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ABSTRACT 

Objectives: Understand the biochemical and molecular mechanisms of 

glioblastoma multiforme (GBM) and also analyse the incidence of primary brain 

tumours in Lleida. 

Methods: By reading literature related with glioblastoma multiforme (apoptosis, 

necrosis, cancer, central nervous system and tumours of central nervous 

system) techniques used were better understood. In order to study GBM 

behaviour, different techniques were employed: Lactate DeHidrogenase (LDH) 

release assay to assess cell mortality, Hoechst dye to observe nucleus 

morphology, DNA electrophoresis to detect DNA fragmentation and western 

blot to analyse protein levels. To induce GBM cell death STP treatment was 

used. 

Results: The experiments first show glioblastoma multiforme (Ln-18 cell line) 

does not display nuclear fragmentation upon staurosporine (STP) treatment; 

secondly, STP induces cell death in this cell line and thirdly, Ln-18 cells lack low 

molecular weight (LMW) DNA degradation after STP treatment. Finally, GBM 

affects mainly to men aged more than 40. 

Conclusions: Ln-18 cells line has not the right system to die by apoptosis. As it 

is almost always resistant to current anticancer therapy, this tumour does not 

present a favourable prognosis. The resistance depends on each type and 

subtype of glioblastoma and the patient‟s age. 

Glioblastoma multiforme may manifest in persons of any age, but it affects 

adults preferentially, with a peak incidence at 45-70 years. As some studies 

show, males have a slight preponderance over females. 

Key words: GBM, primary brain tumour, nuclear fragmentation, 

internucleosomal, DNA fragmentation. 
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Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme 

 

11 

 

El meu Treball de Recerca conté un estudi general sobre el càncer, el sistema 

nerviós central, els tumors malignes del sistema nerviós central i la mort 

cel·lular per tal de situar-nos en el seu tema principal, que és el glioblastoma 

multiforme. 

Actualment, la investigació sobre el glioblastoma multiforme és un gran repte 

pels científics ja que és un tumor cerebral maligne que mostra un considerable 

grau d‟agressivitat i les teràpies anticancerígenes actuals no donen el resultat 

esperat en el tractament d‟aquesta neoplàsia. 

La intenció principal d‟aquest treball de recerca de Batxillerat és conèixer les 

vies metabòliques que regulen la mort cel·lular o apoptosi per tal de 

comprendre que hi ha quelcom que no funciona correctament i que per tant en 

aplicar a una cèl·lula de glioblastoma multiforme una teràpia anticancerígena 

convencional no respon correctament. 

Per tal d‟aportar un aspecte social a aquest tema també he realitzat unes 

gràfiques sobre la incidència dels tumors primaris cerebrals a Lleida. 
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III. MATERIAL I METODOLOGIA 

 



Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme 

 

13 

 

En l‟elaboració d‟aquest Treball de Recerca han intervingut factors decisius 

com la col·laboració del Programa Argó, de diferents departaments de la 

Universitat de Lleida i de l‟Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. 

Als laboratoris del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la 

Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona va tenir lloc 

durant el 28 de juny de 2010 fins el 14 de juliol de 2010 els experiments 

biomèdics pràctics per tal de visualitzar les característiques d‟aquest tumor 

enfront una teràpia anticancerígena com era la droga estaurosporina i la 

importància de l‟endonucleasa CAD en la mort induïda per aquesta droga en la 

línia cel·lular Ln18, corresponent a glioblastoma multiforme. També vam 

mesurar la mort cel·lular a través de la proteïna lactodeshidrogenasa (LDH). 

Aquest departament m‟ha proporcionat els protocols necessaris per introduir-

los en aquest treball. 

Un altre objectiu principal d‟aquest treball és conèixer la metodologia de treball 

científic, el dia a dia. El grup de treball amb qui vaig contactar intenta veure què 

passa en aplicar una teràpia anticancerígena in vitro, és a dir, en cèl·lules en 

cultiu. Pels resultats obtinguts, sembla ser que hi ha un problema en algun punt 

de la cascada de senyalització d‟apoptosi, mort que hauria de tenir lloc quan se 

li aplica a aquest tumor una teràpia anticancerígena, que evita que aquesta es 

produeixi i contribueix a l‟augment de necrosi. La mort per necrosi és una de les 

característiques de la resposta que el glioblastoma multiforme ofereix davant 

una teràpia anticancerígena; amb altres paraules, aquest tumor primari cerebral 

maligne és resistent a les teràpies anticancerígenes actuals. 
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IV. CÀNCER: El mal que ataca des de dins 

Combatre’s a un mateix és la guerra més difícil; 

Vèncer-se és la victòria més bella 

Friedrich von Logau 
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El càncer o tumor maligne és la proliferació i multiplicació accelerada, 

incontrolada i contínua de cèl·lules alterades d‟un òrgan o teixit, que formen 

tumors, i que poden migrar a altres punts on s‟estableixen, a través del sistema 

circulatori i limfàtic, fet que s‟anomena metàstasi. Podem considerar els 

càncers com clons ja que totes les cèl·lules presents en un tumor 

descendeixen d‟una única cèl·lula ancestral que, en multiplicar-se, dóna origen 

al tumor primari.  

 

Amb aquesta imatge - esquema  podem observar dues maneres a través de les quals es 

produeix càncer: per massa proliferació o per bloqueig de mort. 

Classifiquem dos tipus de tumors, els benignes i malignes, i en la següent taula 

diferencio les particularitats que presenten els dos tumors entre sí. 

Tumor benigne Tumor maligne 

- Creixen lentament 

- Estan encapsulats 

- No infiltren el teixit circumdant 

- No solen produir metàstasi ja 

que és un tumor que està molt 

localitzat 

- Generalment no es 

reprodueixen després de la 

seva extirpació 

- Cèl·lules ben diferenciades que 

- Creixen ràpidament i 

indifinidament 

- Rarament estan encapsulats 

- Infiltren els teixits circumdants 

- Produeixen metàstasi a través 

dels vasos limfàtics i sanguinis 

- Poden reproduir-se després de 

la seva extirpació 

- Les seves cèl·lules no estan 

ben diferenciades 
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s‟assemblen al teixit progenitor 

- No produeixen destrucció dels 

teixits veïns 

- Només provoca la mort quan la 

seva mida i posició dificulten 

una funció vital 

- No produeixen caquèxia 

- Produeixen destrucció dels 

teixits veïns 

- Causen la mort en la seva 

majoria si no són tractats 

adequadament 

- Produeixen caquèxia típica 

 

Els efectes del càncer poden provocar el debilitament general de l‟individu i 

l‟alteració d‟algunes de les seves funcions, que en molts casos condueixen a la 

mort de la persona. Cada càncer és diferent i, per tant, pot necessitar 

diferents vies o medicaments per combatre‟l. 

El càncer constitueix la segona causa de mortalitat en els països 

desenvolupats. Els cinc tipus de càncer més comuns són els de pulmó, 

estómac, mama, colorrectal i de coll uterí. 

Generalment, el risc de tenir càncer augmenta amb l‟edat, però pot afectar tots 

els intervals d‟edat de les persones. L‟any 2007 van morir de càncer set milions 

de persones al món. L‟oncologia és l‟especialitat mèdica que estudia el càncer. 

 

1. Característiques de les cèl·lules tumorals 

Podem observar importants diferències entre les cèl·lules normals i les 

tumorals quan les cultivem in vitro:  

- Les cèl·lules tumorals necessiten per créixer uns medis de cultiu 

relativament senzills. En canvi, els medis de cultiu de les cèl·lules normals 

requereixen una sèrie de factors de creixement específics per cada tipus de 

cèl·lula. 
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- Les cèl·lules normals només experimenten un número de divisions limitat ja 

que, en cada divisió, l‟ADN de la cèl·lula perd un fragment de telòmer (regió 

d‟ADN repetitiu situada als extrems dels cromosomes, que serveix per protegir 

aquests extrems de ser destruïts) i, una vegada tot el telòmer ha estat 

consumit, la cèl·lula no pot dividir-se i mor per apoptosi. Les cèl·lules tumorals 

tenen un enzim anomenat telomerasa que és capaç de reconstruir els telòmers 

consumits en cada divisió, convertint-los en immortals. 

- En un cultiu, les cèl·lules normals creixen formant una monocapa i, una 

vegada s‟ha ocupat tot l‟espai disponible per la monocapa, el cultiu es detén 

com a conseqüència d‟un fenomen anomenat inhibició de contacte. Quan la 

densitat de cèl·lules en el cultiu provoca que aquestes cèl·lules es toquin, les 

cèl·lules normals deixen de dividir-se. En canvi, les cèl·lules tumorals poden 

créixer formant masses. 

- Les cèl·lules canceroses es diferencien de les normals en el fet que presenten 

alteracions de forma i tenen proteïnes de membrana diferents, que es poden 

detectar amb reaccions antigen-anticòs. Es considera que l‟alteració de les 

proteïnes de membrana receptores d‟hormones 

mitògenes pot estar relacionada amb la seva 

reproducció incessant ja que indueix la mitosi.  

    

 

Representació idealitzada de la unió d‟un antigen a una de les dues zones d‟unió de l‟anticòs. 

- Les cèl·lules cancerígenes tenen un citoesquelet anormal i una activitat 

bioquímica alterada, així com també anomalies cromosòmiques del tipus de les 

aneuploïdies1.  

                                                           
1
 Les aneuploïdies són dotacions cromosòmiques que no són múltiples d‟un genoma 

determinat. 
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En la primera imatge podem veure la massa tumoral que forma el càncer. En la segona podem 

apreciar una teràpia anticancerígena: tallar els vasos sanguinis per frenar el desenvolupament 

del tumor així com també la seva alimentació.  

 

2. Factors que afecten en el procés de carcinogènesi 

El procés de carcinogènesi s‟inicia i continua com a conseqüència d‟alteracions 

en gens essencials per al creixement i divisió cel·lular. Les principals rutes 

bioquímiques que es troben anormalment regulades en tumors són la divisió 

cel·lular, la detecció i reparació del dany en l’ADN, la mort cel·lular 

programada o apoptosi, factors de transcripció i vies transductores de 

senyals. L‟alteració de només un component és suficient per a la progressió 

del tumor i, contràriament al que es pugui pensar, una acumulació d‟alteracions 

en una mateixa via no suposa un avantatge addicional a la cèl·lula tumoral. 

Normalment, totes les cèl·lules canceroses tenen entre 6 i 8 gens mutats2 que 

no estan presents en les altres cèl·lules del cos. Aquests gens solen incloure 

els següents: 

1. Gens que regulen el cicle de divisió cel·lular (mitosi). N‟hi ha de dos tipus, 

protooncògens i gens supressors de tumors (antioncògens). En els éssers 

humans s‟han identificat més de cent oncògens i uns dotze anticògens. 

 

                                                           
2
 Les mutacions són alteracions a l‟atzar en el material genètic, és a dir, en l‟ADN en el cas dels 

éssers humans. 
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Els protooncògens són gens els productes dels quals promouen el 

creixement i la divisió de la cèl·lula. Codifiquen factors de transcripció que 

estimulen l‟expressió d‟altres gens, molècules de transducció de senyals 

que estimulen la divisió cel·lular i reguladors del cicle cel·lular que fan que 

la cèl·lula progressi a través d‟aquest cicle.  

Es considera que com a conseqüència d‟una petita alteració que 

produeixen els agents cancerígens en els gens protooncògens, aquests 

es converteixen en oncògens, que provoquen la transformació cancerosa. 

Els oncògens estimulen el creixement de les cèl·lules encara que no hi 

hagi factors de creixement. De vegades això és degut a una mutació en el 

protooncogen que resulta en un producte proteic que funciona de manera 

anormal. Altres vegades,els oncògens poden codificar productes proteics 

normals, però els gens se sobre-expressen i no poden ser 

transcripcionalment reprimits en el moment adequat. En altres casos, el 

producte del protooncogen està contínuament actiu, el que estimula 

constantment la cèl·lula a dividir-se. 

 

Esquema de les set funcions 

cel·lulars dels protooncògens i 

gens supressors de tumors: 

factors de creixement (I), 

receptors de factors de 

creixement (II), proteïnes 

involucrades en la senyal de 

transducció mitogènica (III), 

factors de transcripció (IV), 

proteïnes proapoptòtiques i 

antiapoptòtiques (V), proteïnes 

de control del cicle cel·lular (VI) i 

proteïnes de reparació de l‟ADN 

(VII). L‟expressió de formes 

mutades d‟aquestes proteïnes 

pot resultar en la formació d‟un 

tumor. Diferents proteïnes 

d‟origen víric activen receptors 

de factors de creixement (Ia), 

que poden induir càncer. 
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Els gens supressors de tumors o anticògens frenen la mitosi o divisió 

cel·lular per equilibrar el número d‟oncògens i anticògens. No obstant, si 

estan mutats o desapareguts, la mitosi no cessa i apareix el càncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització cromosòmica dels diferents protooncògens i gens supressors de tumors mapats 

2. Gens que regulen l’apoptosi. Quan es produeix alguna mutació en 

aquests gens, les cèl·lules ignoren que s‟ha produït un dany irreparable i 

no se suïciden. 

3. Gens que mantenen els telòmers, cosa que permet que la cèl·lula es 

divideixi indefinidament. 

4. Gens que permeten la metàstasi. Trobem diferents tipus d‟aquests gens: 

- Gens els productes dels quals mantenen les cèl·lules adherides les 

unes a les altres. 

- Gens els productes dels quals mantenen les cèl·lules adherides al 

substrat. 
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- Gens que codifiquen proteases capaces d‟hidrolitzar el teixit proteínic 

que sosté, suporta les cèl·lules. 

 

Fase en el creixement d‟un tumor i formació de metàstasi. A) Una cèl·lula aïllada del teixit 

desenvolupa una morfologia diferent i adquireix una taxa alta de multiplicació. B) Les cèl·lules 

canceroses proliferen i formen una massa localitzada al teixit o tumor benigne. C) Les cèl·lules 

tumorals adquireixen la propietat d‟envair els teixits circumdants (tumor maligne). D) Cèl·lules 

cancerígenes migradores assoleixen els vasos sanguinis i poden arribar a altres òrgans 

allunyats, on formaran nuclis de cèl·lules cancerígenes o metàstasi. 

5. Gens que estimulen l’angiogènesi.  

L‟angiogènesi és el procés fisiològic que consisteix en la formació de vasos 

sanguinis nous a partir dels preexistents. És un procés normal durant el 

desenvolupament embrionari, el creixement de l‟organisme i la cicatrització de 

les ferides però també és un procés fonamental en la transformació maligna del 

creixement tumoral.  

Els tumors primaris no poden créixer més enllà d‟una certa grandària, 

generalment un o dos mil·límetres, a causa de manca d‟oxigen i d‟altres 

nutrients essencials. Els tumors indueixen l’angiogènesi per mitjà de la 

secreció de diversos factors de creixement, com el factor de creixement 

endotelial vascular (VEGF), que poden induir el creixement capil·lar en el tumor 

i proveir-li els nutrients que necessita. També és un procés necessari per la 

disseminació d‟un càncer ja que aquestes cèl·lules poden desprendre‟s d‟un 
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tumor sòlid determinat, entrar en un vas sanguini i mudar-se a un lloc distant on 

es poden implantar i començar el creixement d‟un tumor secundari o metàstasi. 

 

 

3. Agents cancerígens 

En els humans, la majoria de càncers, excepte alguns tipus de càncer de fetge i 

de leucèmies, no estan relacionats amb virus, sinó amb altres agents químics i 

físics cancerígens o carcinògens, com ara les radiacions UV i X, les 

radiacions nuclears, el quitrà, els fumats, el pa torrat cremat, l‟amiant, el clorur 

de vinil, les anilines, alguns conservats i edulcorants artificials, les begudes 

alcohòliques d‟alta graduació i el tabac. Els agents cancerígens generalment 

són mutàgens.  

Aquests agents necessiten repetició i altres factors complementaris perquè es 

desencadeni la transformació de la cèl·lula normal a cèl·lula cancerígena. A 

més de l‟agent mutagen, es necessita un procés promotor, que sol ser una 

recombinació que col·loqui l‟oncogèn sota un promotor potent que impliqui la 
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seva transcripció3 i per això l‟aparició d‟una proteïna alterada. Es considera que 

es produeix una alteració en el sistema immunitari ja que no destrueix les 

cèl·lules canceroses, que és el que hauria de fer. Potser l‟alteració s‟ha produït 

en els limfòcits T citotòxics. 

 

4. El càncer i el reconeixement immunitari 

L‟immunologia és la ciència que estudia tots els mecanismes fisiològics de 

defensa de la integritat biològica d‟un organisme. El sistema immunitari, format 

per anticossos4, cèl·lules productores d‟anticossos i cèl·lules cooperadores, 

s‟encarrega de reconèixer i eliminar específicament els microorganismes i les 

cèl·lules estranyes a través de diversos mecanismes cel·lulars i moleculars on 

prenen part la interacció de diferents molècules com les del complex major 

d‟histocompatibilitat (CMH) i el receptor d‟antígens de limfòcits T (TCR), 

molècules d‟adhesió, antígens tumorals i citoquines. Les cèl·lules fagocítiques 

sanguínies i el sistema immunitari constitueixen una barrera defensiva 

secundària que actua ja a l‟interior de l‟animal. 

 

 

 

 

Funcionament esquemàtic de la immunitat humoral i cel·lular 

                                                           
3
 La transcripció és el procés mitjançant el qual al DNA cel·lular, que es troba en el nucli de les 

cèl·lules eucariotes, es passa d‟una seqüència de bases nitrogenades d‟un gen a una 

seqüència de bases nitrogenades complementàries pertanyents a un RNAm. 
4
 Els anticossos són molècules proteiques produïdes pels limfòcits B que estan destinats a unir-

se específicament als antígens. 
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Funcionament general del sistema immunitari i altres cèl·lules defensives  

en l‟espècie humana 

Per que es produeixi una resposta immune cel·lular eficient contra tumors es 

requereix que els determinants antigènics siguin expressats per les cèl·lules 

tumorals i que més tard els antígens siguin eficientment presentats per les 

molècules del CMH (histocompatibilitat) i que el seu reconeixement estimuli la 

resposta dels limfòcits (CD4+ i CD8+), limfòcits B i macròfags. Les cèl·lules 
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efectores han de ser capaces d‟arribar al lloc de localització del tumor i causar-

ne la destrucció. 

