori o, en cas de trasplant, en ser trasplantada al

pacient.

Quant a la preparació de la mostra per ser enviada, tal com estipula l’OMS (Who.

2015-2016), el transport de mostres biològiques haurà de complir l’embalatge triple de la

càrrega. Aquest sistema protegeix el teixit a tres nivells impermeables:

● RECIPIENT PRIMARI: Recipient estanc estèril a prova de filtracions que conté la

mostra dintre.

● RECIPIENT SECUNDARI: Recipient estanc que protegeix el recipient primari.

● RECIPIENT TERCIARI: Paquet extern enviament, de material amortidor, i que

conté els recipients anteriors.

Una vegada embalada la mostra correctament, es dirigeix al seu destí. La informació
personal del paquet anirà sempre codificada.
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6. ARRIBADA AL SEU DESTÍ

Arriba de la mostra al destí final de la investigació.

4.3. ORGANOIDES

Els avenços en la tecnologia de les cèl·lules mare, han impulsat una revolució en l’àmbit

de la biologia i la medicina. Però en les últimes dues dècades , s’ha anat un pas més

endavant encara, amb el desenvolupament de mètodes per generar estructures

tridimensionals que simulen els òrgans humans in vivo, les quals han sigut anomenades

com a “organoides”.

Aquests miniòrgans ofereixen grans oportunitats al camp de la biomedicina i podrien

deixar enrere els models animals i cultius bidimensionals en investigació, als que tants

anys s’han estat acostumats.

1.3.1. Què són els organoides?

Els investigadors Lancaster i Knoblich, i Clevers, respectivament, defineixen el terme

“organoide” de la següent manera:

"Per tant, ens agradaria definir un organoide com a una estructura que conté diversos

tipus de cèl·lules que es desenvolupen a partir de cèl·lules mare o progenitors d'òrgans i

s'autoorganitzen mitjançant la classificació cel·lular i el compromís del llinatge

espacialment restringit, similar al procés in vivo" (Lancaster i Knoblich, 2014).

"Ara es defineix un organoide com una estructura 3D que es desenvolupa a partir de

cèl·lules mare i consisteix en tipus de cèl·lules específiques d'òrgans que s'organitzen

mitjançant la classificació cel·lular i el compromís del llinatge restringit espacialment ..."

(Clevers, 2016).
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Així doncs, a partir d’aquestes dues definicions, es pot definir un organoide o miniòrgan

com a una versió funcional, miniaturitzada -- de micròmetres a mil·límetres -- i

simplificada d'un òrgan determinat. Es tracta d'una massa tridimensional creada in vitro,

que té la capacitat de reproduir una estructura biològica similar, tant en organització

cel·lular com en funció, a l'òrgan corresponent in vivo.

Actualment, poden provenir de cèl·lules mare adultes o pluripotents (embrionàries o

pluripotents induïdes). Aquestes es diferencien en diversos tipus cel·lulars que

s'autoorganitzen i s’agrupen espontàniament, formant una estructura tridimensional.

Però, per poder anomenar organoide a una estructura, s'han de complir les següents

característiques (Lancaster i Knoblich, 2014):

● Ha de tenir més d'un tipus de cèl·lula de l’òrgan que representa.

● Ha de reproduir, com a mínim, una funció específica de l'òrgan model.

● Ha de semblar-se en organització cel·lular a la de l’òrgan corresponent.

4.3.2. La necessitat d’un model basat en cèl·lules humanes

Davant la idea general que els mecanismes biològics es conserven al llarg de l’evolució,

tradicionalment, la recerca biomèdica s’ha centrat en uns quants organismes model. Es

tracta d'espècies que solen ser robustes, de ràpid creixement, de baix cost al laboratori i

de gran i ràpida descendència. El coneixement detallat sobre la seva fisiologia,

comportament i desenvolupament, resulta beneficiós per l’ús d’aquests en recerques

d’investigació.
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Els organismes més utilitzats durant els últims anys són el llevat de la cervesa

(Saccharomyces cerevisiae), el cuc nematode (Caenorhabditis elegans), la mosca de la

fruita (Drosophila melanogaster), el peix zebra (Danio rerio) i el ratolí de casa (Mus

musculus). També, per estudis del càncer s’utilitzen xenoinjerts derivats del pacient, que

consisteixen en el trasplant de les cèl·lules canceroses a un ratolí. (Kim, Koo & Knoblich,

2020).

A l’hora de cultivar cèl·lules, però, es fan servir cultius bidimensionals, on les cèl·lules

creixen formant una monocapa sobre una placa de petri.

Tots aquests models, incloent els organoides, presenten els seus punts ferms i febles, tal

com es mostra a la taula següent:

Cultiu 2D D.elegans D.melanogaster D.rerio M.musculus Xenoinxert
Organoides
humans

Facilitat de
manipular ✔/✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Facilitat de
manteniment ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Manipulació
genètica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔

Cost ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Recapitulació
de la fisiologia
humana ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔
Excel·lent

✔ Adequat ✔ Parcialment
adequat

✖ No
adequat

A part d’aquesta valoració, s’ha demostrat que nombrosos fenòmens específics dels

humans no són reproduïbles en animals. Per exemple, el cervell humà és molt més

complex que el dels ratolins; les neurones de l’escorça humana deriven d’un tipus

cel·lular (outer radial glia) que no és present en gairebé cap ratolí; fins i tot, medicaments

comuns com l’ibuprofèn es metabolitzen de diferent manera entre les dues espècies --

mentre que en els humans inhibeix el mal, la febre i la inflamació, pels ratolins és una

substància summament tòxica --; mencionant també les diferències metabòliques i
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fisiològiques. Cal destacar, que respecte a la resta d’animals, els humans no tenen
espècies diferents d’ells amb una similitud genètica.

Quant a cultius en dues dimensions, una limitació són les interaccions cèl·lula-cèl·lula i

cèl·lula-matriu extracel·lular; doncs en monocapa, les interaccions estan limitades al pla

horitzontal (Prior, Inacio, i Huch, 2019). I és que, al cos humà tot passa en tres

dimensions, per tant, encara que aquests cultius 2D serveixin per a diversos processos

habituals al laboratori, no permeten reproduir de manera més propera el comportament in

vivo del cos humà.

Aplicacions mèdiques com la simulació de malalties en organismes o la prova de fàrmacs,

es veuen afectades per aquestes diferències entre humans i els altres models tradicionals

i cultius 2D.

Davant d’aquesta emergència de cultius cel·lulars humans en tres dimensions, el

potencial dels organoides sembla destacar. Aquests mini òrgans, constitueixen un model

prometedor per unir el buit entre models animals i models humans in vivo.

4.3.2. Història

Encara que els organoides són un tema força actual, la seva recerca es remunta a inicis

del 1900, quan els investigadors pioners en cultius cel·lulars es preguntaven com es

donava l’organogènesi6 (Simian & Bissell,2017). El 1906, Harrison volia estudiar l’origen

de les fibres nervioses a partir de cordó nerviós embrionari. Ho va fer mitjançant la tècnica

de cultiu de “hanging drop tissue”: va col·locar el cordó sobre una gota de limfa en un

cobreobjectes invertit i sallat, sobre un portaobjectes buit. D’aquesta manera, va

aconseguir establir un medi ideal pel creixement de les fibres (Harrison, 1906).

A la dècada del 1920, la investigació va prendre rumb a l’embriologia7. Els mètodes de

cultiu emprats durant els trenta anys següents, el cultiu en tubs (Strangeways i Fell, 1926)

i el de rellotge de vidre (Fell i Robison, 1929), van possibilitar el cultiu de bastants òrgans,

però amb la limitació que només permetien el cultiu de làmines d’òrgans fines.

7 Embriologia: Disciplina de la branca de la genètica que estudia la formació i desenvolupament de
l’embrió fins el naixement.

6 Organogènesi: Procés mitjançant el qual les capes embrionàries es transformen en els diferents
òrgans que conformen l’organisme.
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A partir del 1950 es van descobrir aspectes clau pel cultiu. El 1952 Moscona va cultivar

cèl·lules en suspensió i va demostrar que aquestes tenien la capacitat de reagrupar-se i

restablir el patró estructural del teixit d'origen (Moscona i Moscona, 1952). El col·lagen,

com a element fonamental del teixit connectiu8, va cobrar importància: anteriorment al

1932 Huzella i col·laboradors ja van cultivar cèl·lules en fibres de col·lagen -- en 2D --

(Huzella, 1932) , però va ser el 1956, quan Robert Ehrmann i Gey, van desenvolupar un

mètode d’obtenció de col·lagen en forma de gel -- en 3D --, extragut de tendons de ratolí

(Ehrmann i Gey, 1956).

Pocs anys després, Michalopoulos i Pilot, 1975, van determinar que es podia provocar la

diferenciació de cèl·lules epitelials específiques, com els hepatòcits, en unir-les a gels de
col·lagen flotants. El 1977, van aïllar un gel amb característiques de la membrana basal9

a partir condrosarcomes10, a la que van anomenar sarcoma EHS, coneguda actualment

com a Matrigel.

