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Introducció
Els errors en l’splicing alternatiu, un procés que selecciona o suprimeix seqüències de l’ARN

després de la seva transcripció per donar lloc a diferents variants, han estat relacionats amb

un ampli ventall de malalties, entre les quals es troben algunes malalties mentals, com ara

l’autisme o l’esquizofrènia. L’splicing alternatiu està regulat per proteïnes específiques

anomenades factors de splicing, que determinen quines seqüències han de ser excloses de

les cadenes d’ARN i quines hi poden romandre. Un d’aquests factors és SRRM4. El treball

que he realitzat se centra en relacionar la sobreexpressió d’SRRM4 amb l’esquizofrènia i

altres malalties mentals mitjançant la comparació d’expressions de variants d’ARN de gens

neuronals entre les nostres mostres, amb sobreexpressió d’SRRM4, i pacients malalts.

Hipòtesi
La sobreexpressió d’SRRM4 té un paper rellevant en l’esquizofrènia i altres malalties

neuropsiquiàtriques a través de l’alteració de l’splicing alternatiu de gens neuronals.

Objectius
Determinar com la sobreexpressió d’SRRM4 influeix en l’splicing dels gens neuronals triats.

Quantificar l’expressió de les isoformes d’ARN seleccionades, provinents dels gens escollits,

davant de la sobreexpressió d’SRRM4.

Establir o descartar la relació entre la sobreexpressió d’SRRM4 i l’esquizofrènia o altres

malalties mentals de manera preliminar per considerar si dur a terme una investigació més

exhaustiva podria donar resultats a llarg termini.

Metodologia
El treball que he realitzat està centrat en la recerca experimental al laboratori i la posterior

comparació dels resultats obtinguts amb fonts científiques per validar o refutar la hipòtesi

plantejada. Aquesta hipòtesi està degudament justificada en un apartat previ amb caràcter

teòric.

En aquest apartat previ es presenta la necessitat de trobar fàrmacs alternatius per

l’esquizofrènia, així com el funcionament de l’splicing alternatiu i el seu rol potencial en el

desenvolupament de diferents trastorns mentals. També es justifica la tria del factor de

splicing SRRM4 com a protagonista de l’estudi.



En la segona part, l’experimental, s’explica com mitjançant les tècniques de cultiu cel·lular i

transfecció de plasmidis hem pogut provocar la sobreexpressió d’SRRM4 en cultius

semblants als neuronals. Es tracten també els protocols d’extracció d’ARN i

retrotranscripció, gràcies als quals hem extret la mostra que volíem analitzar i l’hem preparat

per la PCR quantitativa, que ens ha permès arribar a valors numèrics de l’expressió de les

tretze isoformes d’ARN triades, provinents dels gens neuronals d’interès. Després d’obtenir

els resultats de la PCR, els valors obtinguts s’han tractat amb el mètode 2(-ΔΔC(T)) per

comparar-los als controls.

Resultats
Un cop obtinguts els resultats d’expressió de les diferents isoformes d’ARN en cèl·lules amb

sobreexpressió d’SRRM4 en relació als controls, els he analitzat per determinar si SRRM4

tenia influència en l’splicing del gen estudiat en cada cas. Després m’he centrat en

determinar quin efecte provoca la sobreexpressió d’SRRM4 en l’splicing alternatiu de cada

gen (per exemple, tendència a incloure o suprimir un exó concret).

Un cop fet això, he relacionat els resultats obtinguts en les nostres mostres amb

l’esquizofrènia o altres malalties mentals. Ho he fet a través de múltiples articles científics

que demostren, amb més o menys precisió, com varien les expressions de les isoformes

d’ARN dels gens d’interès en persones amb malalties mentals o, amb més freqüència, com

l’augment o disminució d’expressió d’una isoforma concreta d’un dels gens triats podria

afectar o influir en un d’aquests trastorns. A través d’aquestes comparacions he pogut

determinar si la sobreexpressió d’SRRM4 podria estar o no relacionada amb l’esquizofrènia

o altres trastorns neuropsiquiàtrics segons cada gen analitzat.

Conclusions
Fetes les comparacions, he vist que la hipòtesi plantejada és majoritàriament falsa. Les

expressions de les isoformes analitzades en les nostres mostres amb sobreexpressió

d’SRRM4 només quadren de manera clara amb les que tindria una persona amb

esquizofrènia o una altra malaltia mental en un dels sis gens: DISC1. Concretament, les

expressions de les variants de DISC1 obtingudes en sobreexpressió d’SRRM4 quadren amb

les que tindria una persona amb esquizofrènia a l’hipocamp.

A partir d’aquesta informació he conclòs que si realment la sobreexpressió d’SRRM4 està

implicada d’alguna manera en l’esquizofrènia, la seva acció es limita a l’hipocamp i és poc

rellevant per la resta de l’organisme. Per tant, encara que és poc probable que SRRM4

realment estigui implicat en la patologia, valdria la pena dur a terme un estudi més exhaustiu

per aclarir el possible rol de la sobreexpressió d’SRRM4 en l’esquizofrènia.
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