En humans els gens que codifiquen les molècules del CHM es localitzen en el 

cromosoma 6 i codifiquen dos grups de proteïnes de membrana: les de classe I 

(HLA-A, B, C) i les de classe II (HLA-DP, DQ, DR). Cada persona posseeix un 

grup únic d‟al·lels5 de CMH i aquestes proteïnes serveixen com molècules 

presentadores d‟antígens processats. 

 

El TCR és una molècula de dues cadenes polipeptídiques que reconeixen el 

complex CMH/Ag6. Coneixem dos isotips del TCR: el TCR-ab es troba en la 

majoria dels limfòcits T i el TCR-g/d és present en un petita percentatge de la 

població de limfòcits T. Els gens que codifiquen el TCR estan formats per 

diversos segments que s‟arreglen durant el desenvolupament ontogènic dels 

limfòcits T. La unió dels segments i el posterior processament de l‟ARN 

missatger (ARNm) produeix un limfòcit T madur amb un TCR. El TCR forma un 

complex molecular amb la molècula CD3, interacció que és necessari per la 

diferenciació i proliferació dels limfòcits. 

En la selecció del repertori dels gens del TCR i l‟especificitat cap a un antigen, 

existeixen evidencies que suggereixen que aquesta pot estar dirigida per un 

cert tipus de molècules. Una disminució en el repertori de molècules del TCR 

en els limfòcits T exerceix una influència directa sobre la capacitat del sistema 

immune per respondre als agents estranys com les cèl·lules tumorals. 

La predisposició dels limfòcits T amb TcR-a/b CD4+ i CD8+ contra antígens 

extracel·lulars i intracel·lulars es determina en la selecció intratímica per 

interaccions de les glicoproteïnes CD4 i CD8 amb molècules del CMH. 

                                                           
5
 Un al·lel és cadascuna de les formes alternatives que pot tenir un gen que es diferencien en la 

seva seqüència i que se pot manifestar en modificacions concretes de la funció d‟aquest gen. 
6
 Ag és l‟abreviatura d‟antigen. 
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Els limfòcits TCD8+ que interactuen amb molècules classe I tenen una funció 

citolítica i eliminen cèl·lules tumorals o infectades per vius ja que estan 

involucrats en la resposta a antígens endògens. Els limfòcits TCD4+ 

reaccionen amb molècules classe II i funcionen com cèl·lules inductores 

mitjançant la secreció d‟interleuquines en resposta cel·lular a antígens 

exògens. Una població petita de limfòcits TCD4- CD8 expressa el receptor 

TCR-g/d i la majoria que l‟expressen són limfòcits T que es localitzen el teixit 

epitelial. Els limfòcits TRCT-g/d+ poden secretar in vitro una varietat de 

citoquines: interleuquines 2 i 4 (Il-2, Il-4), interferó-gamma (INF-g), factor de 

necrosi tumoral (TNF) i factors estimuladors de colònies (CSGGM) i tenen una 

activitat citolítica inespecífica, afirmació que suggereix que tinguin un paper 

important en la resposta inflamatòria. Els limfòcits T amb TCR-g/d+ poden tenir 

una participació important en el refús a tumors. 

 

L‟adhesió cel·lular se regula per processos bioquímics que resulten de 

l‟activació cel·lular. L‟expressió de molècules d‟adhesió augmenta en cèl·lules 

de memòria, responsables de la localització preferencial en teixits i superfícies 

epitelials. Les molècules CD4 i CD8 funcionen com a molècules d‟adhesió i 

faciliten l‟activació dels limfòcits T i funcionen també com molècules 

transductores de senyals, associades amb el complex TCR/CD3. 

L‟unió dels limfòcits T a les cèl·lules endotelials7 i la seva infiltració en els teixits 

involucra diferents classes de molècules d‟adhesió cel·lular entres les quals es 

troben les integrines (LFA-1), CD4 i les selectines (MEL-14, LAM-1). L‟activació 

dels limfòcits T indueix la disminució de l‟expressió MEL-14 i la seva retenció 

en els teixits després del repte antigènic. 

Els antígens endotelials induïts per Il-4, Il-1 i TNF suggereixen que les 

citoquines alliberades en el lloc d‟inflamació són responsables de la migració 

dels limfòcits T activats en aquests llocs. La unió i el creixement de cèl·lules 
                                                           
7
 Les cèl·lules endotelials es troben en l‟interior dels vasos sanguinis i formen la paret dels 

capil·lars. 
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metastàtiques en diversos teixits està relacionada amb factors de creixement 

produïts per una secreció química que afecta a una cèl·lula veïna de la cèl·lula 

endotelial emissora. 

Thomas i Burnet van postular la teoria de vigilància immunològica el 1957. 

Aquesta teoria afirma que dins d‟un organismes contínuament s‟estan generant 

cèl·lules malignes però aquestes són identificades i destruïdes ràpidament pel 

sistema immune. La importància de la vigilància immunològica s‟ha comprovat 

en l‟augment de l‟aparició de tumors en humans que presenten 

immunosupressió. Els tumors expressen antígens que el nostre sistema 

immunològic reconeix com estranys i provoquen respostes immunitàries. 

 

Les citoquines són molècules proteiques solubles involucrades en la regulació 

de la resposta immunològica. Tenen diversos mecanismes d‟acció a través dels 

quals poden provocar el refús de tumors, ja sigui: 

 Actuant directament contra la cèl·lula tumoral (citòlisi8, citostasi9, dany 

vascular i diferenciació cel·lular) 

 Augmentant l‟expressió de molècules del CHM classe I i II, molècules 

d‟adhesió i altres antígens 

 Reclutant, expandint o estimulant cèl·lules efectores contra el tumor 

Activitat antitumoral que presenten algunes citoquines 

Interleuquina 1 

(Il-1) 

Participa en els processos d‟immunitat i inflamació, regula 

l‟hematopoiesis mitjançant l‟activació de cèl·lules 

pluripotencials i indueix la producció de factors estimulats de 

colònies i els seus receptors.  

 Té un paper important en l‟activació de la resposta immune 

contra tumor. La seva aplicació estimula l‟activitat citotòxica de 

                                                           
8
 La citòlisi és el procés a través del qual la cèl·lula es trenca, és a dir, la seva membrana es 

descompon i perd el seu material genètic. 
9
 Oclusió del capilar del glòbul blanc en el primer estadi d‟una reacció inflamatòria. 



Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme 

 

28 

 

 

 

 

 

Interleuquina 2 

(Il-2) 

limfòcits T contra tumors. El grau de supressió del creixement 

es correlaciona directament amb la quantitat d‟Il-2 produïda 

per una cèl·lula tumoral. 

L‟administració d‟Il-2 recombinant en pacients amb càncer pot 

provocar fases de remissió (disminució del volum d‟un tumor i 

atenuació dels seus símptomes). 

L‟activació i propagació induïda amb Il-2 sobre limfòcits no 

específics resulta en la generació de cèl·lules amb activitat 

citotòxica o limfòcits assassins activats per limfocines (LAK) 

que ataquen les cèl·lules tumorals in vitro. 

 

Interleuquina 3 

(Il-3) 

Indueix el creixement de progenitors hematopoiètics. En 

pacients amb càncer, l‟ús d‟Il-3 post-trasplant de medul·la 

òssia augmenta el número de limfòcits, entre altres. Per això 

s‟utilitza per reduir el temps de recuperació en pacients 

immunosuprimits.  

Interleuquina 4 

(Il-4) 

Citoquina que estimula limfòcits B i macròfags amb activitat 

antitumoral. En tumors productors d‟Il-4, el creixement se 

suprimeix considerablement. 

Interleuquina 7 

(Il-7) 

Factor de creixement per cèl·lules pre-B que augmenta la 

resposta immune. Augmenta també l‟expressió del receptor Il-

2 (Il-2R), la producció d‟Il-2 i la generació de limfòcits T 

citotòxics. El retard depèn de la quantitat de citoquina 

produïda per la cèl·lula tumoral. 

 

Interferó 

Família de molècules on tots els membres mostren capacitat 

antitumoral que promouen la maduració dels limfòcits T i 

incrementa l‟expressió de molècules de CPH classes I i II, 

d‟adhesió i probablement d‟alguns antígens tumorals. També 

poden estimular limfòcits T, macròfags i cèl·lules assassines 

així com inhibir la proliferació cel·lular i la replicació viral. 

 El TNF-alfa és una citoquina produïda per macròfags o 
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Factor de 

necrosi 

tumoral (TNF) 

monòcits amb un ampli ventall d‟activitats. Té la capacitat de 

produir necrosi hemorràgica en tumors a través del bloqueig 

en el suplement sanguini al tumor i facilita el flux de cèl·lules 

inflamatòries en el teixit tumoral. Té un efecte citolític directe 

sobre la cèl·lula tumoral, és a dir, participa en la destrucció, en 

la descomposició de la membrana cel·lular, en la pèrdua del 

seu material genètic i en la detenció dels seus processos 

vitals. En definitiva, amb la presència d‟aquest factor el tumor 

creix més lentament. 

En estudis preclínics s‟ha demostrat que l‟aplicació del TNF-

alfa recombinant causa una elevada toxicitat i només sol 

mostrar una activitat terapèutica si s‟injecta directament en el 

teixit tumoral. 

 

 

Factors 

estimuladors 

de colònies 

(CSG) 

Citoquines que tenen la capacitat d‟estimular el creixement de 

colònies de monòcits i granulòcits (tipus de cèl·lules 

sanguínies). És una família constituïda per tres membres que 

s‟han utilitzat principalment en l‟establiment de la supressió 

causada per la quimioteràpia. Entre els factors estimuladors 

de colònies hi ha els factors estimuladors de colònies de 

granulòcits (FEC-G), els factors estimuladors de colòies de 

granulòcits i macròfags (FEC-GM) i la promeogapoietina. 

En cultius in vitro s‟ha observat que el tractament de monòcits 

humans amb CSG-M augmenta la fagocitosi, així com 

l‟activitat citotòxica dependent d‟anticossos sobre cèl·lules 

tumorals. 

Molts investigadors consideren la possibilitat d‟utilitzar més d‟una citocina en la 

immunoteràpia contra el càncer. En pacients amb càncer metastàsic, les dosis 

baixes d‟Il-2 i INF-gamma per via subcutània són menys tòxiques i tan efectives 

com les altres d‟Il-2 per via intravenosa. En models animals la combinació d‟Il-7 

amb Il-2 ofereix millors resultats en tumors que l‟ús individual de cada citoquina. 
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L‟activitat de les molècules que acaben de ser nombrades poden tenir efectives 

diferents segons la seqüència d‟aplicació i la concentració usada. Cal tenir 

present que la resposta immunològica local té un paper molt important. 

Com ja he comentat, diverses poblacions cel·lulars com els limfòcits T i B, els 

macròfags i les molècules solubles com la citoquina permeten que funcioni el 

sistema immune i que es desenvolupi una resposta immune eficaç contra els 

tumors.  

Les cèl·lules assassines naturals o cèl·lules NK són un tipus particular de 

cèl·lules de tipus limfocític que es troben normalment a la sang dels vertebrats i 

s‟encarreguen de destruir alguns tipus de cèl·lules canceroses de manera molt 

específica. No tenen receptors d‟antígens a la membrana. No es coneix la 

manera com aquestes cèl·lules discriminen entre cèl·lules normals i anormals 

de l‟organisme i indueixen la mort (apoptosi) d‟aquestes últimes. 

 

 

 

 

 

 

  Esquema del funcionament d‟una cèl·lula NK 

Malgrat que el sistema immunològic és altament eficient en la seva resposta 

enfront el càncer, existeixen mecanismes a nivell molecular i de regulació de 

citoquines que són generats pels propis tumors i els permeten evitar la seva 

resposta i desenvolupar-se en l‟organisme. Els mecanismes més importants 

són els següents: 
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 Falta d‟expressió d‟antígens tumorals, propis. Les cèl·lules tumorals són 

cèl·lules que provenen del nostre organisme i són similars a les cèl·lules 

normals 

 Disminució de l‟expressió de les molècules de classe I del CMH 

 Disminució de l‟expressió de gens que codifiquen les proteïnes 

transportadores d‟antigen TAP1/TAP2 

 Secreció de baixos nivells de citoquines 

 Activació d‟una resposta inflamatòria local que impedeix el reclutament 

de les cèl·lules efectores contra el tumor: secreció de Il-10, citoquina 

supresora que inhibeix l‟activació dels limfòcits T CD8+citotòxics i 

cèl·lules assassines naturals (NK) i/o inhibeix l‟alliberament de receptors 

solubles de TNF-alfa 

 Manca de resposta dels limfòcits T citotòxics a Il-2 

 Inhibició de l‟expressió de Il-7 

 Manca  de correlació entre la presència d‟anticossos antitumorals i el 

desenvolupament del tumor: la velocitat de creixement tumoral supera la 

resposta immunològica 

 

5. Els tractaments del càncer 

Immunoteràpia del càncer 

Podem estimular el sistema immunològic per destruir les cèl·lules tumorals i 

així destruir també el tumor. Coneixem com immunoteràpia del càncer al 

tractament que rep un pacient per estimular o restaurar la capacitat del seu 

sistema immunitari per lluitar contra el càncer. També s‟utilitza per disminuir 

certs efectes secundaris que poden causar determinats tractaments contra 

aquest. Els dos objectius principals de la immunoteràpia contra el càncer són la 

immunitat activa, és a dir, augmentar les respostes immunitàries dèbils de 

l‟hoste i la immunitat passiva: administrar anticossos o cèl·lules T 

específiques de tumors. Se solen utilitzar substàncies com els anticossos 
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monoclonals, els factors de creixement i vacunes, que solen tenir un efecte 

antitumoral directe.  

Com ja hem vist, no se sap amb exactitud quins són els mecanismes pels quals 

les cèl·lules canceroses escapen de l‟acció del sistema immunitari. Quan la 

resposta immune no és l‟apropiada, el creixement tumoral prossegueix. 

La investigació s‟ha centrat en determinats antígens de les cèl·lules canceroses 

que, quan s‟inoculen a rates de laboratori, desencadenen la resposta immune 

dels limfòcits. L‟objectiu és esperar que els anticossos destrueixin les cèl·lules 

tumorals. Per augmentar la producció d‟anticossos contra els antígens de les 

cèl·lules canceroses, s‟han fusionat els limfòcits que els produeixen amb 

cèl·lules d‟un mieloma (un tumor del sistema immunitari). Aquestes cèl·lules 

híbrides o hibridomes combinen la funció de produir anticossos amb la 

proliferació del tumor i així s‟obté una gran quantitat d‟anticossos anomenats 

anticossos monoclonals. Han donat bons resultats en leucèmies i en 

limfomes, però no sobre tumors sòlids com el glioblastoma multiforme. 

Amb l‟ús de cèl·lules canceroses atenuades per modificació genètica o per 

radiació es pretén aconseguir la immunitat activa, és a dir, la resposta 

immunològica suficient de les cèl·lules humanes. Mitjançant la inserció del codi 

genètic de cèl·lules canceroses gens específics que augmenten l‟activitat del 

sistema immunitari s‟ha elevat el nombre d‟antígens i amb la descoberta 

d‟estratègies per inhibir l‟activitat dels oncògens es pretén que els anticossos 

ataquin més fàcilment i siguin les cèl·lules tumorals més sensibles als 

medicaments citotòxics, que actuen tan sols sobre les cèl·lules diana. 

La immunització de persones portadores de tumors amb cèl·lules tumorals 

mortes o amb antígens tumorals pot provocar una potenciació de la resposta 

immunitària contra el càncer. Les vacunes a base de cèl·lules i les vacunes 

d‟ADN poden ser la millor manera d‟induir respostes dels limfòcits T anomenats 

citotòxics perquè els antígens codificats són sintetitzats en el citoplasma i 

entren en la via de les molècules del CMH-1 de presentació d‟antigen. És difícil 
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induir una resposta immunitària suficientment intensa com per eliminar TOTES 

les cèl·lules tumorals que estan en creixement. Podem bloquejar el 

desenvolupament de tumors provocats per virus a través d‟una vacunació 

prèvia amb antígens virals o virus atenuats.  

S‟ha comprovat també que hi ha substàncies anticancerígenes que actuen en 

els sistemes de reparació del DNA o evitant processos promotors. 

Constitueixen la millor prevenció contra el càncer i aquestes substàncies es 

troben a la fruita, la verdura, l‟oli d‟oliva i el peix blau. 