A partir del 1980, ja amb els coneixements i eines necessàries, la investigació es va

enfocar en la morfogènesi11. El 1991 Streuli et al. va evidenciar que la matriu
extracel·lular, a través del contacte directe amb les integrines12, regulava l’expressió
gènica i la diferenciació cel·lular (Streuli et al., 1991).

12 Integrines: Proteïnes de la superfície cel·lular que ajuden a la cèl·lula a comunicarse amb altres
cèl·lules, a unir-se a la matriu extracel·lular i a rebre senyals de l’ambient que les envolta, com
controlar l’activitat d’alguns gens (Wikipedia, La enciclopedia libre. 2019).

11 Morfogènesi: Procés biològic que travessa un organisme per desenvolupar la seva forma
(Wikipedia, La enciclopedia libre. 2021).

10 Condrosarcomes: Tipus de càncer que afecta al cartílag (Wikipedia, La enciclopedia libre. 2021).

9 Membrana basal: Capa de la matriu extracel·lular que es troba en la base dels teixits epitelials
(Wikipedia, La enciclopedia libre. 2020).

8 Teixit connectiu: Teixit que omple espais entre altres teixits i òrgans i que sosté l’organisme
(Wikipedia, La enciclopedia libre. 2021).
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Determinar quan es va fabricar el primer organoide no és fàcil, ja que aquest terme no ha

tingut sempre la mateixa definició. Abans del 2005 es denominava organoide als

fragments de teixit o òrgan cultivats en diferents gels tridimensionals per arribar a formar

una estructura semblant a un òrgan. En l’actualitat, se sap que per considerar organoide a

una estructura, aquesta ha de complir tres característiques determinades. Tot i això, pot

considerar-se que un dels primers organoides, tal com se’ls coneix ara, varen ser els

miniintestins de T. Sato i col·laboradors el 2009 (Sato et al., 2009). A partir d’aquests ja

es van començar a formar organoides de colon estómac (Barker et al., 2010), (Sato et al.,

2011), pàncrees (Huch et al., 2013),  cervell amb microcefalia (Lancaster et al., 2013), etc.

Aquests darrers experiments de la dècada del 2000, han demostrat que els cultius

tridimensionals són un mètode brillant per a estudiar el desenvolupament humà i el seu

impacte en malalties quan funcionen de manera incorrecta.
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4.3.3. Com es formen els organoides?

El procés de formació d’organoides es basa a sotmetre les cèl·lules mare a un ambient el

més semblant possible in vitro al que es dona in vivo quan es regenera l'òrgan model (a

partir de ASCs) o recapitulant al desenvolupament d'aquest (PSCs).

S’ha demostrat que les cèl·lules del nostre cos resideixen en complexos

microambients i, a la vegada, estan subjectes a nombrosos senyals, factors de

creixement, nutrients i a una gran xarxa de fibres proteiques (col·lagen, elastina,

fibronectina) immersa en un material gelatinós (substància fonamental amorfa)

que recobreix totes les cèl·lules, teixits i òrgans, i que rep el nom de matriu
extracel·lular (ECM). Aquesta última realitza funcions tan importants com:

permetre l'adhesivitat de les cèl·lules per formar teixits, donar lloc a la

comunicació cel·lular; formar camins pel moviment de la cèl·lula; aportar la

consistència, resistència, hidratació i elasticitat a certs teixits; i mantenir la forma

de la cèl·lula a la vegada que omple espais buits.

Totes aquestes interaccions són clau i indispensables per establir, regular i

mantenir la vida cel·lular i, d’igual manera, per establir un bon medi de cultiu per

formar futurs organoides.

Els organoides es formen a partir de cèl·lules mare cultivades en medis especials en

funció del tipus generat i que permeten el seu creixement i desenvolupament

tridimensional.

Aquests cultius estan formats per combinacions de nutrients, factors de creixement, entre

altres substàncies, que permeten la formació dels teixits corresponents i reprodueixen els

senyals a les que les cèl·lules estan sotmeses durant la regeneració o desenvolupament

de l'òrgan.

El cultiu ha de permetre l’expansió de les cèl·lules en tres dimensions, això es fa

mitjançant l'agregació de cèl·lules en estructures 3D, o bé – de la forma més comuna –

incorporant-les en una matriu 3D, que aporta una bona bastida i actua com a suport del

teixit que va creixent (la més emprada és Matrigel13 ).

13 Matrigel: matriu de membrana basal que conté proteïnes de ECM.
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A la vegada, s'activen o inhibeixen certes vies de senyalització clau en l’homeostasi

cel·lular14 específica per a cada teixit, emprant diversos morfògens i inhibidors de senyals

comercials (Kim, Koo & Knoblich, 2020).

Cal destacar, que la formació d’organoides és possible gràcies a fet que les cèl·lules, en

medis específics adequats, tenen la capacitat d’autoorganitzar-se i agrupar-se de
manera autònoma, per formar estructures més complexes.

Depenent del tipus de cèl·lula mare amb la qual es comença el procés, els organoides es

poden formar mitjançant dos processos de bioenginyeria diferents: la regeneració i el

desenvolupament de l’òrgan.

● REGENERACIÓ DE L’ÒRGAN: A partir de ASCs

Les ASCs s’aïllen directament a partir d’una biòpsia de teixit epitelial, ja que resulta de

fàcil accessibilitat a l’hora d’extreure una mostra. Així a partir d’ASCs, es podran obtenir

organoides d’intestí, ronyó, estómac, fetge, pàncrees, endometri i pròstata.

Una vegada aïllades, es cultiven amb els senyals i factors de creixement específics per a

la diferenciació en els tipus de cèl·lules que formaran l’organoide i la seva propagació.

14 Homeostasi cel·lular: Tendència a resistir canvis per mantenir un ambient intern estable i
constant (Wikipedia, La enciclopedia libre. 2021).
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● DESENVOLUPAMENT DE L'ÒRGAN: A partir de PSCs

A diferència del procés anterior, aquest és recomanable per teixits difícilment
accessibles, com són els teixits cerebrals. Tot i que, a partir de PSCs, per la seva

pluripotencialitat, es pot formar qualsevol organoide.

Les PSCs poden ser iPSCs o ESCs. Si es forma organoide a partir de iPSCs, s’incorpora

un pas previ: l’obtenció de cèl·lules adultes i la seva reprogramació -- mitjançant la

introducció dels quatre gens exògens -- a PSCs.

A continuació, el procés és el mateix per les iPSCs i ESCs. Es diferencien primerament

en la capa germinal precursora de l’òrgan, i posteriorment es cultiven amb els senyals i

factors de creixement específics per obtenir els diferents tipus de cèl·lules que el

formaran.

Alguns organoides derivats de PSCs, també contenen cèl·lules procedents de diverses

capes germinals per tal de reproduir al màxim l’òrgan corresponent.
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4.3.4. Beneficis i limitacions

Els organoides, com qualsevol mètode de cultiu, presenten els seus beneficis i

limitacions:

BENEFICIS LIMITACIONS

Suposen una representació més propera

a l’òrgan humà, en derivar directament de

cèl·lules humanes i presenta la seva

fisiologia; a diferència d’altres

organismes models que són “semblants”

als humans.

Només imiten una part del cos, no el cos

sencer. Per consegüen, no hi ha

comunicació entre organoides.

La seva producció de cultiu és ràpida

(setmanes o mesos) en comparació amb

models d’animals.

Relativament cars, tot i que són menys

costosos que els ratolins o peixos, són

més cars en comparació amb línies

cel·lulars, cucs i llevats.

Relativament fàcils de manipular; els

investigadors poden tenir diverses línies

d’organoides a la vegada.

Complexitat en la creació de

microambients ideals per a la producció,

creixement i funcionalitat d’aquests.

Individualitzat o personalitat. Els

organoides en ser obtinguts d’un individu

-- a partir de les seves ASCs o d’una

cèl·lula somàtica reprogramada (iPSCs)

-- presenten característiques úniques

d’aquest

No hi ha un protocol estandarditzat de

formació d’organoides ni de control de

qualitat: per exemple, organoides de

cervell creats en diferents laboratoris a

partir de les mateixes cèl·lules, resultarien

diferents si els comparéssim. Això també

augmenta la variabilitat de resultats entre

un grup de recerca i un altre, limitant així

la seva comparació. Igual que tampoc

està completament definida la composició

del gel que actua com ECM (Kim, Koo &

Knoblich, 2020).

35



ORGANOIDES: EL FUTUR DE LA INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA

Moltes eines d’enginyeria genètica poden

ser aplicades en organoides o en IPSCs

Dependència al Matrigel

Redueixen l’ús d’animals per

l’experimentació.

No tenen eixos corporals ni un sistema

immunitari

Limitacions ètiques acceptables i

evitables -- ús de ESCs -- (Lehmann et

al. 2019).

Només alguns presenten vascularització

però molt immadura. En no tenir vasos

sanguinis, per alimentar-los s’utilitza la

difusió de substàncies, el que fa que

forçosament hagin de ser tan petits.

