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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El present projecte, que va començar l'1 de setembre del 2007 i finalitza el 15 de desembre del 2008, es basa 1) en la 
síntesi de cadenes d'ARN dirigides a la inhibició de l'expressió gènica per un mecanisme d'ARN d'interferència (siRNAs o 
short interefering RNAs) i 2) en l'avaluació de l'activitat in vitro d'aquests oligonucleòtids en cultius cel•lulars. 
Concretament, la meva recerca ha estat enfocada principalment a l'estudi de cadenes de siRNA modificades amb 
nucleobases 5-metil i 5-propinil pirimidíniques. Es tractava d'avaluar l'efecte que exerceixen els factors estèrics en el 
major groove (solc major) dels siRNAs sobre la seva activitat biològica. En aquest sentit, he dut aterme síntesi de 
fosforamidits de nucleòsis pirimidínics modificats a la posició C-5 de la nucleobase. A continuació he incorporat aquestes 
unitats nucleosídiques en cadenes d'ARN emprant un sintetitzador d’ADN/ARN i he estudiat l'estabilitat dels 
corresponents dúplexs d'ARN mitjançant experiments de desnaturalització tèrmica. Finalment he dut a terme experiments 
d'inhibició de l'expressió gènica en cèl.lules HeLa per tal d'avaluar l'activitat biològia d'aquests siRNAs modificats. Els 
resultats d'aquests estudis han posat de manifest que la presència de grups voluminosos com el propinil a l'extrem 5' del 
dúplex de siRNA (definit per la cadena guia o antisense) influeix de forma molt negativa en la seva activitat biològica. En 
canvi, grups menys voluminosos com el metil hi influeixen positivament, de manera que algunes de les cadenes 
sintetitzades han resultat ser més actives que els corresponents siRNAs naturals (wild type siRNAs). A més, aquest tipus 
de modificació contribueix positivament en l'estabilitat de cadenes de siRNA en sèrum humà. Aquest treball ha estat 
publicat (Terrazas, M.; Kool, E.T. "Major Groove Modifications Improve siRNA Stability and Biological Activity" Nucleic 
Acids Res. 2009, in press). 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The present project, which began on 09/01/2007 and ends on 12/15/2008, focuses 1) on the synthesis of 
oligoribonucleotides aimed at the inhibition of gene expression by an RNA interference mechanism (siRNAs or short 
interefering RNAs) and 2) on the evaluation of their in vitro activity in cell cultures. In particular, my research focused on 
the study of chemically modified siRNAs containing 5-mehyl and 5-propynyl pyrimidine nucleobases. The goal of this 
study was to explore the effects of these RNA major groove modifications on RNAi activity. In this context, I have been 
working on the synthesis of C-5 modified pyrimidine nucleoside phosphoramidites. Then, I have incorporated these units 
into oligoribonucleotide strands by using a DNA/RNA synthesizer and evaluated the thermal stability of the corresponding 
duplexes through thermal denaturation studies. Finally, I have carried out RNA interference studies on HeLa cells to 
evaluate the bilogical activity of the modified siRNAs. These studies have shown that, at the 5’ half of the siRNA duplex 
(as defined by the antisense strand), the bulky 5-propynyl modification is detrimental to RNA interference activity. 
However, the smaller methyl group was found to have positive effects on gene suppression activity of the siRNAs; some 
of the 5-methyl modified siRNAs had biological activity higher than natural ones. Moreover, this modification contributed 
positively to stability of siRNAs in human serum. This work has been published  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
(Terrazas, M.; Kool, E.T.  "Major Groove Modifications Improve siRNA Stability and Biological Activity" Nucleic Acids Res. 
2009, in press). 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Introducció 
L’ARN d’interferència (RNAi) és una estratègia molecular de gran utilitat en la inhibició de l’expressió gènica.1 
Aquest procés pot ser induït per ARNs (oligoribonuclèotids) de doble hèlix constituits per 21-23 nucleòtids, els 
quals són coneguts com “short interfering RNAs” o siRNAs.2 Aquests oligoribonucleòtids (formats per una 
cadena sense i una cadena antisense o guia) són reconeguts per un complex proteínic anomenat RISC 
(RNA-induced silencing complex),3 que es troba en el citoplasma. Després d’unir-se al siRNA, el complex 
RISC és activat per ATP, duu a terme la separació de les dues cadenes que constitueixen el siRNA i en 
carrega una (l’antisense o guia) dintre del complex RISC activat. El complex RISC utilitza la cadena guia com 
a plantilla per tal de trobar la cadena d’ARN missatger (ARNm) complementària4 i indueix el trencament 
d’aquest mRNA,5 evitant així la seva traducció a proteïna. Tot i la importància de l’ARN d’interferència, tant 
com a eina biològica com a potenial estratègia terapèutica, encara queden reptes per superar abans de 
poder-lo aplicar a la medicina. Per exemple, el desenvolupament d’estratègies (a) que permetin una 
administració efectiva dels siRNAs, (b) que millorin l’estabilitat d’aquests compostos en sèrum6 i (c) que 
permetin superar els problemes de baixa especificitat de seqüència d’aquest compostos.7 Per tal de fer front a 
aquestes limitacions, diversos grups de recerca s’han centrat en el desenvolupament de siRNAs modificats 
químicament.8 Ara bé, la major part de la recerca ha estat dirigida a la modificació de l’esquelet fosfatatat de 
l’ARN i de l’anell de sucre i només uns quants laboratoris n’han modificat les nucleobases.  
Antecedents del nostre grup de recerca 
En estudis recents, el nostre grup de recerca ha començat a estudiar els factors físico-químics que 
contribueixen al reconeixement de l’ARNm per part del complex RISC. En aquests estudis s’han emprat 
siRNAs amb nucleobases modificades.9 Per exemple, en un treball recent es va incorporar un isòster d’uridina 
incapaç de formar enllaços d’hidrogen (anàleg 2,4-difluorobenzènic, rF) en onze posicions de la cadena guia 
del siRNA, tot i substituint els residus naturals d’uridina (Figura 1).9a  
 



