
Sessió 4: Epigenètica i senescència cel·lular. 

Podem endarrerir l’envelliment?
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L’envelliment a nivell macroscòpic

Esperança de vida: 
Dones 85,2 anys
Homes 79,6 anys

Dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), 2020

Esperança de vida en bona salut: 

Dones 66,3 anys
Homes 66,3 anys

Càncer    malalties cardiovasculars   Alzheimer 

Hipertensió  diabetis de tipus 2   Parkinson artritis

Morbilitat

Qualitat de vida



L’envelliment a nivell microscòpic

L’organisme, el teixit i les cèl·lules que el conformen envelleixen

2022 2060



La senescència cel·lular: envelliment a nivell microscòpic 

Les cèl·lules senescents s’acumulen dins els organismes durant l’envelliment

Cèl·lula normal
Cè·lula senescent



El descobriment de la senescència cel·lular: el límit de Hayflick

El límit de Hayflick, és el número de vegades que una població de cèl·lules humanes 
diferenciades i somàtiques es dividirà abans de que s’aturi la divisió cel·lular 

Aquest tipus de senescència per esgotament s’anomena senescència replicativa  

Shay et Wright, Nature Reviews, 2000



La senescència cel·lular com a conseqüència de diferents tipus de dany

Senescència replicativa

Adaptat de Collado et al. Cell 2007

Cultius cel·lulars

Disfunció dels 
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Característiques de les cèl·lules senescents

Forma agrandida 
i plana

Parada del 
cicle celular

Dany 
oxidatiu

Resistència 
a l’apoptosis 

(mort 
cel·lular)

Metabolisme 
hiperactivat

Secreció de 
factors 

proinflamatoris 
(SASP)

Adaptat de Di Micco et al. Nature Reviews, 2021



Marcadors per identificar les cèl·lules senescents

La detecció de cèl·lules senescents es basa en una combinació de marcadors:
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Les cèl·lules senescents s’acumulen durant l’envelliment

Anàlisi de marcadors de 
cè·lules senescents en 3 tipus 
de ratolins:

- Joves (15-19 setmanes)

- Ercc1 mutants (model 
transgenic d’envelliment 
accelerat)

- Vells (>120 setmanes)

Ronyó

Fetge

Melsa

Cervell

Adaptat de Yousefzadeh et al. Aging Cell 2020



L’acumulació de cè·lules senescents està relacionada amb el desenvolupament de 

malalties associades amb l’edat

Borghesan et al. Trends in Cell Biology 2020



Eliminació de cel·lules senescents - senolítics

Estrès cel·lular Acumulació de 
cèl·lules  

senescents

Teixit 
disfuncional

Teixit malalt Teixit funcional

Senolítics

Eliminació de 
cèl·lules 

senescents

Regeneració del 
teixit

Senolítics: fàrmacs que eliminen de manera específica les cèl·lules senescents

Adaptat de www.unitybiotechnology.com



Eliminació de cel·lules senescents - senolítics

Chaib et al. Nat Medicine 2022
Adaptat de Di Micco et al. Nature Reviews, 2021



SASP - inflammaging
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Inflammaging – inflamació 
associada a l’edatAdaptat de Di Micco et al. Nature Reviews, 2021



Inhibició del SASP - senomòrfics

Zhang et al. FEBS Journal, 2022



Inhibició del SASP - senomorfics

Soto-Gamez et al. Drug Discovery Today, 2017



Localització de les sirtuïnes en el context epigenètic

Modificacions 
epigenètiques

Metilació de 
l’ADN

Modificació 
d’histones

RNA no 
codificants

Metilació

Acetilació

Fosforilació

Ubiquitinació
Gujral et al. Rep Bio and End, 2020



Localització de les sirtuïnes en el context epigenètic
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Localització de les sirtuïnes en el context epigenètic
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Mediada per

Enzims que afegeixen un grup acetil (HAT)
Enzims que retiren un grup acetil (HDACs)

Anthony et al. J AM Soc. 2013



Sirtuïnes i envelliment
Reacció de deacetilació catalitzada per una sirtuina:

Proteïna
acetilada

Proteïna deacetilada

Joventut Envelliment
Nivells òptims

de NAD+
Metabolisme NAD+ alterat
Declivi dels nivells de NAD+

Adaptat de Covarrubias et al. Nature Reviews, 2021



Identificació de l’àcid shikimic com a activador de sirtuïnes

Martinez-Gutierrez et al., 2021,  Aging

Antecedents La radiació UV és un dels majors factors contribuint a l’envelliment de la pell

Objectiu

Metodologia

Identificar nous compostos, que a través de l’activació de sirtuines, protegeixen la 
pell de l’envelliment.