4.3.5. Quins organoides s'han fabricat?

Actualment el llistat d’organoides que s’han arribat a fabricar és força extens, incloent-hi

de cervell, retina, vas sanguini, glàndula mamària, pulmó, fetge, ronyó, pàncrees,

estómac, intestí i pròstata. En menor mesura, també s’han generat organoides de tiroides

i de trompes de Fal·lopi.

Per cultivar-los és necessari el coneixement previ del funcionament i ambient al que es

troba sotmés el respectiu òrgan in vivo, per tal de reproduir al màxim possible aquestes

condicions al cultiu in vitro. En conseqüència, els mètodes de cultiu de cada organoide

varien segons l’òrgan model -- degut a la heterogeneïtat i falta de protocol estandarditzat

mencionada anteriorment, fins i tot poden variar dintre d’un mateix tipus d’organoide -- .

En el cas dels organoides de cervell, per exemple, les PSCs són induïdes a diferenciar-se

en agregats tridimensionals (cossos embrioides) abans de diferenciar-se en el llinatge

neuroectodermal. A continuació, una vegada ancorats en Matrigel, la resta de

desenvolupament es dona en un bioreactor; aquest consisteix en un recipient cilíndric

giratori, que gràcies a la seva velocitat de rotació, els agregats cel·lulars es mantenen en

suspensió estacionaria, a la vegada que poden ser millor subministrats de nutrients i

permeten simular millor l’ambient que creix l’embrió (Kim, Koo & Knoblich, 2020).
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Així doncs, cada tipus d’organoide requereix una font de cèl·lules mare i cultiu, específics

i complexos, i serveixen per a diferents camps d’investigació.

En aquesta taula s’exposen les fonts d’obtenció que acostumen a ser utilitzades i algunes

de les investigacions en les quals s’han emprat cadascun del organoides més emprats:

ORGANOIDE FONT D’OBTENCIÓ INVESTIGACIONS

Cervell iPSCs Modelar el desenvolupament cerebral i la

microcefàlia (Lancaster et al. 2013).

Relació entre el virus del Zika i la microcefàlia

(Dang et al., 2016).

Modelar l’Alzheimer (Raja et al., 2016)

Retina iPSCs Modelar la retinitis pigmentosa (Lane et al.,

2020).

Vas sanguini iPSCs Identificació d’un fàrmac per bloquejar els

efectes del SARS-CoV-2 (Monteil et al., 2020).

Glàndula

mamària

ASCs / iPSCs Desenvolupament de glàndules mamàries

(Linnemann et al., 2015).

Pulmó iPSCs Modelar la fibrosi pulmonar (Strikoudis et al.,

2019).

Modelar la infecció del SARS-CoV-2 (Han et al.,

2021).

Fetge ASCs / iPSCs Modelar el síndrome Alagille (Guan et al., 2017).

Ronyó iPSCs Modelar un minironyó poliquístic (Freedman et

al., 2015).

Identificació d’un fàrmac per bloquejar els

efectes del SARS-CoV-2 (Monteil et al., 2020).
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Pàncrees ASCs / iPSCs Modelar la fibrosi quística (Hohwieler et al.,

2017).

Estómac ASCs / iPSCs Modelar el càncer d’estómac (Seidlitz et al.,

2019).

Intestí ASCs / iPSCs Modelar el càncer colorectal (Seidlitz et al.,

2019).

Pròstata ASCs Modelar el càncer de pròstata (Puca et al.,

2018).

4.3.6. Aplicacions

Davant les limitacions esmentades anteriorment però, els organoides presenten un clar i

prometedor avantatge, les seves aplicacions biomèdiques. Aquest apartat es centra en

les dues possibles aplicacions que es poden donar a partir del teixit hepàtic obtingut a la

part pràctica: la farmacologia i toxicologia. I, en l’apartat posterior, seran esmentades la

resta d’oportunitats que presenten els miniòrgans.

4.3.6.1. Farmacologia i toxicologia

Una de les oportunitats que presenten aquests miniòrgans és la de simular malalties
humanes, tant infeccioses, com genètiques i fins i tot canceroses.

En el cas de les infeccioses, només caldria infectar l’organoide amb el patogen

determinat -- els patògens normalment presenten tropisme, és a dir, només

infecten a espècies i tipus cel·lulars determinats, cosa que fa preferible l’ús de

models humans davant d’altres espècies.
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Les gèniques es formen mitjançant programes d’edició genètica com el

CRISPR-Cas915, que permet reproduir la mutació de la malaltia en qüestió,

alterant l’ADN de l’organoide.

Mentre que les canceroses, parteixen de l’aïllament de cèl·lules canceroses del

pacient -- que comparteixen característiques similars amb les cèl·lules mare -- i

sotmetent-les a un cultiu apropiat, es poden elaborar organoides anomenats

canceroides o tumoroides.

Els organoides, essent el model de cultiu més proper a les característiques in vivo dels

humans, no només són importants per entendre la patologia i mecanismes bàsics de les

malalties mencionades anteriorment; sino que també actuen com a una plataforma

excel·lent per a la prova de fàrmacs i toxicologia (Hanxiao et al., 2018).

Recentment, el 2020, una col·laboració internacional dels investigadors de l’IBEC (Institut

de Bioenginyeria de Catalunya) i del CIBER-BBN (Biomedical Research Networking

Center in Bioengineering, Biomaterials and Nanomedicine) liderats per la Professora

d’Investigació ICREA Núria Montserrat, han identificat un fàrmac que bloqueja els
efectes del SARS-CoV-2 (un tipus de coronavirus), utilitzant mini-ronyons.

15 CRISPR-Cas9: (Repeticions Palindròmiques Curtes Agrupades i Regularment Espaiades)
Seqüències repetitives de l’ADN bacterià, emprades en la ciència, fora de les bactèries, com a
tisores moleculars per tallar i pegar fragments de material genètic a qualsevol cèl·lula (Wikipedia,
La enciclopedia libre. 2021)
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Per aquesta investigació, l’equip de Montserrat de l’IBEC ha generat organoides renals a

partir de PSCs. La similar complexitat amb l’òrgan real, els ha permès desxifrar com el

SARS-CoV-2 interacciona i infecta a les cèl·lules del ronyó i als vasos sanguinis, a la

vegada que identificar un possible fàrmac bloquejador del virus i poder emprar els

organoides com a plataforma per provar-l’hi.

Els coronavirus utilitzen la proteïna S per infectar a les cèl·lules, la qual reconeix i s’uneix

al receptor de membrana ACE2 (enzim convertidor de l’angiotensina) de les cèl·lules

humanes; aquest s’expressa en teixits de vasos sanguinis, intestí i al ronyó en gran

quantitat. Això i que el SARS-CoV-2 es pot trobar a l’orina, ha fet als investigadors

decantar-se per l'ús dels organoides renals.

Primer es van diferenciar les PSCs durant 20 dies en cultius tridimensionals específics

fins a obtenir els organoides renals. En quant van demostrar que aquests contenien

diferents cèl·lules que expressaven el receptor ACE2 de manera similar a l’òrgan in vivo,

van infectar els organoides amb SARS-CoV-2.

Tenint en compte que la unió de la

proteïna S i el receptor ACE2 s’ha

identificat com l’entrada del virus,

evitar-la suposaria el seu bloqueig. Per

tant, seguint aquesta teoria, a

continuació, es van aplicar diverses

teràpies sobre els organoides, obtenint

com a resultat que el fàrmac hrsACE2
(ACE2 recombinant soluble), també

anomenat APN01, inhibeix
significadament les infeccions pel
virus i redueix la seva càrrega viral --

en afegir el fàrmac còpia de l’enzim

ACE2, aquest atrau el virus perquè es fixi

a la còpia i no a les cèl·lules reals,

actuant així com una distracció.
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4.3.6.2. Medicina regenerativa

L'objectiu de la medicina regenerativa és el de reemplaçar els teixits o òrgans danyats
o no funcionals, pels teixits o òrgans corresponents sans, mitjançant un trasplant.
L’escassetat d’òrgans compatibles de donants i la irremeiable resposta de rebuig del

sistema immunitari davant un òrgan no compatible obstaculitzen el transplant (Hanxiao et

al., 2018).

La tecnologia dels organoides sembla ésser el primer pas per obtenir òrgans que puguin

ser trasplantats en humans; a partir de l’aïllament de cèl·lules mare o de la reprogramació

de cèl·lules especialitzades del pacient, es podrien generar organoides que en ser

trasplantats -- gràcies a derivar de cèl·lules procedents del mateix individu -- no serien

rebutjats pel seu sistema immunitari.

Tot i això, els miniòrgans semblen estar encara lluny de la medicina regenerativa, ja que

els investigadors encara s’han d'enfrontar a diverses limitacions:

● Els organoides depenen del Matrigel, el que dificulta la seva utilitat en trasplants,

pel fet que aquest gel pot contenir contaminants pels humans.

● (Alguns organoides) Contenen vasos sanguinis molt immadurs, pel que al

transplantar-los podrien produir coàguls.

● L'expansió de les cèl·lules hauria de ser major per poder crear òrgans humans

amb el tamany adequat.