           

 
 

 
 

Figura 1 
 
Aquests experiments van permetre alterar l’estabilitat tèrmica del dúplex d’ARN de manera sistemàtica. Es va 
trobar que per nou de les onze posicions es donava una correlació de l’estabilitat del dúplex d’ARN amb 
l’activitat inhibitòria de l’expressió gènica, de manera que dúplexs d’ARN més estables eren més actius en la 
inhibició de la traducció de l’ARNm en cèl·lules HeLa. En aquests experiments, l’anàleg no polar disminuia 
l’estabilitat del dúplex d’ARN (és a dir, la seva temperatura de fusió o Tm) i això portava a una disminució de la 
seva activitat. Aquests resultats ens portaren a pensar que si aquesta correlació fos general, llavors, en 
principi, increments en l’estabilització de dúplexs d’ARN (mitjançant modificacions químiques) haurien de 
portar a increments en l’activitat dels corresponents siRNAs. Aquesta idea s’aborda en el primer projecte en el 
qual vaig estar treballant durant els primers deu mesos de la meva estada postdoctoral (Projecte I; “Estudi de 
l’efecte que exerceixen substitucions en el major groove sobre l’activitat d’ARN d’interferència”) 
D’altra banda, en els estudis preliminars que s’havien dut a terme en el nostre grup de recerca9a s’havia 
demostrat que la substitució de la nucleobase natural uracil en la posició 7 de la cadena de siRNA guia per 
l’anàleg no polar rF portava a una activitat d’ARN d’interferència similar a l’observada per a la variat wild type 
(no modificada; és a dir, amb uracil en la posició 7) i una selectivitat de seqüència molt elevada versus 
l’ARNm substituït amb una nucleobase d’adenina o d’uracil en la posició complementària. També s’havia 
observat que aquest selectivitat es perdia quan aquesta nucleobase (adenina o uracil) era substituïda per 
guanina o citosina. Aquesta selectivitat de seqüència va resultar ser més elevada que l’observada amb la 
nucleobase natural uracil (rU): 
 