 

El principal tractament: el diagnòstic precoç  

La lluita contra els tumors malignes es basa en el diagnòstic precoç, quan els 

tumors estan ben localitzats i encara no ha començat la fase invasora de la 

metàstasi. En aquests moments és quan cal una intervenció quirúrgica per 

extirpar al màxim possible el tumor. Com que el període preclínic o ocult de 

molts tipus de càncers pot durar anys, la intervenció mèdica sol ser tardana i 

només es pot retardar uns quants mesos l‟evolució de la malaltia. Sense cap 

mena de dubte, la identificació i comprensió de l‟activitat biològica de totes 

aquelles proteïnes implicades en el desenvolupament del càncer contribuiran a 

la millora del tractament del pacient oncològic. Pels càncer més comuns en 

l‟home i la dona els mètodes preventius són fer anàlisis concretes a partir 

d‟una edat determinada. Pel que fa al seu tractament, aquest depèn del tipus 

de càncer, de la seva localització i de l‟extensió que tingui al cos. Si el tumor 

s‟ha disseminat i no es pot extirpar tot quirúrgicament, el tractament sol 

consistir en cirurgia seguida de radioteràpia i quimioteràpia. Tenint en compte 

que les teràpies que es dirigeixen contra molècules concretes que estan 

alterades en els tumors només seran eficaces en aquells tumors que presentin 

alterada la molècula diana. 
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En aquesta esquema tenim les principals alternatives terapèutiques contra el càncer utilitzades 

en el temps actuals 

La radioteràpia 

La radioteràpia consisteix a aplicar radiacions ionitzants, com rajos X, rajos Ɣ 

electrons, protons i nuclis atòmics, localment sobre el teixit o zona on es 

localitza el càncer. Aquestes radiacions maten les cèl·lules malignes i 

n‟impedeixen la seva reproducció. Segons el tipus de càncer les sessions 

s‟efectuaran amb una periodicitat determinada. Alguns efectes secundaris de la 

radioteràpia són el cansament i fatiga, la inflamació, l‟envermelliment i la 

sequedat de la pell a la zona tractada. És recomanable que el pacient tingui 

una bona alimentació, descansi, faci activitat física lleugera i utilitzi peces de 

roba també lleugeres. 

Una elevada capacitat de reparació de l‟ADN pot constituir un factor de 

resistència a la radioteràpia i a alguns tractaments citotòxics, modalitats 

terapèutiques que indueixen dany en l‟ADN. Diferents proteïnes implicades 

en la reparació de l’ADN tenen un paper important com marcadors de 

resposta a aquests tractaments. 

La quimioteràpia 

Anomenem quimioteràpia al tractament del càncer per mitjà de productes 

farmacèutiques, com el clorambucil i els antimetabòlits, que maten o 

impedeixen el creixement de les cèl·lules tumorals. És un mètode de 

tractament inespecífic perquè actua sobre totes les cèl·lules que es troben en 
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fase de divisió, incloses les cèl·lules normal. Per aquest darrer motiu, debiliten 

l‟estat físic de la persona ja sigui a través de nàusees i vòmits, anèmies, 

alopècies o caiguda del cabell, diarrea o restrenyiment, hemorràgies i 

immunosupressió10, ja que també queden danyades cèl·lules 

immunocompetents com els limfòcits T i B, les cèl·lules NK i els macròfags. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 L‟immunosupressió és l‟inhibició de l‟activitat del sistema immune. El sistema immune perd la 

capacitat de resistir a infeccions i a l‟extensió de cèl·lules canceroses. També hi ha efectes 

secundaris com hipertensió, hiperglucèmia o augment del sucre en la sang. 
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V. EL SISTEMA NERVIÓS, el sistema mestre del 

nostre cos 
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Un dels trets més extraordinaris de l‟evolució 

biològica és tenir un sistema nerviós altament 

complex, que ens permet l‟aprenentatge social 

d‟infinitat de coneixements. Per entendre la nostra 

dimensió biològica, hem d‟atansar-nos als òrgans i 

les estructures neurològiques responsables de la 

nostra conducta, saber com funcionen i què passa 

quan deixen de funcionar. 

 

 

 

Distribució del sistema nerviós en el nostre organisme 

 

Podem dividir el sistema nerviós en dos: 

 Sistema nerviós central (SNC), format per l‟encèfal i la medul·la 

espinal, que es troben protegits per la cavitat craniana i el conducte 

raquidi.  

És l‟estructura neuronal més relacionada des d‟un punt de vista biològic 

amb la complexitat de l‟ésser humà. Al sistema nerviós central arriben 

les informacions procedents dels sentits interns i externs i d‟allí parteixen 

els impulsos nerviosos cap els músculs, òrgans i glàndules per adaptar 

les respostes de l‟organisme a les necessitats de l‟acció. 

 Sistema nerviós perifèric (SNP), compost pels nervis cranians i 

espinals, ganglis i terminacions nervioses motores i sensitives que es 

troben fora de les proteccions òssies del crani i la medul·la. Aquesta 

manca de protecció possibilita el trànsit de doble direcció entre el 

sistema nerviós central i la resta de l‟organisme. 

 

A continuació anomenaré les estructures del sistema nerviós central que ens 

interessen per tal de contextualitzar-nos en aquest treball de recerca. 
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1. L‟encèfal i la medul·la espinal 

L‟encèfal és el conjunt d‟òrgans del sistema nerviós central present en la 

majoria de cordats. Es tracta d‟un engruiximent considerable en la part apical 

de la medul·la espinal. És l‟encarregat de recollir la informació percebuda del 

medi o el propi organisme, processar-la i avaluar l‟execució d‟una resposta 

fisiològica o de conducta. També protegeix les neurones i les altres cèl·lules 

nervioses.  

En els humans i en la majoria dels mamífers és format pel cervell o 

prosencèfal, el cerebel i el tronc de l‟encèfal. El cervell conté el diencèfal, el 

telencèfal o hemisferis cerebrals; el tronc de l‟encèfal és format pel bulb raquidi, 

la protuberància anular o pont de Varoli i el mesencèfal. El crani sol protegir 

l‟encèfal. 

 

Representació de l‟encèfal 

 

Tenim una altra divisió de l‟encèfal que és vist des de dintre cap a fora. 

D‟aquesta manera diferenciem tres grans estructures: 

 Romboencèfal 

Controla moltes de les activitats vitals automàtiques de l‟organisme, com el 

batec cardíac i el funcionament dels pulmons. 

El cerebel garanteix que els ordres que van del prosencèfal fins els músculs 

estiguin coordinades i produeixin moviments ben regulats i precisos. 
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 Mesencèfal o cervell mig 

S‟estén des del bulb fins l‟escorça vertebral. Determinades lesions en aquesta 

zona poden causar estats de coma i desatenció permanent o insomni. Filtra la 

informació sensitiva i activa les corresponents àrees superiors. 

 Prosencèfal 

Conté estructures especialitzades, com el sistema límbic (format per 

l‟hipotàlem, l‟amígdala i parts del tàlem) i l‟escorça cerebral, que cobreix 

aquestes xarxes neuronals i està dividida en dos hemisferis, que són meitats 

simètriques i estan dividit en quatre lòbuls. Mentre que el sistema límbic és la 

seu de les emocions, la motivació, la memòria i els processos olfactius, 

l‟escorça cerebral és el centre de la intel·ligència. 

L‟hemisferi esquerre generalment és responsable de la part dreta del cos i com 

que és el dominant regeix les activitats analítiques, com són la capacitat 

lingüística i els processos eidètics, el descobriment de semblances i detalls i 

l‟habilitat numèrica. 

L‟hemisferi dret, conegut també com el 

menor, sembla estar més implicat en la 

percepció artística i musical i la 

comprensió de totalitats organitzades i de 

les expressions emotives. 

 

La medul·la espinal és la regió del 

sistema nerviós central que es troba en el 

conducte raquidi i s‟encarrega de 

transportar els impulsos nerviosos als 31 

parells de nervis raquidis. D‟aquesta 

manera, comunica l‟encèfal amb la resta 

del cos.  

Dibuix esquemàtic que representa les relacions 

entre els òrgans i el sistema nerviós 
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Tant l‟encèfal com la medul·la espinal estan recoberts per unes membranes 

anomenades meninges i estan suspeses per líquid cefaloraquidi. L‟interior del 

sistema nerviós central està organitzat en substància gris i blanca.  

 

La substància gris està formada per neurones i cèl·lules de la glia i està 

altament vascularitzada. L‟absència de mielina confereix un aspecte gris al 

teixit. En canvi, la substància blanca es correspon a les zones del sistema 

nerviós central on hi ha un predomini d‟àxons mielinitzants. El color blanc és 

conseqüència del seu elevat contingut en mielina i té una estructura molt ben 

organitzada i menys vascularitzada que la substància gris. 

En l‟encèfal, la substància gris es localitza en la perifèria o còrtex del cervell i 

cerebel i forma els ganglis basals més profunds, mentre que la substància 

blanca està a un nivell més profund. A la inversa succeeix a la medul·la espinal, 

on la substància blanca es localitza a la perifèria i la girs a l‟interior. 

 

2. La neurona, la misteriosa papallona de l‟ànima 

La neurona és la unitat més bàsica del nostre sistema nerviós. És una cèl·lula 

excitable especialitzada en la recepció i la transmissió dels impulsos nerviosos 

al sistema nerviós central, procés conegut com sinapsi.  

 

Tenen una mida i forma variable però reuneixen unes característiques 

comunes, com la presència de cos cel·lular o soma des d‟on es projecten 

unes fibres ramificades anomenades neurites. Les neurites que reben la 

informació i la condueixen cap al soma s‟anomenen dendrites. El corrent 

nerviós abandona el cos cel·lular a través del cilindre-eix o axó, que és més 

gruixut i llarg que una prolongació del tipus neurita. 

Les cèl·lules de Schwan i els oligondendròcits mielinitzen els àxons i provoquen 

una funció saltatory: el potencial d‟acció saltarà des d‟un node de Ranvier fins 

un altre. Aquest efecte de salts provoca que els potencials d‟acció siguin molt 

més ràpids, fins i tot en neurones de diàmetre petit. 
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La sinapsi o transmissió de l‟impuls nerviós és un procés electroquímic on la 

informació viatja a través d‟àxons i dendrites en forma de breus impulsos 

elèctrics anomenats potencials d‟acció. Els axons d‟una neurona estan 

separats de les dendrites de l‟altra neurona per un espai intracel·lular. L‟impuls 

elèctric  es modifica químicament en passar d‟una neurona a una altra.  L‟axó i 

les dendrites d‟una sola neurona efectuen sinapsi amb milers de neurones 

veïnes, formant-se acordonaments i fibres nervioses organitzades en les dues 

grans estructures que formen el sistema nerviós, el sistema nerviós autònom i 

el de la via de relació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representació d‟una neurona amb el nom de les seves parts, així com la seva ubicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge creada artificialment per representar la funció de 

les neurones 
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Encara que les neurones no es repliquen, els components tenen un recanvi 

regular. Reemplaçar enzims, substàncies transmissores, components de la 

membrana i altres molècules són necessitats constants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cèl·lules de la glia o neuròglia 

L‟any 1846 es va descriure per primera vegada l‟existència d‟altres cèl·lules en 

el sistema nerviós central a part de les neurones, l‟existència d‟unes cèl·lules 

anomenades neuròglia o cèl·lules de la glia. Les cèl·lules de la glia (del grec 

glia, pegament) són més nombroses que les neurones i conserven la capacitat 

reproductora. Són el tipus de cèl·lules de suport que estan en íntim 

contacte físic amb les neurones del sistema nerviós central per tal que 

aquestes mantinguin les seves habilitats de senyalització. No participen 

directament en la senyalització elèctrica i són una via d‟intercanvi metabòlic 

entre el sistema vascular, format pels vasos sanguinis, i el nerviós.  

A més a més, les cèl·lules glials reciclen els neurotransmissors després que 

hagin estat secretats pels elements presinàptics i proporcionen compostos que 

es degraden. Hi ha indicis que indiquen que també responen i emmagatzemen 

alguns neurotransmissors com el glutamat. 
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Aquestes cèl·lules no excitables 

representen el 90% de les cèl·lules 

totals del cervell humà i el 50% del 

volum total de l’encèfal i la 

medul·la espinal. És necessari 

utilitzar tècniques amb metalls pesats 

o immunocitoquímics per mostrar la 

forma de la cèl·lula glial en la seva 

totalitat. 

En aquesta imatge també s‟ha reproduït artificialment les cèl·lules de la glia juntament amb 

neurones, que podem apreciar més fàcilment per la seva grandària 

 

La major part dels tumors cerebrals, tant benignes com malignes, 

s’originen en aquesta població cel·lular. Quan es produeix una lesió del 

sistema nerviós central, les cèl·lules de la glia es mobilitzen, eliminen els 

rebuigs i formen una cicatriu glial o gliòsi, que intervé en la regeneració 

neuronal. 

 

Podem classificar les cèl·lules de la glia en dos grans grups: 

 Micròglia: Són membres del sistema fagocític mononuclear que no 

provenen del llinatge de cèl·lules neuronals. Com el nom indica, són les 

cèl·lules neuroglials més petites i estan disperses per tot el SNC. En 

estat de repòs, aquestes cèl·lules tenen un nucli allargat. Presenten 

espines tant en el seu cos cel·lular com en les seves prolongacions. A 

diferència de la resta de cèl·lules neuroglials la micròglia té el seu origen 

en la medul·la òssia i és en la vida fetal quan es dirigeix cap al SN. 

Aquests fagòcits mengen desfetes i estructures danyades de l‟SNC i així 

les destrueixen. Solen trobar-se en àrees que estan danyades i quan 

netegen el teixit formen una espècie de cicatriu. Quan s‟activen, actuen 

com a cèl·lules presentadores d‟antigen i secreten citoquines. Per les 
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seves funcions, les podríem considerar com una part del sistema 

immune. 

En condicions normals es troben en petites quantitats en el sistema 

nerviós central de l‟adult però proliferen i adquireixen activitat fagocítica 

en les regions de la lesió i malaltia. Poden reaccionar de dues maneres 

davant a la lesió o a la destrucció del sistema nerviós central: o s‟activen 

i adquireixen una forma rodona, ovalada angular o proliferen i 

adquireixen forma de bastó. A vegades nombroses cèl·lules en bastó 

(nòdul glial) rodegen un focus diminut de necrosis o a una neurona 

morta, fenomen conegut com neuronofagia. 

 Macròglia. Aquest terme inclou cèl·lules com: 

- Astròcits o cèl·lules aranya. Són les cèl·lules neuroglials més grans 

Tenen forma d‟estrella i són de color transparent. Poden fer contacte tant 

amb la matèria blanca com amb la grisa i no solen canviar de posició. 

Les prolongacions astrocítiques es ramifiquen com una teranyina entre 

les neurones, els vasos sanguinis i les superfícies de la piamàter11 i 

l‟epèndima. Ofereixen suport físic i metabòlic a les neurones del sistema 

nerviós i ajuden a aïllar les superfícies receptores de les neurones. 

 

 

 

 

 

En aquesta imatge els astròcits estan representats de color  

taronja. 

                                                           
11

 La piàmater és la capa més interna de les meninges i està molt vascularitzada. Es troba en 

estret contacte amb l‟encèfal, resseguint el contorn del teixit cerebral. Entre aquest contacte 

sempre s‟hi interposa una capa de processos glials. 
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També existeix una classificació referent als tipus d‟astròcits. D‟aquesta 

manera, parlem d‟astròcits fibrosos, que es poden trobar en els teixits 

mielinitzats i en la substància blanca on les seves prolongacions (primes, 

llises i no ramificades) passen entre les fibres nervioses. L‟altre tipus són 

els astròcits protoplasmàtics, que solen enganxar-se amb capil·lars per 

tal de funcionar, tenen un citoplasma de gran superfície. Aquest tipus 

d‟astròcit està sobretot en la substància gris i té prolongacions cel·lulars 

amb ramificacions freqüents, prolongacions que són més curtes, més 

gruixudes i més ramificades que els astròcits fibrosos. Moltes de les 

prolongacions finalitzen en expansions sobre els vasos sanguinis, 

formant així un peu terminal, on formen una cobertura sobre la superfície 

externa dels capil·lars. Altres prolongacions constitueixen les 

membranes limitants glials interna i externa i hi ha prolongacions dels 

astròcits al voltant del segment inicial de la majoria dels axons i en els 

segments no mielinitzats dels nòduls de Ranvier. 

Tots dos tipus d‟astròcits tenen la capacitat de reaccionar a la lesió 

augmentat de número i formant fibres de neuròglia, anàlogues a la 

formació de cicatriu de col·lagen en la resta del cos. Els canvis reactius 

en els astròcits es manifesten en el citoplasma o en el nucli. Tant els 

astròcits normals o no reactius i els reactius tenen nucli, citoplasma i 

prolongacions cel·lulars. 

En general, els astròcits agafen el material, el digereixen i el transporten 

a través del sistema de sang capil·lar perquè així sigui eliminat. Els 

astròcits intervenen en el moviment dels metabòlits i detrits12 des de les 

neurones i cap a elles i que també regulen la concentració d‟ions en el 

compartiment intercel·lular. 

El tumor compost per aquest tipus de cèl·lules s‟anomena astrocitoma i 

el glioblastoma multiforme és sovint considerat com l‟astrocitoma de 

grau més elevat. 

                                                           
12

 Els detrits són residus, generalment sòlids, que provenen de la descomposició de fonts 
orgàniques i minerals. 
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- Oligodendròcits. Aquest terme fou introduït per Rio Hortega el 1928. 

Són les cèl·lules predominants de la substància blanca, on es coneixen 

sota el nom d‟oligondendròcits interfasciculars ja que són responsables 

de la producció i manteniment de les beines de mielina de les fibres 

nervioses de l‟SNC. 

La seva forma es caracteritza per un cos cel·lular petit, nuclis petits i 

esfèrics amb cromatina densa, citoplasma amb elevada densitat 

electrònica i alt contingut de reticle endoplasmàtic i poliribosomes, 

absència de filaments intermedis i presència d‟un gran nombre de 

microtúbuls llargs en els seus processos. 

En el sistema nerviós central, els oligodendròcits mielinitzen13 una 

mitjana de 30 a 40 axons diferents. Aquestes cèl·lules es presenten en 

files entre els àxons mielínics i els seus processos citoplasmàtics formen 

les beines de mielina. Cada procés citoplasmàtic contacta i embolcalla 

un axó diverses vegades. 

Les cèl·lules d‟oligondendròglia són atacades particularment en malalties 

desmielinitzants, com l‟esclerosi múltiple. 