Aquests són només alguns dels obstacles que dificulten el trasplant d’organoides. Però, el

potencial d’aquests models al camp de la medicina regenerativa és indiscutible i, amb

futurs avenços, podrien arribar a l’aplicació clínica.

4.3.6.3. Altres aplicacions

A part de les aplicacions més pròximes al camp d’estudi de la part experimental d’aquest

treball, la tecnologia dels organoides presenta potencial també en altres aplicacions, com

són:
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● RECERCA BÀSICA

Durant molts anys l’estudi del desenvolupament humà ha estat limitat a observar la

preimplantació d’embrions o a aïllar cèl·lules mare i teixits de fetus abvortats. Però la

relativament recent possibilitat de crear qualsevol organoide a partir d’ESCs o iPSCs --

les quals conserven característiques de la seva etapa de desenvolupament inicial --,

permet observar i estudiar processos bàsics de desenvolupament humà que han

inquietat els investigadors durant dècades, com són l’organogènesi, la morfogènesi,

l’homeòstasi, l'especialització cel·lular, a la vegada que permet analitzar les respostes a

estímuls externs o senyals i les interaccions entre cèl·lula i cèl·lula (Kim, Koo & Knoblich).

● MEDICINA DE PRECISIÓ

A partir de ASCs o iPSCs d’un pacient, es poden generar organoides específics i únics
de l’individu. Aquest sistema permet identificar fàrmacs i provar-los en l’organoide del

pacient, per predir la possible resposta in vivo.

Ja el 2018, es va fer una anàlisi de la resposta a fàrmacs en pacients i en els seus

respectius canceroides, arribant a la conclusió que les respostes eren força similars: un

fàrmac sense activitat antitumoral que no demostra l'eficàcia als organoides, tampoc ho

feia en el pacient; i fàrmacs que mostraven eficàcia en els organoides, ho feien també en

el 90% dels pacients (Vlachogiannis et al., 2018)

● BIOBANKING

Cal destacar també, l’opció de donar mostres tissulars del pacient a biobancs -- uns

establiments que recullen, emmagatzemen i distribueixen material biològic amb les seves

respectives dades (Wikipedia, La enciclopedia libre, 2021) --, que podrien ser utilitzades

per obtenir organoides destinats a recerques futures.
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5.  PART PRÀCTICA

La part experimental del treball estarà formada per dues pràctiques, cadascuna de les

quals estarà focalitzada en un àmbit:

La primera, consistirà en l’estudi detallat d’un procés de donació de resecció hepàtica

destinada a l’aïllament d'hepatòcits pel seu ús en investigació biomèdica, tal com per la

formació d’organoides. Analitzant així tot el procés que involucra l’obtenció de cèl·lules

humanes d’on posteriorment, podrien ser derivats miniòrgans.

La segona part, per tal d’analitzar la situació actual en primera persona dels investigadors

respecte a l’ús d’organoides i, a la vegada, poder valorar-ne el seu possible futur en el

camp de la biomedicina, es tractarà de la realització d’una enquesta a investigadors que

treballen amb miniòrgans i la respectiva interpretació de les seves respostes.

A continuació, ambdues pràctiques seran exposades amb detall.

5.1. ESTUDI D’UN PROCÉS DE DONACIÓ HEPÀTICA DESTINADA A

L’AÏLLAMENT D’HEPATÒCITS

Tal com s’ha vist als apartats anteriors, Tota formació d’organoides parteix de l’obtenció

de cèl·lules d’on poder ser derivats. És per això que la primera part experimental d’aquest

treball consisteix en l’estudi d’un procés de donació de resecció hepàtica destinada a
l’aïllament d’hepatòcits pel seu ús en investigació biomèdica. Essent una d’aquestes

finalitats, la inducció a la pluripotència (esdevenir iPSCs) per la posterior formació de

miniòrgans

L’estudi ha estat realitzat a partir de l’observació directa del procés de donació, a través

de ‘organització DTI-Foundation.
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QUÈ ÉS DTI-FOUNDATION?

Es tracta d’una organització sense ànim de lucre, l’objectiu

de la qual és donar una resposta a la demanda creixent de

regions i països per desenvolupar-ne els processos de

donació i transplant d’òrgans i teixits.

Les seves principals finalitats són:

● Donar suport a programes, serveis i projectes de recerca en òrgans i donació de

teixits.

● Augmentar la donació d’òrgans a nivell mundial.

● Millorar la qualitat de vida de les persones.

Així doncs, el marge de la part experimental està definit per l’àrea que abasta la mateixa

organització en quant a la donació en qüestió; des de l’avís d’un possible donant, fins a

l’enviament de la mostra hepàtica al laboratori on s’aïllaran els hepatòcits. No obstant,

consta de les dades finals de la viabilitat cel·lular del projecte.

Però abans d’analitzar detingudament la donació:

QUÈ SÓN ELS HEPATOCITS?

Els hepatòcits componen el 80% del fetge i forment el teixit

especialitzar encarregat de realitzar les funcions de l'òrgan,

l’anomenat teixit parenquimàtic. Les seves funcions ens

poden donar una idea de la importància d’aquests i del propi

òrgan  (Megías, 2019):

● Síntesi de la bilis.

● Síntesi de proteïnes, àcids grassos, fosfolípids, colesterol, glucosa, vitamines i

urea a partir de l'amoníac, un compost summament nociu a l’organisme.
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● Emmagatzematge de glucosa en forma de glicogen. La glucosa és el glícid

monosacàrid per excel·lència i, en animals, es troba emmagatzemat com a una de

les font de reserva energètica principals de l’organisme, en forma del polisacàrid

glícogen.

● Destoxificació de substàncies tòxiques i fàrmacs, gràcies al paper crucial dels

hepatòcits en el catabolisme, degut en gran part, pels seus orgànuls, on

destaquen els mitocondris, qui tenen un paper essencial en la respiració

catabòlica de degradació de substàncies.

Una vegada realitzada una breu explicació sobre les cèl·lules que seran aïllades amb la

finalitat de la investigació biomèdica, el procés de donació comença amb l’alerta de

donació.

5.1.1.  Alerta de donació

El procés inicia quan es comunica a DTI-Foundation d’un possible donant. Des del primer

moment, l’individu és anonimitzat i codificat -- en aquest cas el codi és el següent:

CYT01521.

5.2.1. Valoració del donant

Per comprovar la validesa de l’individu per a la investigació, les seves dades personals i

mèdiques (ANNEX I) -- tals com la demografia, hàbits socials, antecedents patològics i

analítiques -- són revisades i valorades a través de la plataforma web “CYTES

BIOTECNOLOGIES”, per assegurar que compleixen amb els criteris d’inclusió i exclusió

de la investigació.
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CRITERIS D’EXCLUSIÓ (PREVIS A LA INTERVENCIÓ)

La donació de teixit hepàtic quedarà contraindicada si es dona en el donant:

● Edat superior als 65 anys.

● Intoxicació i enverinament sever.

● Serologia positiva per VIH, antigen de superfície d’Hepatitis B, antigen

del Core d’Hepatitis B, virus Hepatitis C.

● Pancreatitis.

● Portadors de malalties infeccioses o contagioses (tuberculosi,

lepra, Rabia, meningitis, encefalitis, etc.)

● Història greu de consum d’hepatotoxina (cocaïna).

● Insuficiència hepàtica aguda.

● Artesia Biliar.

● Hemocromatosi.

● Colangiocarcinoma.

Una vegada completada la revisió de les dades del donant, i corroborada la compatibilitat

d’aquest amb els criteris del projecte, es comunica de la validesa del pacient al seu

metge. Aquest li fa entrega del document d’informació prèvia del projecte (ANNEX II) i del

de consentiment (ANNEX III).
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Amb els documents ja acceptats i signats, s’envia l’informe del pacient al laboratori on

anirà a parar la mostra posteriorment a la seva extracció, per confirmar la donació. La

comunicació constant amb el metge per assegurar que la donació segueix en peu i que

no hi ha hagut revocació, serà crucial.

5.1.3. Extracció de la mostra

El dia de la intervenció, abans d'accedir a l’hospital, s'han de preparar el material i els

documents necessaris, per ser emportats.

El material inclou des dels envasos per l’embalatge, fins al líquid de preservació necessari

per a la perfusió del teixit -- aquests materials seran esmentats més detalladament en

apartats posteriors -- i gel per mantenir el fluid fred.

D’altra banda, els documents són els següents:

● Document de recollida de dades (ANNEX I), que s’haurà d’anar completant a

mesura que avança el procés.

● Document de declaració del contingut (mostra hepàtica i sang humana) pel

transport de mostres biològiques.(ANNEX IV).

● Document d'acusament de rebuda del teixit hepàtic i de la sang (ANNEX V).

Ja a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau -- on fou realitzada l’operació --, s’acudeix a

quiròfan amb els materials, els documents i amb l’uniforme quirúrgic ja col·locat. Aquest

últim es compon de: gorro que cobreixi tot el cabell, bata, filipina, pantalons, calçat

recobert per una tela o calçat especial, guants i mascareta.