 
 

Figura 2 
 
Això ens va portar a pensar que l’elevada selectivitat de seqüència mostrada per l’anàleg no polar rF versus 
adenina i uracil podria ser aprofitada per inhibir selectivament l’expressió de mutacions malignes de gens que 
es diferencien per una sola nucleobase i que es donen en determinats oncogens. Per exemple, la mutació 
G→T i G→A que es dóna en el codó 12 de l’oncogen K-ras. Així doncs, una vegada finalitzat el primer 
projecte em vaig centrar en un nou tema d’estudi (Projecte 2; Estudi de la inhibició de mutacions de l’oncogen 
K-ras emprant siRNAs modificats amb anàlegs 2,4-difluorobenzènics).  
Objectius 
Projecte 1 
A la literatura només trobem uns quants exemples d’incorporació de nucleobases modificades en cadenes de 
siRNA. En aquest sentit, Rana i col·laboradors van incorporar 5-bromouridina, 5-iodouridina i 2,6-
diaminopurina10 en siRNAs i van assajar l’activitat cel·lular dels corresponents oligonucleòtids.11 Aquests 
induien inhibició de l’expressió gènica, tot i que en un nivell més baix que l’observat en els siRNA no 
modificats (siRNA wild type, wt). 
   Un altre tipus de modificació del major groove (solc major) de l’ARN que és coneguda per augmentar 
l’estabilitat de dúplexs d’ARN és la incorporació de grups metil i propinil en la posició C5 de nucleobase 
pirimidíniques.13,14,15 Ambdós grups estabilitzen dúplexs per efecte de base stacking (apilament de 
nucleobases).12,15,16 A la literatura no existeix cap exemple que estudiï l’efecte de grups metil i propinil en 
siRNAs. 



           

 
 

   En aquest primer projecte s’estudien els efectes que exerceixen els grups metil i propinil sobre l’estabilitat 
de dúplexs de siRNAs i sobre la seva activitat inhibitòria de l’expressió gènica. Els objectius d’aquests estudis 
són (a) avaluar l’efecte de factors estèrics en el complex actiu RISC, (b) esbrinar si un augment de l’estabilitat 
del dúplex d’ARN provoca un efecte positiu en l’activitat biològica dels siRNAs i (c) trobar un model de 
modificació de nucleobases que permeti assolir nivells d’activitat per sobre dels naturals (wt). A més, 
s’estudien els efectes d’aquestes modificacions sobre l’estabilitat dels siRNAs en sèrum humà, ja que 
aquestes podrien alterar la bioestabiltat dels siRNAs, tot i contribuint en la seva activitat biològica. 
Projecte 2 
   En aquest segon projecte s’avalua la selectivitat de seqüència de l’anàleg no polar 2,4-difluorobenzènic9a 
sobre mutacions d’oncogens que es diferencien per una única nucleobase. Els objectius d’aquest projecte 
són: a) dissenyar cadenes de siRNA guia que siguin complementàries a un segment de l’ARNm de l’oncogen 
K-ras (al voltant del codó 12) i que continguin l’anàleg rF a la posició 7 i grups metil en la posició 5 de 
nucleobases pirimidíniques situades a l’atzar al llarg de la cadena b) construir fragments d’ADN que incloguin 
la seqüència del codó 12 de l’oncogen K-ras (wild type) i de les mutacions G→T i G→A, c) clonar aquests 
fragments d’ADN en el seti de restricció XbaI de la regió 3’ UTR (3’ untranslated region) del plàsmid de la 
luciferasa firefly (pGL3) per tal de donar lloc a plàsmids modificats (pGL3+k-ras) d) dur a terme experiments 
d’ARN d’interferència en cèl.lules HeLa emprant els plàsmids pGL3+K-ras i els siRNAs preparats (amb rF en 
la posició 7) i siRNAs no modificats (amb rU en la posició 7).  
Metodologia i resultats 
Projecte 1 
   En primer lloc es van incorporar residus de 5-propinilU (pU), 5-metilU (mU) i/o 5-metilC (mC) (Figura 3) en 
diferents posicions de la cadena guia d’un siRNA constituït per 21 nucleòtids, la qual és complementària al 
fragment 501-519 de l’ARNm que codifica la luciferasa Renilla i no complementària a la luciferasa Firefly.9  
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Figura 3 
 