- Cèl·lules ependimàries o epèndima. Són les cèl·lules epitelials de 

morfologia cilíndrica o cuboïdal que revesteixen les cavitats de l‟encèfal 

o ventricles i el conducte central de la medul·la espinal. L‟epèndima perd 

cèl·lules davant una lesió. A més de microvellositats, també tenen cilis. 

Els cilis són mòbils i contribueixen a generar el moviment del líquid 

cefaloraquidi. Ajuden al moviment del fluid espinal cerebral a través dels 

ventricles sobre el cervell i la medul·la espinal. 

- Cèl·lules de Schwann. Es diferencien dels oligondendròcits pel fet que 

es trobin en el sistema nerviós perifèric i perquè només fan una beina de 

                                                           
13

 La mielinització significa el recobriment de les connexions entre les neurones amb una 
membrana especialitzada que permet una adequada transmissió dels impulsos nerviosos. És 
fonamentalment un fet post natal que té lloc gradualment amb una seqüència ordenada 
premeditada. 
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mielina. També es regeneren més ràpidament i fan possible els 

conductes pels que un axó segueixi en el sistema nerviós perifèric.  

Quan es fan malbé estructures en el sistema nerviós perifèric, es 

regeneren de manera neuronal, fet que provoca que la sensació i el 

moviment tornin de manera gradual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix esquemàtic on es mostra la relació entre els components del sistema nerviós 

 

A continuació veurem un llistat de les principals funcions de la neuròglia per tal 

de resumir el contingut d‟aquest apartat i entendre‟l correctament. 

- La neuròglia és una estructura de suport de l‟encèfal, a qui li dóna 

resistència 

- La neuròglia separa i aïlla grups neuronals entre sí 
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- Realitza una funció similar a la dels tampons ja que manté la 

concentració de potassi en el líquid extracel·lular. La seva càrrega iònica 

és important per la seva comunicació amb neurones. 

- La neuròglia és l‟encarregada de retirar els neurotransmissors alliberats 

en sinapsi 

- És la guia de les neurones durant el desenvolupament del cervell 

- Forma part de la barrera hematoencefàlica, la qual està formada per 

elles i l‟endoteli dels capil·lars encefàlics. Aquesta barrera selecciona el 

pas de substàncies entre el sistema nerviós i la sang 

- Algunes participen en la nutrició de la neurona 

- Cal anomenar la seva participació en processos de reparació del sistema 

nerviós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquestes imatges podem veure l‟estructura dinàmica de les cèl·lules de la micròglia. A) Les 

cèl·lules de la micròglia contínuament s‟estenen, tal i com es mostra en color verd o es 

retreuen, com  mostra el color vermell. En la taula de la figura B es mostra la velocitat mitja 

d‟aquest procés d‟extensió i retracció. C) Ràpida activació d‟una cèl·lula de la micròglia davant 

una lesió lleu provocada pel làser a la sang (Modificat de Nimmerjahn et at, Science 2005)  
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VI. TUMORS DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL 
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Definim com neurooncologia la disciplina orientada al diagnòstic i tractament 

dels tumors primaris del sistema nerviós central i perifèric i les complicacions, ja 

siguin produïdes per metàstasi o no, del pacient amb càncer. 

Situem el naixement d‟aquesta especialitat a la dècada dels 70, temps en què 

tant la feina dels oncòlegs clínics com la dels neuròlegs es reduïa a la seva 

àrea general de treball. El seu naixement es va produir gràcies l‟interès que 

Jerome Posner, William Shapiro i Victor Levin suscitaven per l‟especialització. 

El 1982 va començar la publicació del Journal of Neuro-Oncology i un temps 

més tard, el 1999, la de Society for Neuro-oncology. 

L‟any 2007 va començar als Estats Units l‟acreditació de centres especialitzats 

en aquesta disciplina i la validació dels coneixements, mitjançant un examen, 

per obtenir l‟acreditació com neurooncòleg. El 24 de juny de 2010 es va crear 

l‟associació d‟afectats per tumors cerebrals a Espanya. 

 

1. Els tumors cerebrals primaris 

Els tumors primaris són més freqüents a nivell intracanial que intraraquidi. 

Són més freqüents en adults que en nens. En adults el 70% és supratentorial, 

és a dir, cerebral. En canvi, en infants el 70% és infratentorial, és a dir, del 

cerebel o tronc encefàlic. 

Definim un tumor cerebral o intracranial com un procés expansiu  

neoformatiu que té origen en una de les estructures que conté la cavitat cranial, 

formada pel parènquima encefàlic, meninges, vasos sanguinis, nervis cranials, 

glàndules, óssos i restes embrionaris i que la massa anormal que hi apareix 

s‟estén ocupant teixits veïns o pressionant altres àrees del cervell. Els tumors 

de la sèrie glial constitueixen aproximadament el 50-60% dels tumors 

cerebrals primaris, i d‟aquests la gran majoria són astrocitomes i 

ependinomes. Així doncs, el glioblastoma multiforme és un exemple de tumor 

cerebral. 
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Segons dades internacionals la incidència de casos amb tumors primaris de 

l‟encèfal i la medul·la varia entre el 2-18/100.000. Entre els 0 i 4 anys la 

incidència d‟aquest tipus de tumors és de 3,1/100.000; entre els 15 i 45, 

d‟1,8/100.000, amb un increment de 18/100.000 entre els 65 i 79 anys. La 

incidència de tumors cerebrals augmenta dramàticament amb l‟edat del 

pacient. L’edat dramàtica es comprèn entre els 75 i 85 anys d’edat en 

ambdós sexes. Del 10 al 15% dels tumors de l‟organisme corresponen a 

tumors del SNC i aproximadament 25% de totes les morts per càncer. 

El tipus de tumor i la seva localització ve determinat per l’edat. En 

l‟infantesa i adolescència predominen els astrocitomes infratentorials i els 

tumors de grau mitjà com el medul·loblastoma i el pinealoma. En l‟edat adulta, 

els tumors cerebrals primaris més freqüents són els astrocitomes anaplàsics i 

glioblastomes, que són els més diagnosticats. 

Com que en els països desenvolupats gaudim d‟una millor qualitat de vida i 

d‟una longevitat major també, hi ha un increment de mort per càncer. Els 

percentatges més elevats s‟observen en Suècia, Grècia, Islàndia i Croàcia. 

La distribució per sexes mostra un discret predomini dels tumors benignes en 

dones, mentre que els malignes i les xifres globals són superiors en barons. 

Les taxes de mortalitat d‟algunes estadístiques és de 6,5 per 100 mil habitants 

cada any en el cas del sexe masculí i 4,5 en el femení. 

Una de les causes de l‟augment en el diagnòstic dels tumors del sistema 

nerviós és el desenvolupament de noves tècniques en els camps de la 

neurofisiologia i la neuroradiologia, avenç que ha permès la precisió de la 

mida i la localització del tumor. 

Els tumors del sistema nerviós central es divideixen en dos grups principals: 

teixits d‟aquest òrgan, que acabem de veure, i aquells que provenen d‟un altre 

òrgan (secundaris). Els secundaris poden ser conseqüència de la disseminació 

hematògena d‟una neoplàsia que s‟origina en un lloc distant (metàstasi) o de 

l‟extensió directa d‟una lesió en teixits adjacents. 
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El terme malignitat que categoritza les neoplàsies cerebrals té dos significats. 

El primer es tracta d‟una malignitat clínica de localització en relació amb les 

estructures anatòmiques on es localitza el tumor, i el segon es tracta de 

l‟histopatologia o malignitat del teixit. No existeix una classificació de tumors 

cerebrals perfecta o completa, sinó que existeixen una gran varietat de factors 

que intervenen. La classificació que veurem a continuació segueix aquest últim 

criteri. 

 

2. Classificació histològica dels tumors del sistema 

nerviós central 

En els tumors encefàlics, com el glioblastoma multiforme, la classificació 

entre els tumors malignes i els benignes no és tan clara com en els altres 

teixits. 

Els factors biològics que cal tenir presents a l‟hora de realitzar el diagnòstic 

patològic són l‟edat, el sexe, si la forma de presentació tumoral és nodular o 

difusa, la localització del tumor, si afecta les estructures de la línia mitjana i a 

vegades també l‟antecedent de determinades malalties congènites. 

Cal considerar que els tumors cerebrals tenen diferents components 

morfològics i, per tant, és necessari que el diagnòstic histopatològic es 

fonamenti en l‟estudi del complex tumoral íntegre. D‟aquesta manera, cal 

interpretar correctament les biòpsies del tumor, i aquestes han de ser 

representatives de les diferents zones del tumor. 

A continuació, se‟ns presenta una classificació segons l‟Organització Mundial 

de la Salut (OMS)14. 

 

                                                           
14

 Per més informació sobre els criteris de la classificació en graus de l‟OMS és recomanable 

consultar l‟apartat 1 dels annexos. 
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I. Tumors del teixit neuroepiletial 

Són un grup de tumors encefàlics primaris anomenats gliomes. Deriven dels 

astròcits, oligodendròcits, l‟epèndima, els plexos coroides, les neurones i les 

cèl·lules embrionàries. Solen infiltrar l‟encèfal adjacent i això provoca una 

resecció quirúrgica complicada. 

A. Tumors astrocítics, entre els quals trobem el glioblastoma 

B. Tumors de la oligodendròglia 

C. Tumors ependimaris i dels plecs coroides 

D. Tumors de cèl·lules pineals 

E. Tumors neuronals 

F. Tumors embrionaris i poc diferenciats, entre els quals trobem el 

neuroblastoma 

II. TUMORS DE LA VAINA DELS NERVIS 

III. TUMORS DE LES MENIGNES I TEIXITS AFINS 

IV. LINFOMAS MALIGNOS PRIMITIVOS 

V. TUMORS ORIGINATS EN VASOS SANGUINIS 

VI. TUMORES DE CÈL·LULES GERMINALS 

VII. ALTRES TUMORS ORIGINATS EN MALFORMACIONS I LESIONS 

SEUDOTUMORALS 

VIII. MALFORMACIONS VASCULARS 

IX. TUMORS DEL LÒBUL ANTERIOR DE LA HIPÒFISI 

X. EXTENSIONS LOCALS DE TUMORS REGIONALS 

XI. TUMORS METASTÀTICS 

XII. TUMORS NO CLASSIFICATS 
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En aquesta imatge se‟ns mostren els principals tumors que es desenvolupen en les àrees del 

sistema nerviós central que són nombrades 
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3. El procés de metàstasi en els tumors cerebrals 

El sistema nerviós central presenta poc metàstasi. No obstant, la freqüència 

de les neoplàsies secundàries en el sistema nerviós central varia àmpliament 

entre els diferents centres hospitalari i segons si les sèries són quirúrgiques o 

autòpsies. Les metàstasi cerebrals són una de les causes principals de 

mortalitat i la freqüència dels tumors secundaris és molt baixa en la infantesa i 

augmenta a partir de la cinquena dècada de la vida. 

Els llocs primaris més freqüents on s‟origina un càncer cerebral són el pulmó, la 

mama, la pell i el ronyó. Macroscòpicament les metàstasi cerebrals es veuen 

com múltiples masses arrodonides i ben delimitades que afecten els 

hemisferis cerebrals, especialment l‟escorça cerebral. Per tant, en la majoria de 

casos són fàcils de distingir dels tumors primaris. Les metàstasi segueixen el 

patró histològic del procés tumoral d’origen.  

El període de temps comprès entre el diagnòstic primari i la metàstasi cerebral 

sol ser d‟1 any. La supervivència mitjana de les metàstasi més freqüents en el 

cervell és d‟11 o 12 mesos. Les metàstasi encefàliques, més freqüents en els 

hemisferis cerebrals, són úniques en un 50% dels casos, dobles en un 20% i 

múltiples en la resta. 

 

4. Factors de risc 

No sabem amb precisió i claredat les causes que poden desencadenar un 

tumor del SNC. No obstant, cal tenir en compte factors genètic-hereditaris ja 

que aproximadament el 16% dels pacients amb tumor cerebral tenen història 

familiar de càncer. S‟ha descrit una associació entre el risc de glioma i 

meningioma i l‟antecedent d‟exposicions radiològiques repetides, així com 

també s‟ha descrit una incidència major de sofrir meningioma en pacients que 

tenien traumatismes. La prevalença de meningiomes en dones o el seu 

creixement durant l‟embaràs suggereix que un factor hormonal està implicat 

en el desenvolupament d‟aquest tipus de neoplàsia. També els pacients 
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portadors de SIDA i immunosuprimits mèdicament tenen més probabilitats 

de desenvolupar determinats tumors cerebrals.  

La importància de factors com l‟exposició a diversos agents químics, 

industrials o herbicides han estat confirmats a nivell experimental. Diversos 

virus aplicats directament en SNC han desenvolupat gliomes en animals però 

encara no s‟ha establit una relació directa en humans. 

Per contra del que hom pugui pensar, sembla ser que factors com el tabac, 

l‟alcohol, la dieta i els cables d‟alta tensió no hi tenen relació. 

Com que no es coneix suficientment l’etiologia dels tumors del SNC, 

encara no és possible prendre les mesures preventives adequades. 

 

5. Símptomes 

Malgrat la seva diversitat anatomopatològica, els efectes clínics dels tumors 

cerebrals depenen d‟un nombre escàs de mecanismes fisiopatològics. Els 

tumors cerebrals creixen en l‟interior dels límits rígids i inflexibles del crani. 

Com que el volum de la cavitat és constant, qualsevol procés expansiu, com és 

el càncer, produirà una elevació de la pressió intracranial (PIC).També es pot 

produir aquest augment per l‟obstrucció del flux del líquid cefalorraquidi. 

Aquesta hipertensió pot provocar alteracions campimètriques de la visió. 

La destrucció, compressió o distorsió local del teixit cerebral dóna lloc a 

deficiències neurològiques específiques, segons l‟àrea en què es troba. 

Aquests símptomes s‟anomenen focals i són variables ja que depenen de les 

estructures neuroanatòmiques afectades. 
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En aquesta imatge podem relacionar quin símptoma focal tindrà lloc segons l‟àrea afectada 
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En el quadre clínic d‟un tumor cerebral crònic solen existir falsos signes de 

localització. Si bé amb menor o major grau de deteriorament cognitiu i de 

conducta, s‟observa una disfunció cerebral difusa. Els símptomes i signes 

focals són de gran valor per ubicar el tumor i les manifestacions per cons de 

pressió se solen trobar en determinades hèrnies15. Alguns signes són les 

parèsies, les afàsies o problemes a l‟hora d‟utilitzar el llenguatge, l‟apràxia o 

dificultat en la realització de moviments seguits i les agnòsies16.   

 

Exemples de símptomes generals són trastorns mentals, nàusees i vòmits, 

marejos i papil·ledema o edema de papil·la17. La inestabilitat electroquímica 

local provoca convulsions i la compressió o distorsió dels nervis cranials es 

tradueixen en paràlisi. La cefalea sol ser més intensa a primeres hores del 

matí i solen empitjorar amb la tos i l‟esforç, Els efectes de l‟elevació de la PIC 

en el nervi òptic produeixen una visió borrosa. En nens petits, els increments de 

la PIC poden originar diàstasi o separacions dels ossos que formen el crani18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separació del crani per hipertensió cerebral produïda, en 

aquest cas, per un neuroblastoma 

 

                                                           
15

 Una hèrnia és una protrusió d‟un òrgan o d‟un teixit fora de la cavitat del cos en què està 

allotjat normalment. 
16

 L‟agnòsia és la manca de capacitat per reconèixer la funció que tenen objectes que 

coneixen. 
17

 L‟edema de papil·la és la inflamació del nervi ocular com a conseqüència de la pressió 

cerebral. 
18

 En els lactants i en els nadons els ossos que formen el crani es diuen fontanel·les perquè 

encara estan oberts, no estan del tot sossificats.  
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Els tumors primaris poden ser benignes o malignes, però sabem que tota 

massa intracranial que produeix un augment de la pressió dins el crani pot 

ocasionar hèrnies i la mort per la compressió del centre respiratori del bulb 

raquidi. Com que l‟encèfal mostra un nivell de tolerància increïble als efectes 

compressius i expansius dels tumors cerebrals, els símptomes precoços 

poden ser escassos. En definitiva, els tumors cerebrals causen hipertensió pel 

seu creixement. 

 

Un tumor encefàlic pot presentar-se clínicament de quatre maneres: 

1. Amb hipertensió endocraniana i amb signes focals 

2. Amb hipertensió endocraniana però sense signes focals, provocada 

generalment per tumors de línia mitjana que bloquegen la circulació del 

líquid encefaloraquidi i per tumors de creixement lent generalment 

frontals o temporals anteriors de l‟hemisferi no dominant 

3. Amb signes focals però sense hipertensió endocraniana 

4. Amb quadre de presentació brusca 

 

6. Diagnòstic i tractament a seguir 

Un aspecte important que cal considerar i confirmar és l‟anamnesi o informació 

proporcionada pel malalt. Les proves d‟imatge, com la ressonància 

magnètica, confirma si hi ha o no un tumor i per la imatge els professionals 

mèdics especialitzats poden intuir de quin tipus de tumor cerebral es tracta. 

Després d‟operar per tal d‟extreure, normalment a través de biòpsia, el màxim 

de l‟àrea afectada i el seu voltant, s‟analitza el material extret per anatomia 

patològica. A través de la rutina de laboratoris obtenim el diagnòstic definitiu. 

Només amb el diagnòstic s’autoritza aplicar el tractament, que acostuma a 

ser quimioteràpia amb medicaments que afecten la divisió cel·lular i 

radioteràpia, si bé aquesta és menys concreta. 19 

 

                                                           
19

 A l‟apartat 2 d‟annexos trobem un exemple de document on un pacient amb tumor cerebral 

refusa o accepta la intervenció quirúrgica. 
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La cirurgia és una de les maneres més segures i efectives de tractament. Els 

avanços tecnològics i conceptuals de la neurocirurgia són continus i han 

permès dissenyar maneres més segures i efectives de tractament. Tumors que 

anteriorment es consideraven inaccessibles, com els situats en les regions 

profunds, poden tractar-se amb seguretat amb l‟ajuda d‟un microscopi quirúrgic, 

microinstrumentació i microcirurgia. La tecnologia quirúrgica comprèn recursos 

com el làser, els aspiradors ultrasònics, l‟ecografia intraoperatòria, 

procediments de cirurgia estereotàxica i neuronavegació. 