Screening 30 compostos



Screening 1
Tècnica: western blot amb anticossos que detecten 
específicament les acetilacions de la lisina (K) 16 de 

la histona 4 I la lisina 9 de la histona 3

Martinez-Gutierrez et al., 2021,  Aging



Screening 2

Fibroblasts 
humans 

dermals (HDF)

Tècniques:
Activitat b-galactosidasa: tinció de cèl·lules utilitzant un substrat cromogènic (X-Gal)
Nivells d’expressió del gen HAS2: PCR quantitativa (qPCR) de HAS2 mRNA

Scr. 1

Martinez-Gutierrez et al., 2021,  Aging



Screening 2

Martinez-Gutierrez et al., 2021,  Aging

Fibroblasts 
humans 

dermals (HDF)

Tècniques:
Activitat b-galactosidasa: tinció de cèl·lules utilitzant un substrat cromogènic (X-Gal)
Nivells d’expressió del gen HAS2: PCR quantitativa (qPCR) de HAS2 mRNA
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Restricció calòrica, sirtuïnes I envelliment

Joventut Envelliment
Nivells òptims de 

NAD+
Metabolisme NAD+ alterat
Declivi dels nivells de NAD+

Envelliment
Reestabliment
dels nivells de 

NAD+

- Dieta, canvis en l’estil de vida
- Intervenció terapèutica

Què és la restricció calòrica?

Una disminució moderada de la 
ingesta d’aliments que no causa 

una malnutrició

Restricció calòrica

Augment dels nivells de NAD+

Augmenta l’activitat enzimática de les sirtuines

Protecció de l’estrès cel·lular

Envelliment sa Adaptat de Covarrubias et al. Nature Reviews, 2021



Okinawa: un exemple de la connexió entre restricció calòrica i envelliment
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Metilació i envelliment: càlcul de l’edat epigenètica
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Metilació i envelliment: càlcul de l’edat epigenètica

Modificacions 
epigenètiques

Metilació de 
l’ADN

Modificació 
d’histones

RNA no 
codificants

S’identifiquen CpGs, 
la metilació de les quals
canvia amb l’envelliment



Metilació i envelliment: rellotges epigenètics
Generació d’algortimes que els rellotges epigenètics utilitzaran per estimar l’edat epigenètica d’una mostra

Cada rellotge utiliza un algoritme diferent, diferents CpGs, i és epecífic per una espècie i un teixit

Nwanaji-Enwerem

Nwanaji-Enwerem et al. Ageing Research Reviews, 2018



Metilació i envelliment: rellotges epigenètics
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Metilació i envelliment: rellotges epigenètics
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Metilació i envelliment: rellotges epigenètics
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Les òmiques com a eines en investigació biomédica

ADN genòmic

mRNA

metabolits

proteïna

Genoma

Transcriptoma

Proteoma

Metaboloma

Genòmica

Transcriptòmica

Pròteòmica

Metabolòmica

Seqüenciadors d’ADN

Espectrometria de masses



Últims avenços en transcriptòmica

mRNA

Transcriptoma

scRNAseq

Transcriptòmica
espacial



Últims avenços en transcriptòmica: transcriptòmica espacial exemple

Seccions de bulb olfactiu de ratolí:

Edsgärd al. Nature Methods, 2018



Les òmiques com a eines en investigació biomédica: taller de bioinformàtica

Què farem?

L’objectiu d’aquesta pràctica és utilitzar eines bioinformàtiques d'accés públic per resoldre un suposat cas mèdic, 
fent ús dels mateixos recursos que tenen a la seva disposició els investigadors/es científics.

Participants:

Pràctica dissenyada per a alumnes de 4rt ESO, 1er i 2on Batxillerat, però es pot adaptar a altres nivells.

Material:

• Ordinador amb accés a internet

• Carpeta amb arxius:

• Guió de la pràctica

• Carpeta amb 6 arxius de tipus .txt (files)

• Document amb solucions



1. Introducció del cas

Una pacient de 59 anys ha estat diagnosticada pels metges amb Leucèmia Mieloide Aguda.