LA INTERVENCIÓ

La mostra biològica d'interès per a la donació, es tracta del teixit hepàtic sa -- no tumoral

-- sobrant d’una hepatectomia dreta. Per tal de definir correctament el terme, abans cal

explicar alguns conceptes anatòmics del fetge.
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El fetge es compon de dos lòbuls de diferent mida, dret i esquerre, separats per la cissura

hepàtica major; a la vegada que es subdivideix en un total de vuit segments independents

quant a vascularització.

Tal com mostra la figura 13, el lòbul esquerre

compren des del segment I fins al IV, mentre que el

dret compren des del V fins al VIII.

D’aquesta manera, es considera una hepatectomia

dreta a la resecció o extirpació quirúrgica, dels

segments V, VI, VII i VIII -- a la vegada, aquesta

cirugia és també, una hepatectomia major, ja que es

reseccionen més de 2 segments (Fernández, 2013).

Tornant al procés, un cop extret el teixit hepàtic es retira la part tumoral i es comprova que

la no tumoral, és a dir, la que serà donada, compleix amb els criteris d’inclusió posteriors

a la intervenció.

CRITERIS D’INCLUSIÓ (POSTERIORS A LA INTERVENCIÓ)

● El teixit hepàtic haurà de tenir un pes mínim de 50 grams.

● Preferiblement, un dels costats de la resecció haurà d’estar amb la

càpsula.

● La superfície de tall de la resecció haurà de contenir suficients

vasos sanguinis oberts per introduir la cànula i poder realitzar una

correcta perfusió del teixit.

● El color del teixit no haurà de ser verdós o taronjós.

● El teixit no haurà de presentar cap tumor.
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En aquesta intervenció, l’hora de l’extracció fou a les 12:55 (ANNEX 1). Es van obtenir

dues mostres hepàtiques que complien amb els criteris anteriors, però es va deliberar

només donar la més gran, ja que podria ser més profitosa per investigacions posteriors.

També es van extreure 20 ml de sang del donant dipositats en tubs d’EDTA

5.1.4. Perfusió del teixit

La tècnica de preservació emprada en aquesta investigació és la perfusió de la mostra.

Aquesta es realitza introduint un líquid de preservació fred -- prèviament emmagatzemat

amb els gels per conservar la baixa temperatura --, per tal d’aconseguir un refredament

homogeni de l'òrgan i l’eliminació de sang i factors de coagulació -- entre altres

elements --  que dificulten la microcirculació.

La diversitat de solucions de preservació és força ampla;

encara que totes difereixen en composició, convergeixen en

objectius: prevenir l’edema i endarrerir la destrucció cel·lular,

a la vegada que maximitzar la funció de l’òrgan.

En aquest projecte es va emprar Custodiol -- també

anomenat solució HTK de Bretschneider --, un fluid utilitzat

sobretot en preservació cardíaca, renal, pancreàtica i

hepàtica; i que destaca en elongar el temps d’isquèmia freda

de l’òrgan (Escalante & Gallegos, 2009).

Tenint en compte que el temps ideal entre l’extracció i perfusió és d’uns 10 minuts -- tot i

que el temps d’isquèmia calent del fetge oscil·la entre els 20-30 minuts -- la perfusió va

ser realitzada a les 13:00, als 5 minuts posteriors a l’extracció.

Els materials emprats per a la perfusió del teixit van ser els següents:

● Espai i material estèrils.

● Safata metàl·lica.

● Taula.
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● Funda de taula.

● Drap quirúrgic.

● Tripie per suero o porta suero.

● Líquid de preservació Custodiol (2 bosses de 1000 ml cadascuna).

● Cànula de plàstic (2 unitats).

● Tub de plàstic per unir la bossa de la solució amb la cànula (2 unitats).

● Balança.

El procés de perfusió comença amb la preparació del
material i utensilis -- sempre en un espai estèril, tal com

s’ha mencionat anteriorment --. Primerament es col·loquen

els guants. A continuació, s’acomoda la funda de taula sobre

la superfície de treball, i es penja una bossa de Custodiol al

porta sueros -- aquest pas es realitza poc temps abans de

l’extracció per assegurar que el líquid es manté fred --. Es

connecta el tub al líquid de preservació i a la cànula, i es

prepara la safata metàl·lica sobre la taula per dipositar el

teixit posteriorment.

Una vegada es realitza la hepatectomia dreta i s’extreu la

mostra, el cirurgià talla la part tumoral, i es col·loca el teixit

hepàtic sa a la safata per començar immediatament a

perfundir-lo. Abans, caldrà considerar que el pes de la mostra

haurà d’arribar als 50 grams, si és així es continua amb el

procés.

La tècnica de perfusió resulta simple; es va introduint la

cànula de plàstic dintre les diferents cavitats de la

vascularització, per tal d’arrastrar i eliminar tota la sang i
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altres residus del fetge. S’ha de tractar la mostra cautelosament, per tal d’evitar danys

mecànics que puguin suposar la mort cel·lular o la disminució de la qualitat i quantitat de

cèl·lules viables. La perfusió finalitza quan s’observa que la superfície del teixit hepàtic

canvia del color vermellós inicial a un color marró i rosat a la part de la càpsula; i el líquid

que surt dels vasos és d'un color clar, sense sang residual.

Cal destacar que, tal com s’ha mencionat anteriorment, es van utilitzar dues bosses de

Custodiol i en canviar d’una a una altra, es van utilitzar un tub i una cànula nous.

Una vegada finalitzada, es prepara la balança amb el drap quirúrgic a sobre i es pesa la

mostra.
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La perfusió va terminar a les 13:55 i va durar un total de 55 minuts. D'altra banda, la

mostra va pesar un total de 222 g. L’altra mostra finalment no enviada, va pesar 79 g.

5.1.5. Embalatge i transport del teixit

En finalitzar la perfusió, considerant que el temps d’isquèmia freda del fetge és de 20

hores, s’embalen directament la mostra de teixit hepàtic i la de sang.

L’embalatge estipulat per l’OMS consta de:

● RECIPIENT PRIMARI: Pot de plàstic omplert de

Custodiol per a la bona conservació del teixit hepàtic

durant el transport. I, en el cas de la mostra de sang, un

sobre amb el tub de EDTA dintre.

● RECIPIENT SECUNDARI: Bossa ziploc que conté

ambdós recipients primaris.

● RECIPIENT TERCIARI: Capsa de poliespan de parets

gruixudes, amb gel al seu interior que recobreix la bossa

ziploc per mantenir una temperatura freda de

conservació, i assegurada amb cinta aïllant.

Ja embalada, és transportada -- juntament amb el document de transport de mostres

biològiques (ANNEX IV) que detallen les dades del destí, contingut i advertències

corresponents a la mostra específica i, amb els dos documents d’acusament de rebuda

del teixit hepàtic i la sang (ANNEX V) -- per carretera.

5.1.6. Arribada al laboratori i aïllament d’hepatòcits

L’hora d’entrega del paquet va ser a les 00:00 pm.

Els hepatòcits aïllats al laboratori van tenir els següents resultats:
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RESULTATS DELS HEPATÒCITS AÏLLATS

● QUANTITAT D'HEPATÒCITS AÏLLATS: 8,94 · 108 hepatòcits.

● VIABILITAT CEL·LULAR: 81%

● QUANTITAT DE VIALS CRIOPRESERVATS PER INVESTIGACIÓ:

66 vials.

5.2. ELABORACIÓ I INTERPRETACIÓ D’UNA ENQUESTA A INVESTIGADORS

PERTANYENTS AL CAMP DELS ORGANOIDES

Per a la segona part experimental del treball, s’ha volgut aprofundir en la valoració de la

situació dels investigadors respecte a l’ús d’organoides i el seu potencial, per tal d’establir

una correcta conclusió sobre l’actualitat i el possible futur d’aquests en el camp biomèdic,

referent a la hipòtesi inicial del treball, que considera aquestes estructures tridimensionals

com al futur de la biomedicina.

Per fer-ho, s’ha realitzat una enquesta de cinc preguntes bàsiques i set d’específiques

sobre els organoides, a nou investigadors o treballadors en camps propers a la

biomedicina i bioenginyeria, dels quals només sis (el 66.66%) han resultat treballar amb

organoides. El formulari ha estat elaborat per Esther Serrano i realitzat a través de la

plataforma Google Forms, el 7 d’octubre de 2021.

5.2.1. Formulari

A continuació s’exposen les preguntes bàsiques i específiques, acompanyades de les

respectives respostes de selecció i de les seves interpretacions.
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PREGUNTES BÀSIQUES
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Començant per les preguntes bàsiques del formulari, es pot observar que, quant al

gènere dels votants, el femení sobrepassa lleugerament al masculí (amb un 54,6%),

mentre que l’edat predominant es veu definida entre els 25 i 35 anys (44.4%), destacant

també el grup dels 35-45 (33.3%).