Extreure la massa tumoral allarga la vida dels pacients perquè es crea l‟espai 

físic necessari perquè el tumor torni a créixer sense causar massa problemes. 

Amb aquesta finalitat es realitzen lobectomies, que consisteixen en l‟extracció 

de tot un lòbul cerebral afectat.  

Amb la cirurgia es busca corregir l‟hipertensió endocraniana, suprimir el con de 

pressió potencial o present, disminuir o fer desaparèixer els signes focals i la 

disfunció cerebral difusa, eliminar el teixit necròtic, proveir de temps per instituir 

la teràpia adjuvant i intentar obtenir una major efectivitat en el tractament per 

radiacions i quimioteràpia. Com ja hem vist, també pot proporcionar informació 

diagnòstica. 

L‟ús de tècniques de monitorització electrofisiològica intraoperatòria pot 

avisar al cirurgià sobre el nivell de risc que es troben les estructures nervioses 

vulnerables durant l‟extirpació ja que s’evita provocar deficiències 

neurològiques. La mortalitat de les operacions cranials ha disminuït 

considerablement en les últimes dècades: les taxes de mortalitat als 30 dies 

després de les extirpacions de tumors cerebrals són en general inferiors al 3% 

en les últimes sèries publicades. D‟altra banda, les complicacions greus, com 

són l‟hemorràgia en el lloc de la intervenció, la infecció i les lesions 

neurològiques permanents afecten a menys del 10% dels pacients. Com a 

regla general i per tots els post-operatoris de tumors primaris, sempre s‟ha de 

realitzar una ressonància magnètica amb i sense gadolini20 al cap de les 24-

48 hores de l‟extracció quirúrgica per observar el teixit tumoral residual. 

 

                                                           
20

 El gadolini ens permet observar millor els detalls de la radiografia. 
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Una vegada establert el diagnòstic anatomopatològic de neoplàsia maligna 

encefàlica i realitzada la màxima extirpació quirúrgica, s‟indica radioteràpia. 

Les diferents entitats histològiques mostren diferències individuals  respecte la 

seva sensibilitat a cada tipus de radiació, ningú debat la millora de la 

supervivència a curt termini (1-5 anys) aconseguida. 

El principal factor limitant dels seus efectes a llarg termini és el nivell de les 

dosis de radiació tumoral, que sol superar els nivells de tolerància del SNC. 

Fins i tot quan es prescriuen dosis de radiació situades dins els nivells de 

tolerància establerts, que varien de 40 a 60 Gy21, l‟encèfal és vulnerable a 

diferents efectes tòxics. Les reaccions agudes que es produeixen durant o 

immediatament després de la radiació són conseqüència de la tumefacció 

encefàlica aguda i es manifesta per un augment de les deficiències 

neurològiques. Aquestes reaccions són reversibles i responen satisfactòriament 

als esteroides. Mesos i fins i tot anys després de la radioteràpia pot aparèixer la 

necrosi per radiació, que és molt tòxica per l‟encèfal. Molts pacients afectats 

per aquest tipus de malaltia es troben en estadis terminals on el tractament 

més adequat és conservador i paliatiu. 

No obstant, la radioteràpia també té punts negatius com és l‟hipopituitarisme 

(malaltia oclusiva dels vasos arterials) i l‟oncogènesi. L‟administració de 

radioteràpia abans dels 2 o 3 anys d‟edat és especialment perillosa i per tant 

cal que sigui evitada ja que la mielinització del SNC encara no s‟ha completat. 

 

La quimioteràpia no ha aportat beneficis constants en la majoria dels pacients 

amb un tumor en el SNC. La barrera hematoencefàlica del SNC, encara que 

estigui alterada segons els diferents tumors cerebrals, limita l‟accés a la majoria 

dels agents quimioterapèutics antitumorals. De tota manera, una petita 

quantitat de compostos liposolubles no polars i de baix pes molecular són 

capaços de travessar lliurement aquesta barrera. Aquests compostos són les 

nitrosourees, les hidroxiurees i la diazoquinona (AZQ). La taxa de 

                                                           
21

 El gray, de símbol Gy, és una unitat derivada del Sistema Internacional d‟Unitats que mesura 
la dosi absorbida de radiacions ionitzants per un determinat material. 1 gray = 1 Gy = 1 J/kg 
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supervivència mitjana és del 23,4% en el grup que va rebre quimioteràpia 

després de la cirurgia i en el 15,9% en el tractat amb cirurgia i radioteràpia. 

 

Per mecanismes encara no coneguts, és freqüent que els tumors cerebrals 

provoquin un edema vasogènic en el teixit encefàlic peritumoral. Si la 

tumefacció cerebral és massiva, s‟acceleren clínicament totes les deficiències 

neurològiques provocades pel tumor. Per aquests motius, els corticosteroides 

s‟utilitzen com agents antiinflamatoris capaços d‟aconseguir una ràpida i 

efectiva reducció de l‟edema peritumoral i, així, una millora immediata de l‟estat 

clínic i de la funció neurològica. La seva dosi d‟administració es va reduint 

gradualment després de l‟extirpació del tumor. Altres tractaments coadjuvants 

són la braquiteràpia intersticial, la radiocirurgia esterotàxica i la immunoteràpia. 

 

Malauradament, s‟estima que entre un 50 i un 80% dels pacients amb càncer 

no tenen accés a un adequat tractament del dolor. És de gran ajuda 

l‟assistència en els problemes neurològics que impedeixen o afecten la qualitat 

de vida així com la prevenció i tractament de les disfuncions neurològiques 

Com a conseqüència de la seva 

naturalesa altament agressiva, 

els tumors cerebrals malignes 

no són susceptibles de 

curació en l’actualitat i el seu 

control requereix acudir a 

estratègies multimodals (cirurgia, 

radioteràpia, quimioteràpia).  

 

Esquema on podem observar els 

passos a seguir davant el diagnòstic 

d‟un tumor primari o secundari del SNC 
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7. Protocol que cal seguir per comunicar a la família i al 

pacient un tumor 

La meva visita concentrada amb la Maite Juvero, diplomada en treball social de 

la Unitat de Pal·liatius (UFISS) de l‟Hospital Arnau de Lleida em va 

proporcionar la informació que a continuació és redactada. 

Els principis fonamentals de la política sanitària és que les notícies, ja siguin 

bones, dolentes o dubtoses, s‟han de donar en el moment en què se saben i 

pel personal mèdic que t‟atén en cada moment. D‟aquesta manera, si el 

metge creu que és necessari realitzar una ressonància magnètica perquè 

potser que existeix algun problema en el funcionament de l‟organisme, així ho 

comunicarà al malalt: amb la possibilitat, sense amagar cap informació al 

malalt. També cal tenir present, com veurem més endavant, que cal comunicar 

allò que el pacient vol saber. En altres paraules, si es nega a saber, el metge 

ha de complir el seu desig, així com si es nega a una intervenció quirúrgica. En 

l‟apartat Annexos d‟aquest Treball de Recerca hi ha el model de document que 

els pacients que necessiten una intervenció quirúrgica reben i que han d‟omplir 

segons si es neguen o no a una intervenció d‟aquest estil. 

El primer graó que atén a la persona quan creu que té un problema i acudeix al 

metge és el metge de capçalera. Segons els resultats de les proves que 

manarà fer i l‟estat en què vegi que el seu pacient es troba, indicarà el seu 

ingrés a Urgències i posterior visita amb l‟especialista, si creu que els seus 

símptomes es poden alleujar a través de les cures i atencions contínues o bé 

l‟enviarà directament a l‟especialista. En aquest cas, l‟especialista és el 

neuròleg, qui decidirà quines proves cal dur a terme, com cirurgia o repetició 

de proves anteriors. Els resultats d‟aquestes proves seran debatuts per un 

comitè de tumors, format per un neurocirurgià que informarà sobre el 

desenvolupament de l‟operació quirúrgica o el pronòstic que té en cada cas 

individual, un de la unitat de cures pal·liatives i, finalment, per dos membres 

del departament d‟oncologia: un de mèdica i un altre de radioteràpia que 

explicaran la interpretació i l‟anàlisi del resultat de les proves de les seves 
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respectives àrees. Aquest comitè de tumors decidirà què cal fer amb el pacient 

i extraurà una conclusió sobre la seva malaltia. El comitè de tumors pot recórrer 

al comitè de bioètica davant de dubtes sobre el tractament i l‟elecció del 

procediment a seguir. La manera com se li comuniqui al malalt el seu problema 

és vital perquè té una gran importància en el desenvolupament del tractament 

que seguirà i en el seu estat anímic. Precisament sovint es discuteix sobre que 

els metges no han estat ensenyats per donar males notícies, sinó només per 

diagnosticar i aquest és un dels punts conflictius de la cadena. 

La Seguretat Social facilita el trasllat entre hospitals públics. Això significa 

que si a Lleida no hi ha els serveis necessaris per tractar un problema, la 

Seguretat Social s‟ocupa de que aquella persona hi pugui accedir en un altre 

centre públic.  

Com hem vist, les notícies es donen de forma gradual: fins on se sap, sense 

treure-li ni afegir-li importància a la qüestió. El personal sanitari que les dóna en 

cada moment ha de tenir una actitud d’escolta, d‟atenció desperta i activa 

per comunicar el malalt allò que vol saber i saber allò que ja sap i que ho pugui 

entendre adequadament. També és necessari comprovar, a través 

d‟identificar i reconèixer les reaccions  del pacient, que ha entès allò que li 

han dit i ho accepta. Per això és important el context en què se situen, és a dir, 

abans que res hi ha d‟haver una presentació entre els interlocutors en un lloc 

tranquil i cal estar pendent en tot moment dels aspectes, tant verbals com no 

verbals, per saber compartir la informació de la manera més favorable 

possible. Aquests punts indiquen que en tot moment cal establir una 

planificació del seguiment de la malaltia i una relació entre els coneixements 

que ja sap i aquells que ha de saber. 

El 1986 va néixer el concepte d‟Unitat de Cura Pal·liativa que el propi hospital 

informa sobre els casos que han d‟atendre i el seu treball és molt important per 

fer front a una malaltia. La Unitat de Cures Pal·liatives de l‟Hospital Universitari 

Arnau de Vilanova de Lleida, formada per metges, infermers, psicòlegs i 

diplomats en treball social, s‟ocupa de controlar els símptomes i donar suport 

emocional tant a la família com al propi malalt. També s‟ocupen de l‟impacte, ja 
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sigui social, econòmic o espiritual, que tindrà la mort, que sol tenir lloc un any 

després que el glioblastoma multiforme sigui diagnosticat en el malalt. 

Depenent de la situació del malalt, és probable que una unitat similar, les 

PADES (Programes d‟atenció domiciliària –equips de suport) es desplaci cap a 

la pròpia residència del malalt. La família i el propi malalt també poden disposar 

d‟equips de suport a qui has d‟avisar. Hom pot disposar al mateix temps dels 

dos centres de suport. 

 

8. Neuroblastoma cerebral 

Dedico un petit apartat al neuroblastoma ja que les pràctiques que van tenir lloc 

en els laboratoris de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat Autònoma 

de Barcelona van consistir en la comparació del tumor del glioblastoma 

multiforme enfront el neuroblastoma. En el quadre següent podem comparar el 

glioblastoma i el neuroblastoma de forma general. 

 

Tumor (grau 

WHO) 

 

Localització 

típica 

Edat de la manifestació 

clínica (%) 

% dels pacients 

amb 5 anys de 

supervivència 
0-20 

anys 

20-45 

anys 

>45 

anys 

Glioblastoma 

(Grau IV) 

Hemisferis 

cerebrals 

3 25 72 <3 

Neuroblastoma 

(Grau IV) 

Abdomen >95   >90 (<1 any 

d‟edat) 

20-50 (>1 any 

d‟edat) 

 

Els neuroblastomes tenen origen en les cèl·lules precursores de neurones i 

solen néixer en els lòbuls frontals dels hemisferis cerebrals, encara que 
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també ho poden fer en altres parts de l‟hemisferi cerebral. Solen originar-se en 

l‟abdomen , en les glàndules suprarrenals, a prop de la medul·la espinal o en el 

tòrax i poden disseminar-se als óssos (cara, crani, pelvis, estpatlla, braços, 

cames), medul·la òssia, fetge, ganglis limfàtics, pell i ales òrbites dels ulls. 

Tenen més incidència en els primers 10 anys de vida i és probable que algun 

tumor d‟aquest tipus maduri o presenti zones de maduració en cèl·lules 

ganglionars. 

Segons els resultats dels exàmens macroscòpics realitzats en els hemisferis 

cerebrals, es presenten en forma de masses discretes, grises i granuloses 

(amb un promig de 6 a 7 cm) que poden contenir quists i regions de necrosi i 

hemorràgies.  

 

Imatge d‟una tomografia computadora d‟un neuroblastoma metastàsic en posició frontal 

Pel que respecta l‟estudi histològic, Horter i Rubinstein han descrit tres variants: 

la clàssica, la desmoplàsica i la de transició. En la variant clàssica el tumor 

consisteix en cèl·lules fusiformes fosques, rodones, amb poc citoplasma. Les 

prolongacions polars de les cèl·lules fusiformes poden alinear-se per produir 

rosetes idèntiques a les observades en els neuroblastomes suprarenals. La 
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variant desmoplàstica es caracteritza per la presència d‟estroma en el teixit 

connectiu. La tercera variant, anomenada quadre de transició, conté 

característiques de les dues anomenades anteriorment. En les variants 

desmoplàstica i de transició el tumor mostra una menor tendència a diferenciar-

se en cèl·lules ganglionars madures. 

En l‟estudi clínic, el neuroblastoma cerebral es comporta com neoplàsia 

maligna amb xifra alta de recurrència després de la cirurgia. El 40% d‟aquestes 

neoplàsies es propaguen mitjançant el líquid cefaloraquidi i també hi ha 

metàstasis extraneurals, és a dir, fora de la cèl·lula neuronal.  

Com a conseqüència de la seva poca incidència, no s‟ha pogut precisar si les 

lesions madures presenten millor pronòstic que les indiferenciades. El 

tractament que se segueix davant un cas de neuroblastoma cerebral consisteix 

en cirurgia, radiació en tot l‟eix del SNC i quimioteràpia. 

 

 

 

En aquesta imatge observem la línea 
humana del neuroblastoma SH-SY5Y 
tenyida. El color blau de la imatge és de la 
sonda d‟ADN florescent. La fotografia fou 
presa en Zeiss 63X objective and 
documented with a SPOT camera 

 

 

 

 

 

Les cèl·lules SH-SY5Y són denses i 
confluïdes en aquesta etapa. Apreciem més 
fàcilment el creixement neurític en la part 
baixa de la fotografia 
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VII. TUMORS NEURÒGLICS 
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El glioma és el tumor primari de la neuròglia (astrocitoma, 

oligodendroglioma, ependimona, medul·lobastoma) que sol trobar-se en el 

cervell i, rares vegades, en la medul·la espinal. 

En adults se solen localitzar en la zona supratentorial (part inferior dels lòbuls 

posteriors del cervell) i en el nens és més freqüent que es localitzi en la zona 

infratentorial (part superior del cervell). Com més primitives o indiferenciades 

són les cèl·lules, més ràpid és el seu creixement. En els gliomes és freqüent 

que es produeixin hemorràgies i necrosi. Tots els tumors d‟aquest grup 

s‟infiltren en el teixit encefàlic adjacent, però no metastatitzen en altres òrgans. 

No obstant, poden expandir-se pel líquid cefaloraquidi (LCR) cap altres parts 

del sistema nerviós. A causa de la seva localització anatòmica i dels efectes de 

compressió que poden exercir damunt estructures vitals, la majoria dels 

gliomes són de pronòstic greu. 

 

1. Astrocitoma 

Una neoplàsia d‟aquest tipus prové de l‟astròcit. Des del punt de vista clínic, la 

major part dels astrocitomes comencen com tumors diferenciats de creixement 

lent i solen anar acompanyats d‟epilèpsia, trastorns mentals i cefalàlgia.  

Probablement gairebé tots els glioblastomes provenen d‟astrocitomes 

indiferenciats. Considerant aquesta gamma d‟anaplàsia (pèrdua de 

diferenciació cel·lular i estructural que és característica dels tumors malignes), 

els astrocitomes diferenciats es classifiquen com de grau 1 o 2, l‟astrocitoma 

anaplàsic com grau 3 i el glioblastoma multiforme com astrocitoma de grau 4. 

Els astrocitomes diferenciats i anaplàsics representen uns 20 o 30% casos dels 

gliomes cerebrals i són més freqüents en la infància. Tal i com passa amb la 

incidència dels tumors en el sistema nerviós central, el coeficient d‟homes i 

dones és d‟1 a 2. Aquest tumor tendeix a pertànyer a grups anatomoclínics 

força ben definits, en els quals un lloc del cervell guarda relació amb un grup 
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d‟edat determinat. Els adults tendeixen a astrocitomes cerebrals; les neoplàsies 

cerebel·loses són més freqüents en nens. 

En l‟estudi macroscòpic, els astrocitomes diferenciats solen presentar-se en 

forma de masses carnoses de color gris blanc i contorns que dilaten i deformen 

el teixit subjacent del teixit nerviós central. Els astrocitomes diferenciats solen 

ser massissos, encara que a vegades tenen quists petits. La seva mida pot 

adoptar uns centímetres de diàmetre o ser una massa enorme que substitueix 

una part important de l‟hemisferi cerebral i, fins i tot, propagar-se a l‟hemisferi 

oposat a través del cos callós. 