   Els monòmers 5-metilC i 5-metilU són comercials. El monòmer 5-propinilU va ser sintetitzat via acoplament 
de tipus Sonogashira18a tot i seguint una ruta alternativa a la descrita a la literatura:18b 
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Esquema 1 
 
   Es van preparar cadenes d’ARN no modificades (Figura 4, wt, 1), amb grups metil a l’interior de la cadena 
guia (metilC enlloc de citidina (2)), amb grups propinil en posicions espaiades al llarg de la cadena guia (3), 
totalment substituïdes amb onze grups propinil (4), i substituides amb grups propinil i grups metil (metilC i 
propinilU (5)). També ens vam centrar en dúplexs de siRNA modificats a l’extrem 5’ i en dúplexs modificats a 
l’extrem 3’. Se sap que l’extrem 5’ del dúplex de siRNA (definit per la cadena antisense) presenta diferències 
funcionals respecte l’extrem 3’, degut al fet que el procés de separació de les dues cadenes de siRNA és de 
natura asimètrica.11,19 Per tal d’estudiar aquestes diferències es van incorporar residus de 5-propinilU o 5-
metilU a l’extrem 5’ (ARNs 6 i 7) o a l’extrem 3’ (ARNs 8 i 9). 
   En primer lloc es van mesurar els efectes d’aquestes substitucions sobre l’estabilitat tèrmica dels dúplexs de 
siRNA, formats per aquestes cadenes guia aparellades amb la cadena sense (Figura 4). Tots els 
oligoribonucleòtids mostraren una estabilitat tèrmica superior a la de la cadena d’ARN sense modificar (1, wt). 
Les Tm dels dúplexs modificats anaven des dels 71.2 ºC fins als 87.0 ºC, mentre que la Tm del dúplex sense 
modificar (1, wt) era 70.2 ºC.Tal com esperàvem, la incorporació del grup propinil a la posició C5 va donar lloc 
a un augment de la Tm del dúplex significativament més elevat que el provocat pel grup metil. La incorporació 
de residus de 5-propinilU va suposar un augment de la Tm de 1.3-1.8 ºC per modificació, depenent de la 



           

 
 

posició de la substitució. La contribució de la 5-metilC va ser més petita (1 ºC per grup metil), i la substitució 
5-metilU va portar a una estabiltzació encara més baixa (0.2-0.7 ºC per substitució).  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 
 