1. Introducció del cas

Què és la leucèmia?  

https://www.youtube.com/watch?v=Z3B-AaqjyjE (escollir subtítols en castellà).

https://ellipse.prbb.org/ca/que-es-la-leucemia-i-per-que-apareix/

La leucèmia mieloide aguda:

- 40% del total de leucèmies
- Factores de risc:

- Envelliment
- Fumar
- Contacte prolongat amb substàncies 

químiques com el benzè
- Exposició a dosis altes de radiació

https://www.youtube.com/watch?v=Z3B-AaqjyjE


1. Introducció del cas

Una pacient de 59 anys ha estat diagnosticada pels metges amb Leucèmia Mieloide Aguda.

Nosaltres, com a científiques, volem fer un diagnòstic molecular per veure quines són les mutacions en aquesta
pacient causants de la leucèmia.

Primer, accedim a la web cBioportal (una base de dades que conté dades genòmiques de milers de pacients amb
diferents tipus de càncer) per veure quines són les mutacions més comunes en aquest tipus de càncer.

Link: https://www.cbioportal.org/

https://www.cbioportal.org/


Quins són els gens mutats amb major freqüència en aquest tipus de leucèmia?

1. Introducció del cas

Senyalització cel·lular

Factors epigenètics

Factores de transcripció

*Altres funcions

*

*
*



Quins són els gens mutats amb major freqüència en aquest tipus de leucèmia?

1. Introducció del cas

*

*
*

Després d’aquesta observació, els doctors extreuen
medul·la òssia de la pacient (on es troben les cèl·lules
del seu tumor) i analitzen la seqüència d’ADN d’alguns
dels gens més freqüentment mutats en aquesta
malaltia (FLT3, NPM1, DMNT3A, IDH2, IDH1, RUNX1,
TET2 i NRAS).

En concret, ens enviem els arxius dels gens NRAS i
IDH2 per tal de que nosaltres analitzem els arxius en
busca de possibles mutacions.



2. ANÀLISI DE LES MUTACIONS DE LA PACIENT

2.1. Localitzem els arxius que ens han enviat els metges, corresponents a les seqüències d’ADN dels 
gens NRAS i IDH2 en la mostra tumoral de la pacient. 

2.2. Començarem pel gen NRAS. Obrim l’arxiu “NRAS_Tumor_DNA.txt”.

2.3. Copiem la seqüencia completa (CTRL+C). Volem transformar la seqüència d’ADN en la seqüencia 
d’aminoàcids per a la que codifica. Per a tal efecte, obrim la eina 
http://biomodel.uah.es/en/lab/cybertory/analysis/trans.htm.

2.4. Copiem la seqüència de la proteïna NRAS des de la web fins a l’arxiu “NRAS_Protein_Tumor.txt”
localitzat a la carpeta de l’exercici.

2.5. Ara repetim el mateix procés per a la seqüencia de l’altre gen. Obrim l’arxiu “IDH2_Tumor_DNA.txt” i 
seguim els passos 2.3 i 2.4), guardant la seqüència d’aminoàcids del gen IDH2 de la pacient en l’arxiu 
“IDH2_Protein_Tumor.txt”.

2.6. Comprovem que temin dos arxius amb les seqüències de les proteïnes no mutades, és a dir la 
seqüència de referència de la proteïna: “NRAS_Protein_Wild_Type.txt” y “IDH2_Protein_Wild_Type.txt”.

http://biomodel.uah.es/en/lab/cybertory/analysis/trans.htm


2. ANÀLISI DE LES MUTACIONS DE LA PACIENT
2.7. Compararem la seqüència de referència de la proteïna amb la seqüència de la proteïna de la nostra 
pacient per a tots dos gens (NRAS i IDH2). “NRAS_Protein_Wild_Type.txt” y “IDH2_Protein_Wild_Type.txt”. 
Per a tal efecte, obrim la següent eina: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins

2.8. Començarem pel gen NRAS. Obrim l’arxiu “NRAS_Tumor_DNA.txt”.

2.9 Començarem per NRAS.
• Dintre de “Enter Query Sequence”, clickem a “seleccionar arxiu” i carregem el nostre fitxer: “NRAS_Protein_Wild_Type.txt”.
• Dintre de “Enter Subject Sequence”, clickem a “seleccionar arxiu” i carregem el nostre fitxer: “NRAS_Protein_Tumor_Type.txt”.