Astrocitoma 

 

 

 

 

Detecció d‟aquest difós astrocitoma 

d‟hemisferi cerebral a través de 

ressonància magnètica 

Els símptomes inicials depenen del lloc anatòmic del tumor. El trastorn de les 

funcions motores i sensitives pot ser estàtic durant anys sense progressar molt. 

La majoria dels pacients presenten una desmillora clínica sobtada i ràpida, 

generalment relacionada amb l‟aparició d‟una anaplàsia tumoral. La 

supervivència està relacionada amb el grau de malignitat. Quan l‟astrocitoma 

presenta anaplàsia, el pronòstic és greu ja que la mort apareixerà en qüestió de 

mesos o anys.  

En els astrocitomes difusos de baix grau de malignitat es recomana practicar 

radioteràpia després de la cirurgia, sobretot si queden restes tumorals. El 

tractament dels anaplàsics és el mateix que el dels glioblastomes, que veurem 

més endavant.  
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Esquema que resumeix l‟evidència que les cèl·lules mare neurològiques poden ser 

transformades a cèl·lules mare canceroses escapant els mecanismes de control de la 

proliferació. Aquestes cèl·lules mare a què ens referim han estat identificades per la 

glicoproteïna CD133. 
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Diagnosticar un astrocitoma 

L‟estudi d’imatge realitzada per un neuròleg és la manera més efectiva per 

localitzar i diagnosticar un astrocitoma. Amb aquest propòsit, es realitzen 

imatges de ressonància magnètica (MRI), tomografies computacionals 

(CT Scan) i raigs X. A part d‟aquestes proves d‟imatge, també pot ser 

necessària la realització d‟una biòpsia. Amb aquestes tres tècniques s‟observa 

l‟astrocitoma per tal de procedir a l‟anàlisi de cada cas individual. 

 Diagnòstic tomogràfic 

La imatge per ressonància magnètica és un escàner no invasiu que mostra 

imatges detallades del cervell així com els nervis i els teixits que el rodegen. La 

tomografia computacional identifica el lloc exacte i la mida del tumor. Els raigs 

X solen utilitzar-se per veure si el tumor ha tingut metàstasi, ja sigui del cervell 

a altres parts del cos o a l‟inrevés. 

La tomografia computacional és la tècnica que utilitza raigs X per obtenir 

imatges radiològiques del cos per seccions longitudinals a distàncies de mitja 

polsada. Dóna més informació que la proporcionada pels raigs X regulars. És 

recomanable utilitzar-la per trobar hemorràgies o tumors del cervell. 
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Aquella persona qui hagi de realitzar la prova no podrà haver begut les hores 

anteriors i probablement haurà hagut de prendre un medicament especial o un 

líquid per veure. El procediment tarda una hora i durant aquest temps cal 

relaxar-se per tal que les imatges siguin el més precises possibles. 

A vegades és necessari injectar un líquid contrastant, al qual poca gent sol ser 

al·lèrgica, en una vena perquè els òrgans o els vasos sanguinis apareguin amb 

més brillantor a les imatges. Com en altres proves, cal que es comuniqui al 

metge si s‟és al·lèrgic a quelcom. 

Els resultats seran comentats amb la persona que s‟ha fet aquesta tomografia 

en un període de set a deu dies. Si el metge ho creu necessari, pot ser que li 

demanin una mostra d‟imatges addicionals a través del CT o per raigs X. 

També és possible que vulgui una mostra de sang o d‟orina. 

 

2. Glioblastoma multiforme 

De tots els gliomes, el glioblastoma multiforme (GBM) representa el grau 

més extrem d’anaplàsia. L‟estudi de la major part del glioblastoma, tal i com 

he comentat anteriorment, sol revelar lesions característiques d‟astrocitomes 

diferenciats o indiferenciats: els glioblastomes sovint provenen d'astrocitomes 

previs com a conseqüència d’anaplàsia progressiva (Robbins i Cotran, 

Patologia estructural i funcional, 1985) També pot aparèixer de sobte, sense 

haver estat precedit per un astrocitoma. 

Cal remarcar que el nivell d‟anaplàsia en un tumor voluminós varia molt en 

diferents llocs, cosa que provoca que el grau d‟un tumor precisat per biòpsia o 

varies biòpsies pot no ser característic de tota la massa. El nivell d‟anaplàsia 

pot modificar-se en qualsevol moment. El lloc de la lesió, les dimensions i 

l‟accessibilitat de l‟extirpació quirúrgica tenen un paper important en el resultat. 

En síntesi, la classificació en graus d‟aquestes neoplàsies té una utilitat clínica 

limitada ja que escollir el nivell clínic d‟una anaplàsia és un tema molt objectiu. 
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Aspecte morfològic dels cultius de GBM en contrast de fase en els primers 22 dies de cultiu en 

els quals es va establir la línia cel·lular. En el microscopi de contrast de fases es va seguir a 

diari el creixement de les cèl·lules amb un registre fotogràfic als 4 dies (A), detall als 4 dies de 

cultiu (B), 10 dies (C) i als 22 dies de cultiu (D). Les fletxes indiquen els elements 

fibroblastoides. Barres = 60 μm 

Els glioblastomes multiformes són els gliomes primaris més freqüents ja que 

la meitat de gliomes són d‟aquest tipus. La seva freqüència màxima és entre 

els 45 i 55 anys i, com la resta de tumors malignes del sistema nerviós central, 

és més comú en el sexe masculí que en el femení. Malgrat ser la forma més 

predominant de tumor cerebral primari, trobem 2 o 3 casos per cada 100000 en 

Europa i Amèrica del Nord. 

 

 

 

 

Ressonància magnètica que mostra les principals 

característiques d‟un glioma 
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Tal i com mostra el seu examen macroscòpic, els glioblastomes tenen 

tendència a aparèixer circumscrits (amb un límit marcat), encara que infiltren 

el cervell adjacent en les vores. La major part neixen els hemisferis 

cerebrals, majoritàriament en els lòbuls frontals. Sovint quan es diagnostiquen 

ja tenen una mida gran i ocupen més d‟un lòbul cerebral o s‟han estès 

mitjançant el cos callós a l‟hemisferi oposat. 

En menor freqüència neixen en la medul·la espinal. Si bé ja he comentat 

anteriorment que aquest tumor presenta una relació amb l‟astrocitoma, en 

casos infantils sovint es troben focus de glioblastoma en astrocitomes situats 

en el pont i el bulb. La seva presentació en el cerebel és excepcional (0,24% 

del total de glioblastomes), fet que contrasta amb la proporció volumètrica que 

ocupa el cerebel: el cerebel representa el 10% de tot el conjunt de l‟encèfal. 

Les variacions de l’aspecte macroscòpic d’una regió a una altra són molt 

característiques. D‟aquesta manera, descrivim algunes lesions com blanques i 

consistents i altres com grogues i toves. L‟estovament quístic, el focus de 

necrosi i les hemorràgies són característiques en la reacció d‟aquest tumor 

davant qualsevol teràpia anticancerígena actual. Els anàlisis histològics 

d‟aquest tumor, mostren un notable comportament anaplàsic (pèrdua de la 

diferenciació cel·lular), hipercelularitat (augment patològic del número de 

cèl·lules d‟un teixit) i pleomorfisme22, fenomen que explica la presència de 

cèl·lules allargades i petites i cèl·lules gegants. Altres característiques que cal 

nombrar d‟aquest tumor són la seudoempalitzada23 del seu nucli, les imatges 

mitòtiques anormals i la proliferació cap a l’endoteli. Els gliomes poden 

disseminar-se a través del cos callós, per via del LCR. En alguns casos, els 

glioblastomes es propaguen àmpliament i s‟estenen per les meninges24 o la 

medul·la espinal. És extremadament inusual trobar metàstasi més enllà del 

SNC.  

                                                           
22

 Terme utilitzat en citologia per descriure variabilitat de mida i forma de cèl·lules i/o dels seus 

nuclis. És una característica típica del glioblastoma multiforme i, per extensió, dels altres 

neoplasmes malignes ja que els tumors poden mostrar diferents aspectes. 
23

 El nucli es converteix en una zona amb cèl·lules tumorals extremadament malignes. 
24

 Les meninges són les membranes del teixit connectiu que cobreixen tot el sistema nerviós 

central. 
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Els panels A i B mostren l‟aparença histològica del glioblastoma, caracteritzada per 

pleomorfisme, la densitat cel·lular i la necrosi (asterisc del panel B). La proliferació endotelial 

s‟aprecia en l‟asterisc del panel A. 

Com que és un tumor molt vascularitzat25, a vegades l‟aplicació d‟una teràpia 

anticancerígena pot ser del tipus ictal (amb mort del teixit cerebral) com a 

conseqüència d‟una hemorràgia intratumoral.  

Si bé des d‟un punt de vista clínic les manifestacions produïdes per aquesta 

neoplàsia són similars a aquelles causades pels astrocitomes, el glioblastoma 

multiforme té una aparició més aguda i progressa amb més rapidesa.  

Els GBM se solen localitzar en la substància blanca subcortical dels hemisferis 

cerebrals. Un 31% dels casos analitzats se situen en el temporal, un 24% en el 

parietal, un 23% en el frontal i un 16% en l‟occipital. La seva ubicació en tronc 

cerebral està associada a pacients pediàtrics.  

 

RM axial i coronal amb contrast d‟un glioblastoma multiforme amb afectació de cos callós 

                                                           
25

 Dit del teixit en què existeixen o es formen vasos sanguinis. 
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Causes 

El perfil més comú d‟un malalt correspon a una persona de sexe masculí que 

sol superar els 50 anys d‟edat i majoritàriament sol provenir d‟Amèrica del Sud, 

d‟Àsia o de Caucas26. La raó d‟aquesta afirmació no està definida. Molts 

glioblastomes apareixen esporàdicament, sense cap predisposició genètica. 

Com en la majoria de tumors del sistema nerviós central, tampoc s‟ha trobat 

cap relació amb el tabac, l‟alimentació, els telèfons mòbils o els camps 

electromagnètics però sí en l‟exposició crònica a derivats petroquímics. 

Una de les possibles causes d‟aquest tumor és la radiació ionitzant. Altres 

estudis proven que pot existir una relació amb el clorur de polivinil27 (PVC). Hi 

ha una associació de tumors de cervell i malària, cosa que suggereixi que 

l‟Anopheles, el mosquit portador de la malària, pugui transmetre un virus o un 

altre agent que causi el glioblastoma.  

La síndrome de Turcot (TS) és l‟associació d‟un tumor maligne del sistema 

nerviós central amb la poliposis familiar colònica, una malaltia caracteritzada 

per la presència d‟uns 100 pòlips en el recte i el còlon. El risc relatiu de 

desenvolupar un tumor cerebral, principalment medul·loblastomes i gliomes, en 

pacients amb aquesta poliposis és considerat 92 vegades major que el trobat 

en la població general. Normalment se sol procedir a un anàlisi molecular per 

confirmar aquesta síndrome. 

La definició de la síndrome de Turcot clínica va ser anterior a la identificació de 

la seva base molecular. Sembla que els dos tipus de tumors del sistema 

nerviós, els medul·loblastomes i els glioblastomes estan relacionats amb 

patologies moleculars diferents. Mentre que el primer tipus és causat per 

mutació en el gen APC, el segon està relacionat amb les mutacions en els gens 

                                                           
26

 Cal tenir present que aquestes dades s'han extret d'Internet i que la seva diversitat és 
conseqüència de l'existència de diversos estudis o organismes que les han elaborat o dels 
interessos i criteris d'avaluació de cada grup de treball. Així doncs, l'alumna no es 
responsabilitza de la seva certesa, només es limita a considerar aquesta dada com una part 
més del seu treball. 
27

 Resina sintètica obtinguda per polimerització del clorur de vinil. Més del 50% del PVC fabricat 
s‟utilitza en construcció. 
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implicats en la reparació d‟errades d‟aparellamanet de bases o en anglès 

MisMatch Repair (MMR) que també es coneix. 

La síndrome de Li-Fraumeni és una síndrome que predisposa a múltiples 

càncers primaris, entre ells els càncers cerebrals. Els riscs de càncer en LFS 

són aproximadament del 50% en els 30 anys i del 90% en els 60 anys. Els 

homes amb LFS tenen una menor probabilitat de risc de càncer que les dones. 

A més del 70% de persones que compleixen els criteris clínics per definir la 

síndrome s‟ha identificat una mutació en el gen TP5328 que inactiva la proteïna. 

També la llargada dels telòmers29 té relació amb les neoplàsies ja que una 

llargada menor del telòmer s‟ha associat amb el desenvolupament del tumor en 

les famílies amb LFS. 

 

 

 

 

                                                           
28

 Sovint el subtipus proneural del glioblastoma multiforme té alts índexs d‟alteracions en el gen 
TP53  
29

 El telòmer és una regió d‟ADN situada en els extrems dels cromosomes que els protegeix 
perquè no siguin destruïts. 
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Representació esquemàtica de les molècules implicades en la formació d‟un glioma 
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Gens que estan implicats en el desenvolupament del glioblastoma 

multiforme  

En el desenvolupament del GBM estan implicats nombrosos gens. Els estudis 

de la pèrdua d‟heterocigositat (LOH) són un mètode molt utilitzat per determinar 

la pèrdua del material genètic. L‟heterocigositat és el pas previ perquè una 

cèl·lula deixi de ser normal i es converteixi en maligna.  

El desenvolupament de glioblastomes podria estar lligant a l’amplificació 

d’EGFR (cromosoma 7)  i ERBB2 (cromosoma 17) i les delecions podrien 

associar-se a la pèrdua de funció dels gens supressors de tumors RB 

(cromosoma 13), p16 (cromosoma 9), PTEN i DMBT1 (cromosoma 10). El 

pitjor pronòstic té lloc quan el gen EGFR està amplificat i el cromosoma 10 perd 

heterocigositat.  

 

EGFR 

Els factors de creixement formen part d‟una família de polipèptids que 

s‟uneixen als seus corresponents receptors i estimulen la proliferació i 

diferenciació cel·lular tant en cèl·lules normals com en malignes. La unió 

d‟EGFR, el gen del qual es troba en el cromosoma 7 en la regió 7p12, amb el 

seu lligand comporta la proliferació cel·lular. 

El polipèptid resultant d‟aquesta unió està constituït per 1.186 aminoàcids, el 

seu pes molecular és de 170 kDa i el seu producte s‟expressa en la superfície 

cel·lular de la majoria de les cèl·lules. 

La proteïna consta de tres dominis: 

- Domini extracel·lular d‟unió al lligand que està constituït per quatre 

subdominis. El domini III és el responsable de la unió al lligand. Els 

principals lligands d‟EGFR són el factor de creixement epiletial (EGF) i el 

TGF-&#945, que són capaços d‟activar a EGFR quan estan units a la 

membrana. 
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- Domini de transmembrana que conté una seqüència de caràcter 

hidrofòbic que li permet travessar la membrana. 

- Domini intracel·lular en què resideix l‟activitat tirosin kinasa del receptor i 

que s‟encarrega de la regulació negativa del receptor. La tirosin kinasa 

activada del EGFR fosforila a un ampli número de substrats cel·lulars, 

entre els que s‟inclou la fosfolipasa-C-&#947 (PLC-&#947), MAPK 

(mitogen activated protein kinase) i GAP (ras GTPase-activating protein). 

L‟activació de la PLC-&#947 comporta l‟alliberació de Ca2+ dels 

compartiments intracel·lulars i es genera diaciglicerol que activa a la 

proteinkinasa C (PKC), una serín/treonín kinasa que fa que el receptor 

es deslocalitzi. 

Mitjançant l‟activació de Ras per la tirosín kinasa del EGFR es condueix 

a la proliferació cel·lular i a la síntesi d‟ADN. La tirosin kinasa és 

responsable de la progressió del cicle cel·lular de fase G1 a fase S. 

El complex lligand-receptor actiu es degrada en els lisosomes o es 

recicla en la membrana plasmàtica.  

Com ja hem comentat, en gairebé la meitat dels casos de glioblastomes el gen 

del EGFR es troba amplificat i moltes vegades es produeixen reordenaments 

del gen amplificat que provoquen un transcrit i proteïnes no lògiques. 

S‟han descrit un gran número de delecions o pèrdues en la seqüència del 

mRNA de l‟EGFR en diferents tipus de neoplàsies. Aquestes delecions es 

donen tant en el domini extracel·lular com en l‟intracel·lular i solen ser 

conseqüència d‟una alteració del tall i splicing o unió del mRNA quan aquest ha 

estat reordenat genèticament. Els reordenaments més comuns s‟ubiquen en la 

regió extracel·lular del receptor i s‟ha detectat l‟existència de tres tipus diferents 

de delecions en el domini extracel·lular d‟EGFR 7: 

- EGFRvI és una deleció observada en una línea cel·lular derivada d‟un 

glioma humà maligne i s‟assembla amb l‟oncoproteïna v-erb-B. 

Constitutivament està activa i no es pot regular a través del lligand.  
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- EGFRvII s‟ha descrit en gliomes amb gens amplificats i/o reordenats i es 

caracteritza per una deleció de 83 aminoàcids en el subdomini IV. És 

capaç de traduir la senyal de proliferació cel·lular de la mateixa manera 

que l‟EGFR sense alterar. 

- EGFRvIII resulta d‟un reordenament intragènic que comporta la 

sobreexpressió de transcrits que minven dels exons 2-7 del gen (801bp). 

A aquest receptor li manquen de l‟aminoàcid 6 fins el 273 i, com que no 

és capaç d‟unir al lligand, provoca una tirosín kinasa que presenta 

constitució activa i estimula la proliferació cel·lular de manera 

independent a la unió del lligand 8. Aquesta alteració, que aporta la 

capacitat tumorigènica a les cèl·lules del glioma en la que la síntesi 

d‟ADN no està estimulada pels factors de creixement, s‟ha descrit en el 

50% dels gliomes. 