   A continuació es van dur a terme estudis de RNAi en cèl·lules HeLa amb dúplexs de siRNA formats per 
cadascuna de les vuit cadenes guies modificades (2-9) i amb el dúplex de siRNA sense modificar (1, wt). En 
primer lloc es van transfectar les cèl·lules amb plàsmids que expressen la luciferasa Renilla i la luciferasa 
firefly (no complementària a la cadena de siRNA guia), com a control intern. Els efectes dels diferents ARNS 
sobre l’expressió de la luciferasa van ser evaluats després d’administar una dosi de siRNA de 0.21-210 ng en 
el medi cel·lular i mesurant la luminiscència de les mostres passades 22 hores. Els resultats, que mostren 
l’activitat de la luciferasa Renilla normalitzada respecte la luciferasa firefly, es mostren a la Figura 5. 
Sorprenentment, els siRNAs modificats amb residus 5-propinil van donar mals resultats, malgrat 
l’estabilització de dúplexs que aquest modificació comporta. La incorporació d’onze residus de 5-propinilU 
dintre del cadena guia (4) va aprovocar la pèrdua de la major part d’activitat, inclús per la dosi més alta de 
siRNA (210 ng). Per la cadena guia modificada amb sis 5-propinilU a l’extrem 5’ (6), els resultsts van ser 
similars. Cal destacar però que, a diferència del que succeïa amb la cadena 6, la incorporació de sis unitats 
de 5-propinilU en l’extrem 3’ (8) va induir activitat de RNAi, encara que la inhibició de la expressió gènica no 
va ser tan eficient com l’observada en el wild-type siRNA (1). Aquests resultats tan diferents confirmen la idea 
que el major groove del substrat actiu siRNA/mRNA és més sensible a factors estèrics a l’extrem 5’ de la 
cadena antisense que a l’extrem 3’. Això ens porta a pensar que el complex actiu RISC deu interaccionar de 
foma important amb elmajor groove de l’ARN. 
   D’altra banda, la modificació de tipus 5-metil va portar a un augment significatiu de l’activitat de RNAi. La 
incorporació de cinc residus de 5-metilC al llarg de la cadena guia modificada amb cinc grups propinil (3) va 
portar a una inhibició de l’expressió gènica més eficient que l’observada per la cadena 3 (81% per 5 enfront 
de 73% per 3). A més, el siRNA modificat amb cinc grups metil a l’interior de la cadena guia (2) va mostrar 
una activitat molt propera a la del siRNA wt (1), i els ARNs modificats amb sis residus de 5-metilU a l’extrem 
5’ o sis residus de 5-metilU en 3’ (7 i 9, respectivament) van mostrar una activitat lleugerament més elevada 
que la del wt siRNA (1). Per a una dosi de siRNA de 2.1 ng, la inhibició de l’expressió de la luciferasa Renilla 
va tenir lloc en un 86% per la cadena 2, en un 90% per la cadena 7, en un 92% per la cadena 9 i en un 88% 
per al siRNA wild type (1). 
   En resum, l’augment de l’estabilitat tèrmica provovat per la substitució 5-propinil no va causar efectes 
positius en l’activitat d’ARNi. No obstant això, el grup metil, que estabilitza en menor grau els dúplexs, va 
portar a activitats properes o superiors a les obtingudes amb el siRNA no modificat. 
   Tot plegat ens porta a pensar que aquesta diferència entre les substitucions de tiups 5-metil i 5-propinil pot 
ser deguda a efectes estèrics entre el dúplex d’ARN i la proteïna.Pot ser que el grup propinil contacti de forma 
desfavorable amb residus aminoacídics de la proteina (RISC) en la zona on està situat l’extrem 5’ de la 
cadena guia. En canvi, podria ser que el grup metil, en ser més petit (2.6 Å més curt que el grup propinil), fos 
ben tolerat en aquesta regió. 

  Tm (ºC)
 
Sense        TTAAAAAGAGGAAGAAGUCUA  5' 
 
guia         5'   UUUUUCUCCUUCUUCAGAUTT 1  70.2 
 UUUUUmCUmCmCUUmCUUmCAGAUTT 2  74.0 
 UpUUpUUCUCCUpUCUpUCAGApUTT 3  78.0 
 pUpUpUpUpUCpUCCpUpUCpUpUCAGApUTT 4  87.0 
 UpUUpUUmCUmCmCUpUmCUpUmCAGApUTT 5   82.0 
 pUpUpUpUpUCpUCCUUCUUCAGAUTT 6  77.8 
 mUmUmUmUmUCmUCCUUCUUCAGAUTT 7  71.2 
 UUUUUCUCCpUpUCpUpUCAGApUpUT 8  81.0 
 UUUUUCUCCmUmUCmUmUCAGAmUmUT 9  74.0 
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Figura 5 