Pel que fa a la formació professional, més de la meitat dels votants (55.6%) pertany a

l'àmbit de la biologia, el 22.22% al de la biotecnologia i, en un 11.1% es troba el de la

bioquímica i el de tècnic superior de laboratori clínic i biomèdic (resposta redactada pel

participant, en seleccionar l'opció “Altres...”). Tot i la varietat d’anys d’experiència, la major

part dels votants conclouen en uns 25-30 anys (33.3%), o bé, de manera més minoritària,

uns 10-15, 5-10 (22.2%).
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A la vegada, les institucions a les quals pertanyen, han resultat en un 44.4% igual tant de

privades com de públiques i, només un 11.1% de mixtes.

PREGUNTES ESPECÍFIQUES

Començant amb les preguntes específiques, primerament s’observa que de 9 votants, 6

treballen amb organoides, el que equival a un 66.7% dels participants. D’aquests,

analitzant individualment les respostes, s’ha vist que: el gènere ha estat igualat entre

masculí i femení; l’edat ha comprès dels 18 fins als 55 anys, destacant amb un 50% els

35-45; el 66,7% són biòlegs i el percentatge restant a estat igual en l’àmbit biotecnologia i

tècnic superior de laboratori (16,7% cadascun); els anys d’experiència varien entre els

10-25 i, per últim, el 50% treballen en institucions públiques i, només un 16,7% en

privades.
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Quant a l'obtenció d’organoides, sembla que la mateixa producció per les institucions

destaca amb un 66,7% i, a la vegada, un 16,7% els obtenen o bé a partir de biobancs o

en col·laboració amb l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), tal com ha redactat

un dels participants. Cal destacar que, en les institucions públiques predomina amb un

66,7% la fabricació pròpia dels organoides, obtenint-los el 25% restant en col·laboració

amb l’IBEC; mentre que en les privades la producció pròpia i l’obtenció a través de

biobancs ressalten d’igual manera.

En els tipus d’organoides emprats amb més freqüència pels participants, destaquen els

de fetge amb un 83, 3%, continuant pels de pulmó amb 33,3% i amb un 16,7% tant els de

retina com els musculars.
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A l’hora de derivar els organoides, el 50% i grup majoritari, utilitza cèl·lules mare adultes,

el 33,3% cèl·lules pluripotents induïdes, el 16,7% cèl·lules hepàtiques (resposta

redactada pel voluntari en seleccionar l'opció “Altres…”), mentre que cap utilitza cèl·lules

mare embrionàries. Així doncs, és significatiu indicar que l’ús d’ASCs només ha estat

marcat per les institucions privades i mixta, mentre que el d’iPSCs i cèl·lules hepàtiques

ha estat seleccionat per les públiques. La qual cosa pot ser influenciada pel tipus

d’organoide fabricats per cada institució, doncs mentre que les privades han resultat

derivar òrgans de fetge i pulmó a partir de ASCs i la mixta de fetge només; les públiques

en deriven de fetge a partir d’iPSCs i de cèl·lules hepàtiques i, de retina i múscul a partir

d’iPSCs.

Sí.

No. Trobo limitacions financeres.

No. Trobo limitacions en els
coneixements actuals.

No. Trobo limitacions en el suport
institucional.

No. Trobo limitacions jurídiques.

No. Trobo limitacions en altres

Endinsant-se en les respostes de valoració personal de cada investigador respecte la

situació sobre la recerca amb organoides, s’observa que pel que fa a la disposició de

recursos suficients i apropiats per a la investigació; el 50% afirma tenir-los; però quant a

les limitacions seleccionades per la resta, amb un 33,3% predomina l’escassetat en

finançament i amb un 11,6% cadascun es mencionen la falta de coneixements en l’àmbit

d’estudi, les limitacions jurídiques i en l’accés a mostres biològiques humanes. Els tres

participants qui han afirmat tenir els recursos suficients han estat pertanyents a

institucions privades, mixtes i públiques; el 66,7% qui han esmentat la limitació financera

han estat el restant 66,7% de les públiques, i l'11,6% dels tres inconvenients esmentats

anteriorment han estat seleccionats per la institució privada.
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En les posteriors preguntes sobre les aplicacions que més destaquen els votants dels

organoides actualment i en un futur, cal ressaltar, que hi han hagut un total de 8

respostes.

INVESTIGACIÓ BÀSICA.

MODEL DE MALALTIES.

FARMACOLOGIA I TOXICOLOGIA

MEDICINA REGENERATIVA.

MEDICINA DE PRECISIÓ

Començant per les aplicacions actuals, han predominat amb un 75% cadascuna la

investigació bàsica i el model de malalties; amb un percentatge lleugerament més baix

(62.5%) ha esdevingut la farmacologia i toxicologia i, amb un 25% cadascuna, la medicina

regenerativa i de precisió.

INVESTIGACIÓ BÀSICA.

MODEL DE MALALTIES.

FARMACOLOGIA I TOXICOLOGIA

MEDICINA REGENERATIVA.

MEDICINA DE PRECISIÓ
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Però, en parlar-ne del futur d’aquests miniòrgans, l’estadística sembla prendre un rumb

força oposat a l’anterior; predominant amb un 75% la medicina regenerativa; seguida d’un

62,5% el model de malalties -- donant un resultat més semblant al de la resposta anterior

--; continuant amb un 50% la medicina de precisió, i en últim lloc, amb un 37,5%

cadascuna, la investigació bàsica i la farmacologia i toxicologia, dues de les tres

aplicacions que semblen compondre el podi en l’actualitat.

5.3. CONCLUSIONS DE LA PART PRÀCTICA

Finalment, es pot observar que en la primera part experimental, s’ha aconseguit analitzar

tot un procés de donació de teixit hepàtic amb l’extracció d’una mostra hepàtica de

massa prou superior a la mínima establerta per a l’aïllament -- mesurant la donada 222 g

i, la mínima 50 g; amb una diferència de gairebé de cinc vegades més, concretament, de

172 g -- i, una altra no seleccionada de 79 g. En addició, degut també al gran marge que

ha donat la dimensió de la mostra, s’han obtingut uns resultats positius força

significatius dels hepatòcits; aïllant un total de 8,94 · 108 cèl·lules, d’un 81% de viabilitat

cel·lular, emmagatzemades en 66 vials criopreservats que es podran emprar fàcilment en

investigacions biomèdiques que les requereixin, tals com la producció d’organoides.

D’altra banda, a la segona part experimental pel que fa a l’actual investigació amb

organoides, podem concloure que, el model de malalties i la respectiva prova de

farmacologia i toxicologia, igual que en menor auge la recerca bàsica, semblen tenir

cabuda suficient com, per si sols, permetre anar deixant enrere els cultius bidimensionals

monocapa -- que no acaben d’imitar el comportament tridimensional de l’organisme humà

-- i els models animals -- que lògicament, no permeten imitar de manera exacta la

resposta humana en no estar format per cèl·lules pròpies d'aquest -- . Tot i això, la

formació d’organoides es veu limitada econòmicament, sobretot en el cas de les

institucions privades, i per la necessitat de més coneixements sobre la seva fromació i

manteniment.

Però, pel que fa al futur d’aquests miniòrgans en aquest camp, comptant amb la

continuïtat de les aplicacions destacades actualment, dos grans àmbits sorgeixen: la

medicina regenerativa i la de precisió. La derivació d’aquests models in vitro, tal com

reflecteixen les respostes dels participants -- comptant amb els coneixements i recursos

suficients i, el finançament requerit --, podrien ser la clau per al desenvolupament
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d’òrgans humans propis in vitro i transplantables, afavorit aquest procés per la formació

de l`òrgan artificial a partir de cèl·lules del pacient, evitant així el rebuig de l’organisme.

A la vegada, la medicina regenerativa és només un dels objectius de la medicina de

precisió; un camp que, tal com mostren les respostes al formulari, podria suposar una

revolució en la investigació de malalties i la recerca de cures personalitzades del pacient,

provant-les i validant-les prèviament en els organoides derivats de l’individu, obtenint --

amb el perfeccionament de les tècniques de formació de miniòrgans futurs -- una

predicció de la resposta in vivo.

Per tant, es corrobora la hipòtesi que els organoides són el futur de la investigació

biomèdica, encara que és necessari el previ perfeccionament i desenvolupament de la

tècnica, juntament amb l’ampliació de coneixements i l’augment financer per la causa, per

tal d’arribar a assolir el seu punt àlgid.
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6. CONCLUSIÓ

Una vegada realitzat el marc teòric i la part pràctica, es confirma l’assoliment dels

objectius establerts prèviament a la recerca:

Mitjançant el marc teòric del treball, s’ha aconseguit realitzar un estudi detallat dels

miniòrgans adquirint els coneixements necessaris per a assolir els dos objectius pràctics

de la recerca, a la vegada, que permet corroborar i contrastar la hipòtesi inicial de manera

objectiva i fonamentada.

D’altra banda, a través de la primera part experimental, s’ha estudiat tot un procés de

donació de teixit hepàtic humà amb l’extracció d’una mostra de 222 g, unes dimensions

prou superiors a les mínimes requerides (50 g), fet que ha afavorit l’aïllament d’hepatòcits,

assolint resultats força positius: un total de 8,94 · 108 cèl·lules, d’un 81% de viabilitat,

emmagatzemades en 66 vials criopreservats, conservats per a investigacions posteriors

que les requereixin, tals com la derivació d’organoides.