Les delecions en el domini citoplasmàtic o intracel·lular, menys freqüents, estan 

localitzades en el domini inhibidor intracel·lular i en el regulador de 

Ca2+/internalitzador. Malgrat totes les delecions tenen el mateix inici, no tenen 

la mateixa longitud. 

 

Les cèl·lules de la parènquima del glioblastoma tenen un missatger RNA que codifica EGFR, 

detectat per la tonalitat negrosa en aquesta prova on les cèl·lules han estat rentades amb una 

substància radioactiva. Aquesta fotografia és d‟un glioma que presenta amplificació d‟EGFR 
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p53 

La proteïna p53 juga un paper crucial en el control del cicle cel·lular. El gen que 

la codifica es troba en el cromosoma 17q. La proteïna consta de 393 

aminoàcids i el seu pes molecular és de 53 kD. 

Presenta un temps de vida molt curt (entre sis i vint minuts). Ha de formar 

tetràmers30 per poder actuar. La seva funció és activar la transcripció de 

diferents gens fonamentals en el control del cicle cel·lular.  

Actualment s‟han descrit sis gens activats per p53 17: P21, Waf 1, Cip 1, 

MDM2, GADD45, Ciclina G1, Bax31, IGF-BP3. 

A més, aquesta proteïna respon a senyals de danys en l‟ADN frenant la 

progressió del cicle cel·lular d‟aquestes dues maneres: 

- Frena el cicle cel·lular en la fase G1 quan el dany en l‟ADN és petit i pot 

ser reparat. La funció de p53 és impedir la divisió cel·lular enfront la 

presència d‟alteracions en l‟ADN, alteracions que podrien suposar l‟inici 

del desenvolupament d‟un tumor. S‟activen els sistemes de reparació de 

l‟ADN, que detecten l‟alteració i l‟eliminen. Una vegada eliminada, la 

cèl·lula continua la seva divisió. 

Quan la proteïna MDM2 s‟uneix a p53 inhibeix la seva activitat. Així, és 

una manera de regulació pel producte, feed-back o retroalimentació. 

Com ja ha estat nombrat, s‟ha trobat amplificació o sobreexpressió de 

MDM2 en molts processos cancerígens. P53 activa l‟expressió de p21 i 

GADD45 quan el dany en l‟ADN es detecta en la fase G1. P21 frena el 

cicle cel·lular i GADD45 inhibeix l‟activitat del complex proteic implicat en 

la replicació de l‟ADN. 

- Promou la mort cel·lular programada o apoptosi si el dany en el genoma 

és irreversible. Per tal de dur a terme aquest propòsit, indueix l‟expressió 

de les proteïnes Bax i IGF-3 (Insulin Growing Factor-Binding Protein 3) 

                                                           
30

 Associació de dos dímers (proteïna composada per dos subunitats) de manera antiparal·lela. 
31

 Es recomana mirar l‟apartat de mort cel·lular on es descriu la proteïna Bax. 
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Les principals mutacions que apareixen en els dos al·lels de p53 són en els 

exons 5-8 del gen i per tant afecten en el domini d‟unió a l‟ADN. Un 85,6% 

d‟aquestes mutacions són puntuals (transversions32 i transicions33), un 8,1% 

delecions i insercions, un 5,5% mutacions sense sentit34 i un 0,8% mutacions 

silencioses35.  

Els astrocitomes de baix grau destinats a evolucionar a graus més alts ho fan a 

través de dues vies clínicopatològiques: una, a astrocitomes anaplàsics i 

posteriorment a glioblastomes, on el p53 sí que es troba mutat, i una altra, 

directament a glioblastomes on el p53 no està mutat. Això explica perquè la 

mutació no es troba en tots els casos de glioblastoma analitzats. 

 

La proteïna p16 està codificada pel gen MTS1, també conegut com CDKN2A, 

localitzat en el cromosoma 9p. El gen MTS1 participa en la gènesi de gliomes, 

entre altres tipus de càncer. La pèrdua de funció de p16, a través de diversos 

mecanismes possibles com són deleció homocigòtica, mutació o hipermetilació 

del seu promotor, introdueix la cèl·lula en un programa de creixement 

descontrolat, promovent o la iniciació o la progressió tumoral. El grau de 

malignitat sembla estar relacionat amb la freqüència de deleció de p16: els 

astrocitomes de baix grau no en presenten però tampoc els glioblastomes 

primaris. 

A continuació explicaré les mutacions menys freqüents. La que té lloc en el gen 

MMAC1-E1-A té relació amb la progressió de gliomes cap a la seva forma més 

maligna.  

La proliferació vascular en els gliomes astrocítics està associada amb alts 

graus de malignitat. En línies de glioma humanes PDGF (platelet-derived 

growth factor) produeix una resposta mitogènica que s‟atribueix amb la amb la 

                                                           
32

 Les transversions són el canvi d‟una base púrica per una altra de pirimidínica i al revés. 
33

 Les transicions són el canvi d‟una base púrica per una altra púrica o d‟una pirimidínica per 
una altra pirimidínica.  
34

 Les mutacions sense sentit donen lloc a proteïnes truncades (de menor mida). 
35

 Les mutacions silencioses són aquelles que no afecten a la seqüència aminoacídica de la 
proteïna. 
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seva resposta a EGF. EGF no és tan efectiu com FGF en temes de proliferació 

cel·lular. 

 

 

 

 

 

 

Podem comparar el creixement de les cèl·lules amb 

(fotografia superior) i sense (fotografia inferior) el 

factor de creixement fibroblast. Les cèl·lules han 

estat tenyides amb fibronectina per 

immunofluorescència. 

L‟abundància del receptor perifèric de benzodiazepines (PBRs) en els gliomes 

ha estat utilitzat com una peculiaritat per identificar-los. 

El descens de l‟expressió de GFAP (glial fibrillary acidic protein) pot estar 

directament relacionat amb la proliferació cel·lular. Els gliomes d‟alt grau 

presenten una elevada variabilitat de l‟expressió de GFAP. També podem 

parlar de la presència de la proteïna S-100, petita, altament soluble, dependent 

de calci i reguladora de la fosforilació i de la formació de microtúbuls, en una 

àmplia varietat de gliomes, entre els quals es troba el glioblastoma. 

 

 

 

 

Mostra de glioma tacada per doble 

immunofluorescència per GFAP 
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S‟ha demostrat que en pacients amb gliomes la presència del gen Sox5 pot ser 

un marcador d‟un bon pronòstic ja que un augment de Sox5 en cèl·lules de 

gliomes humans en cultiu inhibeix la proliferació cel·lular. 

PTEN, gen supressor que regula negativament la via de PI3K, és inactivat en la 

majoria dels casos de glioblastoma. P13K (phosphatidylinositol 3-kinase) que 

estan involucrats en la inhibició de l‟apoptosi i la proliferació cel·lular. 

DMBT (deleted in malignant brain tumors) juga un paper important en la 

interacció entre les cèl·lules tumorals i el sistema immune. 

Els anticossos monoclonals (MAb) defineixen companys d‟expressió entre 

cèl·lules de diversos llinatges. El MAb CG12 limita l‟expressió 

d‟aproximadament el 50% de les línies de glioma i neuroblastomes.  

Evidències de laboratori indiquen que el GBM conté una petita població de 

CD133+, cèl·lules mare nervioses capaces d‟iniciar la formació de tumors en 

animals. Aquestes cèl·lules semblen ser responsables de la recurrència del 

càncer en el cervell. Per fer-nos una idea del temps que poden dur a terme 

investigacions d‟aquest tipus, se solen tardar uns 6 o 8 mesos en identificar els 

gens específics que tenen aquestes cèl·lules, CD133+, i uns altres 6 o 8 mesos 

per verificar la funció del gen in vivo. 

Estudis de llinatges cel·lular han mostrat una quantitat superior 

d’inestabilitats antigèniques entre un alt percentatge de nous gliomes. 

 

Glioblastomes primaris i secundaris 

Els glioblastomes es classifiquen en primaris i secundaris. Els primaris solen 

aparèixer en majors de 50 anys i es manifesten sense evidència clínica ni 

histològica de lesió maligna precursora. Els secundaris es desenvolupen en 

pacients de menys de 45 anys i en la majoria dels casos són la progressió 

maligna d‟un astrocitoma de baix grau (grau II de l‟OMS) o d‟un anaplàsic (grau 

III de l‟OMS). Són dues línies genètiques diferents que condueixen a una 

histopatologia final comú. 
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Diferències en l‟evolució del glioblastoma primari i secundari 

Els glioblastomes primaris es caracteritzen per la presentació 

d‟amplificació/sobreexpressió d‟EGFR (receptor del factor de creixement 

epidèrmic; cromosoma 7), mutacions de PTEN (phosphatase and tensin 

homolgoue on chromosome 10), delecions de p16 o sobreexpressió de MDM2. 

Els secundaris contenen mutacions de p53 com característica genètica 

preponderant, però no exclusiva i són menys comuns que els altres. En els 

secundaris també s‟observa la sobreexpressió de PDGFR (plateletderived 

growth factor receptor) i anomalies en p16 i en el retinoblastoma (Rb). 

El desenvolupament de glioblastomes podria estar lligat a l‟amplificació 

d‟ERBB2 (cromosoma 17) i a altres locus36. Les delecions es poden associar 

amb la pèrdua de funció dels gens supressors de tumors RB (cromosoma 13), 

p16 (cromosoma 9), PTEN i DMBT1 (cromosoma 10). 

 

                                                           
36

 El locus és la posició fixa d‟un gen o un biomarcador en un cromosoma. 
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Variants que presenta 

La última classificació de la OMS accepta el gliosarcoma (GS) com una 

variant de Glioblastoma multiforme (GBM). És un tumor primari mixt del 

sistema nerviós central, compost d‟elements astrocitaris anaplàsics i d‟elements 

del teixit connectiu no diferenciat, conegut com mesènquima. 

Constitueix entre el 2-8% dels casos de GBM. Els estudis d‟imatge van 

demostrar lesions ben definides, heterogènies, amb un gran edema localitzat a 

l‟entorn de la lesió i amb un gran efecte de massa sobre estructures de línia 

mitjana i ventricle. Aquest tumor d‟alt grau sol trobar-se en els hemisferis 

cerebrals, sobretot en el lòbul temporal. De manera característica és un tumor 

de la tercera edat que apareix entre els 40 i 70 anys. 

Els casos que s‟han registrat d‟aquest tumor presentaven les característiques 

típiques d‟un tumor del sistema nerviós central un síndrome d‟hipertensió 

endocraniana, convulsions, dèficit motor, cefalea, vòmits, trastorns de conducta 

i edema papilar. La TAC mostra lesions hiperdenses. A la majoria dels casos 

se‟ls hi aplica resecció parcial i teràpia radiant (RDT). 

Quan s‟observa un tumor de composició mixta poden existir tres mecanismes 

per explicar la seva histogènesi37. El primer mecanisme afirma que ambdós 

components s‟originen independentment i coincideixen en l‟espai. La segona 

hipòtesi, proposada per Feigin, sembla ser explicada per inducció sarcomatosa 

a través d‟un procés hiperplàsic vascular després de la producció de factors 

angiogènics d‟acció paracrina pel component glial. Una tercera hipòtesi és que 

ambdós tinguin un origen comú en una cèl·lula indiferenciada pluripotencial.  

 

D‟altra banda, el glioblastoma multiforme de cèl·lules gegants es caracteritza 

histològicament per cèl·lules gegants multinucleades que mesuren més de 

500µm. L‟edat més comú on es presenta és els 42 anys i el gènere masculí 

també és el predominant. 

                                                           
37

 La histogènesi és la formació o desenvolupament dels teixits orgànics a partir de les cèl·lules 

indeferenciades. 
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GBM de cèl·lules gegants 

 

La manifestació clínica d‟aquest tipus de GBM no és específica i es relaciona 

principalment amb la seva localització i la mida del tumor. A part de la troballa 

histològica de nombroses cèl·lules gegants multinucleades, també hi ha petites 

cèl·lules sincials fusiformes que tenen una extensió variable en forma de xarxa. 

Les cèl·lules gegants, que  poden arribar a mesurar fins 500 micres, tenen una 

estructura delimitada i estable i el seu número màxim de nuclis és 20. Tenen un 

nuclèol prominent i a vegades tenen també inclusions citoplasmàtiques. 

Té una discreta predilecció pel lòbul temporal i sembla que tinguin marges ben 

delimitats. Els pacients poden sobreviure més temps que no pas aquells amb 

glioblastomes ordinaris, sobretot en casos de nens. És un exemple el cas d‟un 

nen que va sobreviure 11 anys. 

 GBM de cèl·lules gegants 

Com a característica que comparteixen amb els glioblastomes multiformes 

ordinaris, són els canvis microquístics, la presència de cèl·lules amb 

diferenciació astrocítica òbvia (astròcits fibrilars), l‟absència de necrosi també 

els que s‟associen a un pronòstic millor. La perllongada supervivència s‟associa 
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a la delimitació precisa de la lesió, probablement causada per la baixa capacitat 

d‟invasió de les cèl·lules tumorals. 

 

RM corresponent a GBM de cèl·lules gegants 

A continuació veurem una altra manera de classificar el GBM. El 97% dels 

tumors del subtipus clàssic tenen còpies extra del gen del receptor de factor 

de creixement epidèrmic (EGFR) i molts també tenen una expressió més alta 

d‟aquest factor. El gen TP53, que sol estar mutat en els casos generals de 

glioblastoma, no està mutat normalment en aquest subtipus. 

El subtipus proneural sovint té índexs alts d‟alteracions en el gen TP53, en 

PDGFRA (un tipus de gen codificant de plaquetes derivades d‟un factor de 

creixement) i en IDH1, el gen codificant de l‟iocitrate dehydrogenase-1. 

El subtipus mesenchyrmal es caracteritza per alts índexs de mutacions o 

d‟altres alteracions en NF1, el gen codificant de neurofibromatosis tipus 1 i per 

baixes alteracions en el gen EGFR. 

 

Signes i símptomes 

A més dels símptomes comuns que he descrit anteriorment en l‟apartat dels 

tumors del sistema nerviós central (nàusees, vòmits, mal de cap i hemiparèsia -

disminució a la força motora o paràlisi parcial), el signe característic d‟aquest 

tumor és una pèrdua progressiva de memòria, personalitat o dèficit neurològic a 

causa de la implicació dels lòbuls temporals i frontals. La classe de símptomes 

produïts depèn de la localització del tumor i de les seves propietats 

patològiques. Normalment aquests símptomes es mostren de manera gradual 
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però, una vegada ha adquirit una mida gran, produeix els símptomes 

ràpidament. 

En la tomografia computacional destaca la detecció d‟un reforç (increment de 

l‟intensitat de senyal en relació amb la sèrie sense contrast) en forma d‟anell en 

els glioblastomes multiformes, que es tradueix en un color més blanc. L‟anell de 

reforç que rodeja la taca blanca és el tumor cel·lular però també s‟han trobat 

cèl·lules tumorals a una distància de 15mm de l‟anell. 

 

RM d‟un glioblastoma parietal amb i sense contrast 

La classificació del glioblastoma multiforme és segons els resultats obtinguts en 

realitzar TAC i/o ressonància nuclear magnètic amb contrast. El grau tres es 

caracteritza per captació de contrast sense efecte de massa i el quart grau per 

captació de contrast i efecte de massa. 

 

Tractament 

Cal anomenar un seguit d‟inconvenients que dificulten el tractament d‟aquesta 

neoplàsia. En primer lloc, les cèl·lules tumorals del glioblastoma multiforme són 

molt resistents a les altres teràpies convencionals (fins i tot moltes drogues no 

poden actuar en el tumor ja que no poden creuar la barrera hematoencefàlica), 

el cervell és susceptible al dany provocat per una teràpia i té una capacitat 

limitada per reparar-se. 

El tractament de tumors cerebrals primaris i metàstasi consisteix en teràpies 

simptomàtiques i pal·liatives, procediment que ja demostra la gravetat dels 
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tumors. La teràpia simptomàtica, exemples de la qual són els anticonvulsius i 

els corticosteroides, té com objectiu millorar la funció neurològica del pacient. 

Amb la intenció de millorar la qualitat de vida i aconseguir una esperança de 

vida major, la cirurgia, la teràpia radioactiva i la quimioteràpia participen en el 

tractament enfront aquesta neoplàsia. 

 

Malgrat que el tractament actual enfront aquest tumor consisteixi en una 

craniotomia oberta amb resecció o extracció quirúrgica, tècniques 

seguides de quimioradioteràpia, antiangiogènesis amb bevacizumabv 

(teràpia antiangiogènica), radiocirurgia amb bisturí de raigs gamma i cura 

simptomàtica amb corticoides, el glioblastoma multiforme té un pronòstic 

molt pobre. Com en la majoria de tumors cerebrals, tant la radioteràpia com la 

quimioteràpia varien segons l‟histologia, el lloc anatòmic del tumor cerebral i el 

grau de Karnofski38. Un factor que implica un millor pronòstic de supervivència 

és que l‟índex de proliferació cel·lular sigui baix. 

 

Precisament un dels problemes que presenta el GBM davant la seva extirpació 

és que quan aquesta té lloc el tumor ja s‟ha estès d‟una manera considerable 

(ha produït metàstasi), cosa que complica la seva extracció. 

La tècnica coneguda com cirurgia guiada per fluorescència millora la 

supervivència de la majoria de pacients amb tumors cerebrals. Abans de 

l‟operació, s‟administra al pacient per via oral una substància anomenada 5-

ALA, que serà metabolitzada per les cèl·lules tumorals i produirà així una 

molècula fluorescent que serà possible de visualitzar després de l‟operació. El 

teixit tumoral emetrà una fluorescència vermellosa. 