 
   Tot seguit vaig estudiar l’estabilitat d’aquest oligonucleòtids en sèrum humà (Figura 6). Per tal de dur a 
terme aquests estudis, els siRNAs modificats o no modificats (doble cadena) van ser incubats en sèrum humà 
al 90%. Els siRNAs es van extreure a diferents temps de reacció, es van  analitzar en gels de poliacrilamida al 
20% sota condicions desnaturalitzants i van ser visualitzats per tinció. El siRNA no modificat (wt, 1) va mostrar 
una baixa estabilitat, amb un 50% i un 0% del siRNA de partida intacte a temps 30 minuts i dues hores en 
sèrum, respectivament. Els siRNA de doble cadena amb sis residus de 5-metilU a l’extrem 5’ i sis residus de 
5-metilU a l’extrem 3’ (7 i 9, respectivament) van mostrar una estabilitat superior al llarg de l’experiment, amb 
temps de vida mitjos el doble dels observats per al wild type siRNA (1). Per la cadena 2, la qual conté cinc 
residus de 5-metilC en posicions internes, els resultats van ser molt semblants. D’altra banda, el siRNA de 
doble cadena modificat amb cinc residus de 5-metilC i cinc residus de 5-propinilU (5) va mostrar una 
estabilitat molt més elevada, ja que la majoria del siRNA de partida romania passades quatre hores. Amb 
l’objectiu d’esbrinar quin efecte juga la substitució de tipus 5-metil en l’estabilitat en sèrum, els residus de 5-
metilC de la cadena 5 van ser substituïts per residus de 5-propinilU. Encara que la cadena resultant (3) era 
significantment més estable que la no modificada (1), va mostrar una activitat bastant més petita que 
l’observada per la cadena 5, mostrant així l’efecte estabilitzant dels grups metil. Finalment, els resultant per la 
cadena 11, la qual estava modificada mab onze grups propinil, van ser molt semblants als observats en la 
cadena 3. Així doncs, podem concloure que, en general, les substitucions de tipus 5-metil i 5-propinil al llarg 
de la cadena guia porten a un augment de l’estabilitat dels siRNAs en sèrum. Cal dir també que el temps de 
vida mig dels siRNAs modificats resultants depen a més de la posició de la modificació en la cadena guia. 
 

 
Figura 6 Primera, segona, tercera, quarta i cinquena columes: temps = 0, 30, 60, 120 i 240 minuts, respectivament 

 
 

Projecte 2 
   En primer lloc es van construir seqüències d’ADN de l’oncogen K-ras que contenien la seqüència 
corresponent al codó 12 (wild type i mutacions G→T i G→A), i les cadenes complementàries. Aquestes 
cadenes d’ADN van ser dissenyades de manera que els extrems 5’ eren complementaris al seti de restricció 
XbaI del plàsmid pGL3. Una vegada sintetitzades se’n van fosforilar els extrems 5’ amb l’enzim T4 
polynucletide kinase i ATP i tot seguit es van preparar els corresponents híbrids d’ADN per a donar tres 
dobles hèlixs (tres inserts fosforilats als extrems 5’). 
   Tot seguit es van clonar en el seti de restricció XbaI de la regió 3’-UTR del plàsmid que codifica la luciferasa 
firefly pGL3 (Figura 7). Per tal de fer això es va digerir el plàsmid amb l’enzim de restricció XbaI i 
posteriorment se’n van van defosforilar els extrems 5’ amb l’enzim Calf Intestinal Phosphatase. 
   Per últim es van clonar els tres inserts d’ADN preparats (codó 12 de l’oncogen K-ras i mutacions) emprant 
l’enzim T4 ligase i els plàsmids resultants van ser amplificats emprant cèl.lules competents (E. Coli). 
   Aquests plàsmids han quedat al grup de recerca per tal que un nou estudiant postdoctoral els empri en 
experiments d’ARN d’interferència en cèl.lules HeLa amb siRNAs wild type (no modificats) i modificats amb 
l’anàleg rF en la posició 7. 
 