A la segona part experimental, s’ha demostrat que actualment, la investigació amb

organoides, comença a suposar un canvi en la recerca biomèdica; es comencen a deixar

enrere cultius cel·lulars bidimensionals -- que només permeten l’estudi en monocapa -- i

models animals -- que no acaben de servir com a símil de l’organisme humà --, per

cultius tridimensionals derivats directament de cèl·lules humanes que, gràcies a

l'especificitat de composició del medi, conserven la capacitat autoorganitzadora cel·lular

pròpia de l’òrgan in vivo. Fet que permet l'ús d’aquests miniòrgans per fer recerca sobre

processos de desenvolupament humà, per modelar malalties i, realitzar-ne proves de

farmacologia i toxicologia.

Però, pel que fa al futur, s’ha vist que es podria estar parlant d’un model biòlogic pioner a

la fabricació d’òrgans artificials trasplantables (medicina regenerativa), evadint la

especificitat i, conseqüentment, l’escassetat de donants, gràcies a la possibilitat de

derivar òrgans d’un individu partint de les seves pròpies cèl·lules, evitant qualsevol tipus

de rebuig per part de l’organisme en ser-ne transplantat.

No obstant això, els organoides semblen estar encara en una fase inicial de

desenvolupament; limitacions com la dependència al Matrigel -- un gel amb compostos
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contaminants pels humans --, l'escassetat o nul·la contenció de vasos sanguinis -- que

podrien causar coàguls -- i la necessitat d'una extensa expansió cel·lular per a assolir la

grandària similar al de l'òrgan model, han de ser encara dissoltes per arribar a la medicina

regenerativa a partir d'aquest model.

L'altra possible futura branca de la biomedicina beneficiada pels organoides és la

medicina de precisió, que inclou tant la recerca bàsica, com el model de malalties i, la

farmacologia i toxicologia, d'una manera individualitzada per a cada subjecte. Es parla

d'un futur on cada individu, podria tenir els seus propis organoides emmagatzemats en

establiments tals com biobancs i, disponibles per a qualsevol requeriment mèdic -- com

pot ser la prova de fàrmacs per a una determinada malaltia del pacient --, obtenint una

resposta in vitro controlada la més propera possible a la respectiva in vivo. Aquesta

aplicació dels miniòrgans, podria destacar en una malaltia tan personal i plena

d'incògnites com és el càncer.

Tot i això, cal mencionar que, en l'actualitat, els organoides són només estructures

"semblants" a l'òrgan corresponent in vivo, no pas "iguals". Però, tal com s'ha vist reflectit

en les respostes dels investigadors participants en l'enquesta de la recerca, no hi ha

dubte que en un futur la proximitat del model in vitro i in vivo serà ínfima, i que les

limitacions esmentades anteriorment seran vençudes. És per això que la hipòtesi de la

recerca ha estat corroborada, i podem parlar dels organoides com a futur de la

biomedicina, tot i encara estar lluny del seu punt àlgid.
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8. ANNEX

ANNEX I: FORMULARI D'EXTRACCIÓ DE RESECCIÓ HEPÀTICA PER

L’AÏLLAMENT D’HEPATÒCITS (RECOLLIDA DE DADES).

FORMULARIO DE EXTRACCIÓN DE RESECCIÓN HEPÁTICA PARA AISLAMIENTO
DE HEPATOCITOS LIVER RESECTION FOR HEPATOCYTE ISOLATION EXTRACTION

FORM

CÓDIGO/CODE:CYT01521
CENTRO DE LA EXTRACCIÓN/ EXTRACTION CENTER: Hospital1

DÍA DE LA EXTRACCIÓN/ EXTRACTION DATE: 14-Sep-2021

CIRUJANO/ SURGEON: Estephan Arredondo

INFORMACIÓN DEL PACIENTE/ PATIENT INFORMATION:

EDAD/ AGE: 68 SEXO/GENDER: HOMBRE/MALE: X MUJER/FEMALE: □

ALTURA/ HEIGHT: 1.70 m PESO/WEIGHT: 70.00 Kg BMI: 24.22

GRUPO SANGUINIO/ BLOOD TYPE: ETNIA/ETHNICITY: Caucasian

DIAGNÓSTICO/ CURRENT DIAGNOSIS: Colorectal Cancer

TIPO DE CIRUGÍA/ TYPE OF SURGERY: Right hepathectomy

ANTECEDENTES MÉDICOS/ PAST MEDICAL HISTORY:

DIABETES/DIABETES SI/YES □ NO X NO DISPONIBLE/NOT AVAILABLE□

CIRROSIS/CIRRHOSIS SI/YES □ NO X NO DISPONIBLE/NOT AVAILABLE□

FIBROSIS/FIBROSIS F0

HIPERTENSIÓN/HIPERTENSION SI/YES □ NO X NO DISPONIBLE/NOT AVAILABLE□
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CANCER HISTORY

Historial del cáncer/CANCER HISTORY SI/YES X NO □

¿Cuándo se diagnosticó el cáncer?/
WHEN WAS THE CANCER DIAGNOSED?unknown

Quimioterapia/
CHEMOTHERAPYNO

¿Cómo se administró la quimioterapia?/
HOW WAS THE CHEMOTHERAPY ADMINISTERED?

¿Cuántos ciclos de quimioterapia?/
HOW MANY CHEMO CYCLES?

Fecha de la última dosis de
quimioterapia/
DATE OF THE LAST CHEMO DOSE

MEDICACIÓN ACTUAL/ CURRENT MEDICATIONS:

HÁBITOS SOCIALES/SOCIAL HABITS

Number of cigarrets per day: No

Uso de alcohol/ALCOHOL USE No

Drogas/DRUGS: No
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SEROLOGÍA (SI SE HA REALIZADO)/ SEROLOGY (IF IT WAS TESTED):

HIV: POSITIVO/POSITIVE □ NEGATIVO/NEGATIVE X NO REALIZADO/NOT TESTED □ Hepatitis B Core Antibody:

POSITIVO/POSITIVE □ NEGATIVO/NEGATIVE X NO REALIZADO/NOT TESTED □ Hepatitis B Surface Antigen:

POSITIVO/POSITIVE □ NEGATIVO/NEGATIVE X NO REALIZADO/NOT TESTED □ Hepatitis B Surface Antibody:

POSITIVO/POSITIVE □ NEGATIVO/NEGATIVE X NO REALIZADO/NOT TESTED □ Hepatitis C Antibody:

POSITIVO/POSITIVE □ NEGATIVO/NEGATIVE X NO REALIZADO/NOT TESTED □ Hepatitis A Antibody:

POSITIVO/POSITIVE □ NEGATIVO/NEGATIVE X NO REALIZADO/NOT TESTED □ Cytomegalovirus:

POSITIVO/POSITIVE □ NEGATIVO/NEGATIVE X NO REALIZADO/NOT TESTED □

BIOQUÍMICA/ BIOCHEMISTRY:

GGT (U/L): 110 ALT (U/L): 20 AST (U/L): 23

BIL (µmol/L): 0.84 AlkP (U/L): 104

HISTORIA DE VIAJE (SOLO EN CASO QUE EL PACIENTE HAYA VIAJADO ANTERIOR A LA
CIRUGÍA)/ TRAVEL HISTORY (ONLY IF THE PATIENT HAD TRAVELED BEFORE THE SURGERY)

CIRUGÍA/ SURGERY:

HORA DE LA EXTRACCIÓN/ EXTRACTION TIME: 12:55

TIEMPO DE INICIO DE LA PERFUSIÓN/ PERFUSION START TIME: 13:00

TIEMPO DE FINALIZACIÓN DE LA PERFUSIÓN/ PERFUSION TERMINATION TIME: 13:55

TIPO DE SOLUCIÓN/ TYPE TO PERFUSION: Custodiol

VOLUMEN DE SOLUCIÓN/ VOLUME OF SOLUTION: 2000.00

PESO DEL TEJIDO HEPÁTICO/ WEIGHT OF THE HUMAN TISSUE:222
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TRANSPORTE/TRANSPORTATION Others

CONDICIONES DE ENVIO/SHIPMENT CONDITIONS:

FECHA DE ENTREGA/DELIVERY DATE: 14-Sep-2021
R-GT-004

HORA DE ENTREGA/ DELIVERY TIME: 00:00
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ANNEX II: DOCUMENT D’INFORMACIÓ DEL PROJECTE AL PACIENT

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto de investigación titulado: OBTENCIÓN DE RESECCIONES HEPÁTICAS PARA AISLAMIENTO DE
HEPATOCITOS PARA USO EN INVESTIGACIÓN BÁSICA

Investigador principal Dr./a. ____________________________________________________
Servicio CIRUGIA Promotor FUNDACION DTI - INSTITUTO DE DONACION Y
TRASPLANTE

Objetivos:

Le solicitamos su participación en la línea de investigación que integra el presente proyecto, cuyo objetivo
principal es obtener el tejido hepático sobrante de la resección hepática para aislar células y componentes
celulares y destinarlas a la investigación básica. Con esta línea de investigación se pretende adelantar en las
investigaciones destinadas a determinar los factores que influyen en la función, morfología y viabilidad de
las células del tejido hepático, así como la evaluación de nuevos medicamentos. En ningún caso el tejido
hepático será destinado para uso en humanos.