2.10 Clickem a “BLAST”.

2.11 Un cop carregats els anàlisis, clickem a “Alignments” i comparem la seqüència de la proteïna de la nostra 
pacient amb la de referència. 
2.12 Quina és la mutació que té la nostra pacient en el gen NRAS?

2.13 Repetim el mateix procés per tal de localitzar la mutació en IDH2.
2.14 Quina és la mutació que té la nostra pacient en el gen IDH2?

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins


2. ANÀLISI DE LES MUTACIONS DE LA PACIENT
2.7. Compararem la seqüència de referència de la proteïna amb la seqüència de la proteïna de la nostra 
pacient per a tots dos gens (NRAS i IDH2). “NRAS_Protein_Wild_Type.txt” y “IDH2_Protein_Wild_Type.txt”. 
Per a tal efecte, obrim la següent eina: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins

2.8. Començarem pel gen NRAS. Obrim l’arxiu “NRAS_Tumor_DNA.txt”.

2.9 Començarem per NRAS.
• Dintre de “Enter Query Sequence”, clickem a “seleccionar arxiu” i carregem el nostre fitxer: “NRAS_Protein_Wild_Type.txt”.
• Dintre de “Enter Subject Sequence”, clickem a “seleccionar arxiu” i carregem el nostre fitxer: “NRAS_Protein_Tumor_Type.txt”.

2.10 Clickem a “BLAST”.

2.11 Un cop carregats els anàlisis, clickem a “Alignments” i comparem la seqüència de la proteïna de la nostra 
pacient amb la de referència. 
2.12 Quina és la mutació que té la nostra pacient en el gen NRAS?

2.13 Repetim el mateix procés per tal de localitzar la mutació en IDH2.
2.14 Quina és la mutació que té la nostra pacient en el gen IDH2?

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins


2. ANÀLISI DE LES MUTACIONS DE LA PACIENT
2.12 Quina és la mutació que té la nostra pacient 

en el gen NRAS? V29I

2.14 Quina és la mutació que té la nostra pacient 
en el gen IDH2? R172K





3. QUINA MUTACIÓ HA CAUSAT LA LEUCÈMIA EN LA NOSTRA PACIENT?

3.1 Hem identificat una mutació en cadascun dels dos gens, i volem saber quina de les mutacions ha causat 
el desenvolupament de la leucèmia. Per a això analitzem la patogenicitat d’aquestes mutacions. Amb aquest 
objectiu entrem a l’eina Polyphen2, una eina bioinformàtica que prediu l’impacte funcional del canvi d’un 
aminoàcid en una proteïna. http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/

3.2 Introduïm la seqüència de la proteïna NRAS sense mutació. Per fer-ho, copiem la seqüència competa
(incloent la primera línia, amb el “>”) de l’arxiu “NRAS_Protein_Wild_type.txt”. A més a més , indiquem la 
posició de substitució, del aminoàcid en la proteïna sense mutar (AA1) i l’aminoàcid en la proteïna mutada.

3.3 Repetim el mateix procés per a la proteïna IDH2.

3.4 Segons l’eina de predicció Polyphen2, quina de les dues mutacions és més probable que hagi causat la 
leucèmia?

3.5 Finalment, volem investigar si les mutacions identificades han estat descrites en pacients amb càncer. Per 
a això, tornem a accedir al web cBioPortal i busquem el gen NRAS. En una altra finestra, repetim el procés 
per al gen IDH2.



Medicina personalitzada: inhibició de IDH2 com a exemple

https://www.juntscontraelcancer.cat/blog/com-sadapta-la-medicina-personalitzada-a-cada-pacient-oncologic/



Diferents tipus de càncer podem compartir mutacions en els mateixos gens, i per tant ser

succeptibles als mateixos tractaments

Hierro et al. Clinical Cancer Research, 2018 



IDH2 enllaça metabolisme, epigenètica i càncer

2HG és un oncometabolit que inhibeix enzims de 
demetilació (KDMs, TETs)

La mutació de IDH té com a conseqüència final la 
repressió de gens antitumorals

Adaptat de Im et al. Leukemia 2014



Preguntes?

ifernandez@carrerasresearch.org

Irene Fernández-Duran (Linkedin)
@IreneFdezDuran (twitter)