 



           

 
 

 
Figura 7 

 
Resum i conclusions 
   En resum, en el treball dut a terme en aquests 15 mesos de beca postdoctoral s’han avaluat els efectes de 
factors estèrics i d’estabilitat de dúplexs d’ARN sobre l’activitat de RNA d’interferència tot i emprant siRNAs 
modificats amb grups metil i propinil a la posició C-5 de nucleobases pirimidíniques. Els resultats obtinguts 
suggereixen que, a l’extrem 5’ de la cadena guia, un gran augment del volum del substituent en C-5 porta a 
mals resultats d’activitat biològica, possiblement degut a interaccions no favorables en el complex actiu RISC. 
En canvi, el grup metil va portar a bons resultats d’activitat inhibitòria. A més, aquesta modificcaió va mostrar 
una contribució favorable en l’estabilitat dels siRNAs en sèrum. Així doncs, aquest treball obre una porta al 
disseny d’ARNs d’elevada eficiència per a aplicacions biomèdiques dels siRNAs. Aquest treball ha estat 
publicat Terrazas, M.; Kool, E.T. "Major Groove Modifications Improve siRNA Stability and Biological Activity" 
Nucleic Acids Res. 2009, in press). 
   A més, he aplicat els coneixemnets adquirits en aquest primer projecte al disseny de noves cadenes de 
siRNAs dirigides a la inhibició de l’expressió gènica de cadenes d’ARNm mutades que codifiquen proteines 
involucrades en processos cancerígens. 
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PART EXPERIMENTAL 
Experiments de desnaturalització tèrmica. Les corbes d’absorvància versus temperatura dels dúplexs d’ARN van ser mesurades 
sota les següents condicions: concentarció de cadena 1uM, HEPES-KOH 15 mM (pH 7.4), MgCl2 1mM i 50 KOAc mM. Els 



           

 
 

experiments van ser duts a terme en un espectrofotòmetre d’UV-visible Varian Cary equipat amb termoprogramador. Les mostres van 
ser escalfades a 95 ºC, després es van deixar refredar lentament a fins a 25 ºC i tot seguit van ser escalfades en un rang de 1 ºC/min 
fins a 95 ºC, to i mesurant l’absorvància a 260 nm. Els resultats van ser processats emprant el programa MeltWin v. 3.0. Les 
temperatures de fusió van ser determinades a partir de la primera derivada de l’absorvància respecte 1/T. 
 
Experiments de RNA d’interferència. Es van fer crèixer cèl·lules HeLa a 37 ºC en un medi Dulbecco Eagle (DMEM; GIBCO), tractat 
amb un 10% de serum de fetus boví (FBS), 100 U/mL de penicil·lina i 100 ug/mL d’estreptomicina. Vint-i-quatre hores abans de ser 
transfectades al 50-80% de confluència, les cèl·lules van ser tripsinitzades i diluïdes 1:5 en medi sense antibiòtics (1-3 x 105 
cèl.lulesmL-1) i transvassades a plats de vint-i-quatre pous. Es van emprar dos plàsmids de luciferasa, el de la luciferasa Renilla (pRL-
CMV) i el de la luciferasa firefly (pGL3), de Promega. La transfecció de plàsmids i siRNAs en les cèl.lules es va dur a terme amb 
Lipofectamine 2000 (Life Technologies). Per pou: 1.0 ug pGL3-control, 0.1 ug pRL-CMV i 0.21-210 ng de dúplex de siRNA, formulats 
en liposomes. Vint-i-dues hores de ser transfectades, les cèl·lules van ser tractades amb tampó per a lisar. Les activitats de les 
luciferases de les mostres es van mesurar emprant un luminòmetre Fluoroskan Ascent (Thermo Electron Corporation, USA) emprant 
el Dual-Luciferase Reporter Assay System de Promega. 