Beneficios:

La participación en esta investigación no le reportará beneficio directo. Sin embargo, los avances en el
conocimiento de la función celular hepática y la identificación de la interacción de los medicamentos y sus
efectos adversos puede beneficiar a todos aquellos pacientes con afectaciones hepáticas.

Procedimientos del estudio:

El tejido hepático se obtendrá de los pacientes que deban someterse a una resección hepática y que firmen
el consentimiento informado de donación del tejido. La circunstancia de aprovechar el tejido hepático
sobrante en ningún caso supondrá una modificación de la indicación quirúrgica, ni de la técnica quirúrgica
empleada.
El día de la cirugía el tejido residual será perfundido y embalado para su transporte hasta el laboratorio de
aislamiento celular.

Lugar de realización del análisis (a seleccionar por el investigador sanitario que brinda la información):

 LAB 1
 LAB 2
 LAB 3

Podrán acceder a las células hepáticas y componentes celulares, cuya viabilidad haya sido verificada,
investigadores acreditados para el desarrollo de proyectos científicos, que hayan sido debidamente
aprobados, garantizando que cumplen la regulación legal y ética aplicable en cada caso, en el bien
entendido que el objetivo de dichos proyectos deberá estar relacionados con el estudio de los factores que
influyen en la función, morfología y viabilidad de las células de tejido hepático.

Las células no estarán sujetas a precio alguno y sólo se contemplará la compensación de los gastos
asociados.

Protección de datos personales:
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De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales los datos personales que se obtengan serán solo los necesarios para cubrir los fines
de la investigación y serán incorporados en el Fitxer de recerca i investigació que la Fundació de Gestió
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau tiene debidamente declarado ante la Autoridad Catalana
de Protección de Datos (código214000012-D). En ninguno de los informes de la investigación aparecerá su
nombre, y su identidad no será revelada en ningún caso, salvo caso de urgencia médica o requerimiento
legal. Cualquier información de carácter personal que pueda ser identificable será conservada por métodos
informáticos en condiciones de seguridad alta por el equipo investigador, o por una institución designada
por él. El acceso a dicha información quedará restringido al personal de la investigación designado al efecto
o a otro personal autorizado que estará obligado a mantener la confidencialidad de la información. De
acuerdo con la ley vigente, tiene usted derecho al acceso de sus datos personales; asimismo, y si está
justificado, tiene derecho a su rectificación y cancelación. Si así lo desea, deberá solicitarlo dirigiéndose a la
Secretaría del Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau al teléfono 93 553 76 13 donde
recibirá asistencia. De acuerdo con la legislación vigente, tiene derecho a ser informado de los datos
relevantes para su salud que se obtengan en el curso del estudio. Esta información se le comunicará si lo
desea; en el caso de que prefiera no ser informado, su decisión se respetará.

Si necesita más información sobre este estudio puede contactar con el investigador responsable, el Dr.
_________________________________________________________________________del Servicio
de______________________________________________________________.

Derecho de revocación del consentimiento:
Su participación en la investigación es totalmente voluntaria. Si decide no participar la relación con el
equipo médico no se verá afectada. Puede anular su consentimiento una vez firmado si decide cambiar de
opinión. En ese caso, puede solicitar que la muestra se destruya antes de su envío al laboratorio.

D/Dña_____________________________________________________________________
constancia de haber entendido la información suministrada relacionada con el estudio.

Fecha y Firma del Paciente

*Promotor del Estudio:

DTI Foundation
Baldiri Reixac, 4, Torres R+D+I , Planta 8
08028 Barcelona
Tel: 34 93 403 19 03
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ANNEX III: DOCUMENT DE CONSENTIMENT PER A LA DONACIÓ DE TEIXIT
HEPÀTIC PER A LA INVESTIGACIÓ

CONSENTIMIENTO PARA LA DONACIÓN DE TEJIDO HEPÁTICO PARA INVESTIGACIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO: OBTENCIÓN DE RESECCIONES HEPÁTICAS PARA AISLAMIENTO DE CÉLULAS
HEPÁTICAS PARA USO EN INVESTIGACIÓN BÁSICA

Yo (nombre y apellidos) ________________________________________________________ he leído la
hoja de información que se me ha entregado.

He podido hacer preguntas sobre el proyecto.

He hablado con: _____________________________________________ (nombre del investigador o

profesional sanitario que brinda la información).

Comprendo que mi participación es voluntaria.

Comprendo que las muestras van a ser destinadas a investigación básica.

Comprendo que puedo retirarme del proyecto:
1. Cuando quiera
2. Sin tener que dar explicaciones

Punto 1: □ doy □ no doy mi consentimiento voluntariamente para que se pueda utilizar el
tejido hepático residual que se me retire en cirugía para aislar células hepáticas y destinarlas a la
línea de investigación que integra el proyecto de investigación “OBTENCIÓN DE RESECCIONES
HEPÁTICAS PARA AISLAMIENTO DE CELULAS HEPÁTICAS PARA USO EN INVESTIGACIÓN BÁSICA” en
el laboratorio (a seleccionar por el investigador sanitario que brinda la información):

€ LAB 1
€ LAB 2
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FECHA Y FIRMA DEL PACIENTE  ___________________________________

FECHA Y FIRMA PROFESIONAL SANITARIO  _________________________________
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ANNEX IV: DOCUMENT DE DECLARACIÓ DEL CONTINGUT TEIXIT HEPÀTIC

HUMÀ ( I SANG)

Shipper/ Remitente:
__________________________________________
_______
Departamento:
____________________________________
Dirección y nº:
____________________________________
Código postal y ciudad:
_____________________________
Att. Dr./Dra. __________
Tel. __________   Ext  _________
Tel. Móvil  __________

Consignee/ Destinatario:
__________________________________________
_______
Dirección y nº:
____________________________________
Código postal y ciudad:
_____________________________
Tel.- Lab: ___________
Att: ______________

LIST OF CONTENTS / LISTA DE CONTENIDO:

Content / Contenido Frozen / Congelado Refrigerated /
Refrigerado

Ambient / Ambiente

 Sangre/ Blood
 Suero/ Serum
 Plasma/ Plasma
 Orina/ Urine
 Cultivos/ Cultures
X Otros/ Others:
Liver Human Tissue

Number of tubes/
Número de tubos:
__________________
__

Number of mL per
tube/ Número de mL
por tubo:
__________________
_mL

Number of g per tube/
Número de g por tubo:
__________________
__g

Number of tubes/
Número de tubos:
1__________________
_

Number of mL per tube/
Número de mL por tubo:
1 x 500mL ,

Number of gr per tube/
Número de g por tubo:
1 x 500g

Number of tubes/
Número de tubos:
____________________

Number of mL per tube/
Número de mL por tubo:
____________________m
L

Number of g per tube/
Número de g por tubo:
____________________g

Risk group, according to the Definition of the IATA Dangerous Goods Regulations /
Grupo de riesgo, de acuerdo con la definición de IATA Regulación de mercancías peligrosas:

X    NON HAZARDOUS (Non-infectious – no risk or low risk for individuals or community) /
NO PELIGROSO (No infeccioso – sin riesgo para el individuo o comunidad).

 EXEMPT HUMAN SPECIMEN / ESPÉCIMEN HUMANO EXCEPTUADO

 CATEGORY B (Biological substance, Category B – moderate risk for individuals or community)
/
CATEGORÍA B (Sustancia Biológica, Categoría B – riesgo moderado para el individuo o

comunidad).

 CATEGORY A (Infectious samples – High risk for both individuals and community – Dangerous
Goods Declaration required) /
CATEGORÍA A (Muestras infecciosas – Alto riesgo para ambos, individuo y comunidad –
Declaración de mercancías peligrosas obligatoria).

Risk groups (World Health Organization. Laboratory Biosafety Manual (2nd edition) /
Grupos de riesgo (Manual de Bioseguridad en el laboratorio (2ª edición) Organización Mundial de la Salud)

X1  2  3  4
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Packing instruction /
Instrucciones del embalaje:

X    It is packed in compliance with IATA parking instruction 650 /
Está embalado conforme la instrucción 650 de embalaje de IATA.

 It is packed in compliance with IATA parking instruction 620 /
Está embalado conforme la instrucción 620 de embalaje de IATA.

Sender/ Remitente:

Name / Nombre: ____________________________ Signature /
Firma:___________________________________

Date / Fecha: _______________________________ Stamp / Sello:
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ANNEX V: DOCUMENT D’ACUSAMENT DE REBUDA DE LES DUES MOSTRES

ACUSE DE RECIBO

Código Contenido Grupo de riesgo

NO PELIGROSO

(No infeccioso – sin riesgo para el individuo o

comunidad).

Yo …………………………………………………………………en la fecha indicada recibo

conforme el material precedente detallado.

Hora de entrega………………………………………….
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