                                                           
38

 La taula de Karnofski es troba a l‟apartat annexos d‟aquest treball de recerca. 
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Figura 1: Teixit al marge de la cavitat de resecció davall una llum blana. Les diferències en 

l‟aparença del teixit (tumoral i no tumoral) són difícils de distingir. 

Figura 2: El mateix teixit sota una il·luminació violeta. El glioma maligne és la part roja de la 

mostra. 

Com que la majoria dels casos que impliquen metàstasi cerebrals impliquen 

metàstasi múltiples, la pràctica actual consisteix a tractar les lesions amb 

radioteràpia total al cervell (WBRT). Resulta útil combinar aquesta 

radioteràpia amb cirurgia o radiocirurgia. La teràpia quirúrgica o radiocirurgia és 

útil en una lesió única, simptomàtica o que posi en perill la vida del pacient. 

S‟ha suggerit que la radiocirurgia pugui ser útil per substituir el tractament 

quirúrgic en pacients amb lesions menors de 3 cm en diàmetre. 

   

La craneotomia és l‟operació quirúrgica en què una part del crani s‟elimina amb la finalitat 

d‟accedir al cervell. En aquestes dues imatges podem observar les tècniques craneotomia i 

biòpsia dirigides per estereotaxia 
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Biòpsia dirigida per esterotaxia (dirigida per ordinador i que utilitza almenys dues imatges per 

localitzar la lesió en l‟espai tridimensional) 

Un tumor conté de mitjana 1011 cèl·lules, nombre que es redueix a 109 cèl·lules 

després d‟haver aplicat cirurgia. Les possibilitats que impliquen una major 

supressió del tumor augmenten si la cirurgia és guiada per un tint fluorescent 

anomenat 5-aminolevulinic àcid. 

La radioteràpia, que s‟aplica després de la cirurgia, pot reduir la xifra de 109 

cèl·lules fins 107. S‟ha trobat que una dosi de radiació total de 60-65 Gy millora 

significativament aquest tractament. 

També s‟ha provat la teràpia de captura neutrònica però el seu ús no està 

estès. Aquesta teràpia, que utilitza el neutró com a sistema que interacciona 

amb el pacient, depèn de la interacció de neutrons amb bor-1039 per produir 

partícules alfa i nuclis de liti. 

 

Definim l‟antiangiogenètic com un agent químic o biològic que inhibeix o 

redueix considerablement la formació de nous vasos sanguinis o angiogènesi. 

                                                           
39

 El bor-10 és un isòtop, és a dir, un àtom de l‟element químic Bor que es diferencia en el 

nombre de neutrons. El número 10 representa el seu número màssic.  
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Aquests agents poden ser utilitzats per combatre el càncer reduint la sang que 

necessiten els tumors per créixer i estendre‟s. 

El bevacizumab, aprovat per la FDA el 2009 pel tractament del glioblastoma, 

és un anticòs monoclonal que actua contra el factor de creixement de l‟endoteli 

vascular (VEGF), proteïna senyalitzadora implicada en l‟angiogènesi. Aquest 

anticòs s‟uneix específicament al  circulant i n‟impedeix la seva funció, la 

formació de vasos sanguinis, privant al tumor de l‟aport necessari de nutrients 

per al seu creixement i proliferació cel·lular. Els mecanismes de resistència 

inclouen la regulació positiva de les vies alternatives proangiogèniques i un 

major creixement  del tumor perivascular. La combinació d‟aquest agent amb la 

radiació, la quimioteràpia citotòxica pot ser útil. 

En el 28% dels pacients tractats amb aquest medicament s‟ha comprovat que 

encongeix el tumor, el 38% sobreviu almenys un any i el 43% sobreviuen 

almenys 6 mesos sense que la seva malaltia progressi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les molècules senyalitzadores d‟angiogènesi representa el potencial terapèutic en els gliomes 

d‟alt grau. VEGFR-2 és el primer conductor de l‟angiogènesi en aquests tumors, VEGF-A és 

secretat per la cèl·lula tumoral i inhibeix l‟acció de VEGFR-2. VEGFR-2 activa camins de 

senyalització que inclouen la cinasa MAP i PI2K-Akt, incrementant la permeabilitat vascular, la 
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migració de les cèl·lules endotelials i el moviment de la cèl·lula endotelial precursora. VEGF-A 

també inhibeix NRP1, que hauria d‟interaccionar amb VEGFR-2. Altres molècules 

proangiogèniques són les integrines αvβ3 i αvβ5. 

L‟activació de FGFR per bFGF és molt important respecte les teràpies angiogèniques. Si ANG 

½ inhibeix el seu receptor TIE2, promou l‟angiogènesi i mentrestant ANG-1inhibeix 

l‟angiogènesi. Els receptors Notch també tenen funcions proangiogèniques i s‟activen després 

d‟haver inhibit completament Delta4 en la superfície tumoral.
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agents angiogènics en tractaments clínics per alts graus 

de gliomes 

 

Mecanismes de resistència a la teràpia angiogènica en 

gliomes d‟alt grau.   

                                                           
40

 Algunes abreviacions són: ANG – angiopoitein; bFGF – basic fibrolast growth factor; FGFR – 

fibrolast growth factor receptor; MAPK – mitogen-associated protein kinase; NRP – neuropilin; 

PDGFR – platelet-derived growth factor receptor; PI3K – phosphatidylinositol 3-kinase; VEGF-

A, vascular endothelial growth factor A; VEGFR-2 – vascular endothelial growth factor receptor 

2. 
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RM d‟un pacient amb un glioma d‟alt grau tractat amb bevacizumab. La imatge A correspon al 

moment quan va començar la teràpia, la B a 4 mesos després. Clarament s‟observa una 

resposta: la reducció de la mida de la massa en el cos callós (c, d). Tumors que continuen el 

seu creixement durant la teràpia amb bevacizumab seran rarament tractats amb èxit.  

El bisturí de raigs gamma (Gamma knife) i el programa associat de 

planificació de tractament permet localitzar i irradiar zones relativament petites 

del cap, principalment dins el cervell, amb gran precisió. Aquest procediment 

permet administrar dosis intensives de radiació en les zones a tractar amb un 

efecte poc important en els teixits contigus.  

El corticoides, també coneguts com corticosteroides, és un tipus d‟hormona 

esteroide produïda per les glàndules suprarenals i té un paper fonamental en la 

regulació de diferents funcions de l‟organisme. En aquest cas, els 

corticosteroides poden reduir l‟edema peritumoral a través de la redistribució de 
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la barrera de la sang del cervell, efecte que produeix que la pressió intracranial 

disminueixi i, per consegüent, el mal de cap. 

 

Una altra variant del tractament dels gliomes de grau inclou la implantació 

quirúrgica d‟un polímer41 impregnat amb carmustina42, acció combinada amb 

radioteràpia postquirúrgica (EBRT). Per a totes les inflamacions o edemes 

peritumorals relacionats amb els tumors cerebrals s‟utilitza dexametasona, 

manitol43 i furosemida. En un anàlisi entre un grup de pacients a qui s‟havia 

subministrat carmustina i a un altre al que se li havia subministrat placebo44 el 

temps de supervivència en els tractats amb l‟implant de carmustina va ser 

superior, però les diferències no va ser estadísticament significatives (13,5 vs 

11,4 mesos, p=0,10). Cal interpretar aquestes dades amb precaució a causa 

del reduït nombre de pacients. En un altre assaig clínic per al glioblastoma 

                                                           
41

 Un polímer és cadascuna de les molècules d‟elevat pes molecular constituïdes per unitats 

estructurals idèntiques repetides i unides entre elles mitjançant enllaços covalents.  
42

 La carmustina és un agent antineoplàsic biodegradable que inhibeix nombroses enzims. Se 

subminisra per via parenteral intravenosa i es degrada en els primers 15 o 30 minuts. 
43

 El manitol substitueix el plasma sanguini en casos d‟hemorràgia. 
44

 El placebo és una preparació farmacèutica que no conté principis actius i se subministra a 

una persona o grup i que serveix de control respecte altres persones que prenen una 

combinació de substàncies en experiment, com la carmustina. Proporciona alleujament. 
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multiforme la supervivència als sis mesos va ser d‟un 56% en els tractats amb 

l‟implant i d‟un 36% amb placebo. 

 

En els pacients tractats amb l‟implant de carmustina els efectes secundaris més 

freqüents són l‟hemiplègia, convulsions, confusió i l‟edema cerebral. En el grup 

amb l‟implant de placebo són les convulsions, confusió, edema cerebral i 

l‟afàsia. Tant les infeccions com la hipertensió intracranials van ser els efectes 

adversos més freqüents en els tractats amb l‟implant de carmustina que amb 

placebo. De tota manera, en cap d‟aquests estudis no hi va haver cap grup 

control sense implant per poder comprovar els efectes adversos que suposa 

l‟implant de polímer i placebo per sí sols. 

Aquestes dades ens permeten concloure que no és recomanable un tractament 

amb un fàrmac d‟aquest estil. 

 

 

El MGMT és un important enzim reparador que contribueix a la resistència a 

temoizolomide. Disminueix l‟activitat de la reparació de l‟ADN i incrementa la 

susceptibilitat de les cèl·lules del tumor a temozolomide. Els pacients amb 

glioblastoma i metilació del promotor45 MGMT, que són els 45% dels casos, 

que van ser tractats amb temozolomide van tenir una supervivència mitjana de 

21,7 mesos i dos anys de supervivència mitjana en el 46% dels casos. 

En canvi, els pacients sense la metilació del promotor MGMT que van ser 

tractats amb temozolomide van tenir una mitjana de supervivència 

significativament més reduïda: de només 12,7 mesos i dos anys de 

supervivència en el 13,8% del total dels casos. 

                                                           
45

 En genètica, el promotor de l‟ADN d‟un gen és la secció d‟ADN que controla la iniciació de la 
transcripció de l‟ARN com producte d‟aquest gen. 
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Normalment el temozolomide és utilitzat en el tractament del glioblastoma, 

sense tenir en compte l‟estat de la metilació del promotor MGMT. L‟estat dels 

pacients amb desfavorable metilació del MGMT poden ser seleccionats per 

altres tractaments en investigacions futures. Els estudis de les dosis de 

temozolomide per exhaurir MGMT amb combinacions de temozolomide amb 

inhibidors de MGMT, com O6-benzylguanime, i inhibidors d‟altres enzims de 

reparació, com poly-(ADP-ribose)-polymerase, estan en progrés. 

Les taxes de supervivència a llarg termini amb un tractament de l‟auxiliar 

temozolomide amb una teràpia de radiació són baixes. 

 

En The Lancet Oncology, publicat en març de 2009, es van mostrar els 

resultats finals d‟un treball europeu i canadenc conegut com EORTC-NCIC que 

involucrava 573 pacients d‟edats compreses entre 18 i 70 anys amb nou 

diagnòstic de glioblastoma, WHO grau IV. 286 van ser escollits a l‟atzar per 

tractar-los amb radiació i uns altres 287 per teràpia i temozolomide. Durant 30 

dies cada dia es donaven fraccions de 2 Gy i el temozolomide va ser 

administrat a 75 mg/m2 diàriament durant 49 dies. Després d‟aquest període 

d‟administració amb aquesta dosi, es van administrar fins sis cicles de 

temozolomide, 150-200 mg/m2 cada 5 dies durant 28 dies. 

L‟anàlisi que tingué lloc dos anys més tard va mostrar una supervivència del 

27,2% de grup de teràpia enfront el 10,9% en el grup que només va rebre 

radiació. Als 5 anys, la mortalitat va ser del 89% amb temozolomide i del 97% 

amb només radiació. La majoria dels pacients tractats amb èxit amb la teràpia 

combinada amb el temps hi havia recurrència del tumor i moren. 

 

En síntesi, una metilació (adició d‟un grup metil CH3) en el l‟enzim MGMT 

(methylated-DNA-protein-cysteine methytransferase) s‟associa a una 

supervivència major. Per tal de determinar si el promotor del gen de MGMT 

esta metilat cal dur a terme un test d‟ADN. Si la resposta és positiva, el fàrmac 

quimioterapèutic temozolomide és efectiu ja que atravessa la barrera 

hematoencefàlica. 
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Les teràpies biològiques innovadores en avaluació clínica per a pacients 

amb tumors cerebrals s‟estenen des de la vacunació amb cèl·lules dendrítiques 

fins a inhibidors de factors de creixement, passant per inhibidors de la farnesil 

transferasa, la teràpia gènica vírica. Una teràpia que també es troba en objecte 

d‟estudi és la de l‟inhibidor del receptor tirosina cinasa, que veurem més 

endavant en la part pràctica de laboratori d‟aquest treball de recerca. 

Aquells pacients amb tumors cerebrals que no són freqüentment 

curables, com el glioblastoma multiforme, es consideren idonis per assaigs 

clínics i per estudis que avaluen el funcionament de nous fàrmacs i 

modificadors de la resposta biològica. D‟aquesta manera, són ells qui 

avaluen radiosensibilitzadors, hipertèrmia o braquirradioteràpia intersticial 

usada juntament amb EBRT per millorar el control local del tumor. 

Alguna complicació en el procés de la malaltia, com per exemple una infecció, 

precipita l‟inevitable. Si al pacient se subministren antibiòtics o sèrum i una 

sonda d‟alimentació s‟està impedint un final ràpid a la malaltia i s‟allarga 

l‟agonia un temps més 

No només és un tumor agressiu pels éssers humans, sinó que també ho és per 

l‟espècie canina. Actualment s‟està duent a terme una recerca per tal que es 

desenvolupin tractaments en gossos per veure‟n la resposta. 

 
FDG-PET (fluorodeoxiglucosa-PET) revela una àrea hipermetabòlica en la imatge de la dret 

que mostra la repetició de GBM  
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Com que encara no és possible establir una cura per la gran majoria dels casos 

de glioblastoma multiforme, cal investigar en l‟elecció racional dels 

medicaments, basada en el mecanisme subjacent, l‟avaluació sistemàtica dels 

nous objectius i les drogues amb el propòsit de millor els resultats de les 

teràpies dels pacients amb glioblastoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge per ressonància magnètica corresponent a una dona amb GBM de 75 anys d‟edat. La 

imatge A, sense contrast, correspon a la vista axial; la D i la E, a la sagital. En tots elles podem 

apreciar una intensitat baixa de la senyal de la lesió, del edema que l‟envolta i del efecte de la 

massa en el ventricle dret. Les altres imatges, amb contrast i que per tant servirien per establir 

el diagnòstic, mostren també la vista axial (c) i la coronal (f). En ambdues s‟aprecia una massa 

irregular. La vista axial (b) mostra un increment de la intensitat del senyal a través del qual es 

representa l‟edema. 

  

 

 

RM cerebral amb tall coronal que mostra el 

component sòlid i quístic del tumor  

RM cerebral en tall axial que mostra el 

tumor rodejat d‟un edema. 
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El pronòstic dels glioblastomes és pèssim: el 90% dels pacients mor en un 

termini de dos anys i aquest motiu, juntament amb el tema de l‟agressivitat, és 

una de les raons perquè es portin línies d‟investigació per saber per quin motiu 

és resistent a les teràpies anticancerígenes actuals. Com que els GM d’alt 

grau són rarament curables, l’objectiu del tractament és prolongar la 

supervivència amb bona qualitat de vida.  

S‟han trobat cèl·lules amb propietats similars a les de les cèl·lules mare en el 

glioblastoma i aquesta pot ser la causa de la seva resistència als tractaments 

convencionals. 

 

El Kaplan-Meier és un sistema utilitzat pe mesurar la fracció dels pacients amb 

GBM que viuen des del moment inicial del seu diagnòstic. Les següents 

gràfiques han estat extretes de la web 

http://www.neurooncology.ucla.edu/Performance/GlioblastomaMultiforme.aspx. 

En aquestes gràfiques podem veure que el nivell de supervivència, com ja ha 

estat comentat, decreix a mesura que passa el temps. La gràfica que mostra la 

supervivència de temps relativa amb l‟edat compresa entre 35 i 50 anys és 

també la que presenta una supervivència major una vegada passats els 6 anys. 

En l‟última gràfica, que mostra les edats més avançades, la supervivència 

també és inferior perquè a partir d‟aquella edat és més probable que pateixis 

altres malalties que compliquin el teu estat de salut.  

http://www.neurooncology.ucla.edu/Performance/GlioblastomaMultiforme.aspx
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Segons un estudi datat del 2003, podem dividir el pronòstic del glioblastoma 

multiforme en tres grups segons el Karnofski Performance Scale Index (KPS)46, 

l‟edat del pacient i el tractament. La RPA (recursive partitioning analysis) és un 

sistema de classificació clínic. 

L‟índex de Karnofsky Performance Score (KPS) pot ser utilitzat per comparar 

l‟efectivitat de les diferents teràpies i avaluar el pronòstic de cada cas 

individualment. Els valors més alts d‟aquest índex defineixen un tumor que 

permet dur una activitat normal i treballar, sense tenir una cura especial. Els 

nivells més baixos d‟aquest índex designen una situació on és necessària la 

cura hospitalària ja que la malaltia pot avançar ràpidament. 

RPA 

classe 

Definició Historial de 

temps de 

supervivència 

Historial d‟1 

any de 

supervivència 

Historial de 3 

anys de 

supervivència 

Historial de 5 

anys de 

supervivència 

III Edat < 50, 

KPS ≥ 90 

17, 1 mesos 70% 20% 14% 

 

IV 

Edat < 50, 

KPS < 90 

 

11, 2 mesos 

 

46% 

 

7% 

 

4% 

Edat > 50, 

KPS ≥ 70 

amb extracció 

cirúrgica amb 

                                                           
46

 Podem consultar aquesta classificació en l‟apartat 1 dels annexos. 
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bona resposta 

neurològica 

 

 

V + VI 

Edat ≥ 50, 

KPS ≥ 70, 

extracció 

cirúrgica 

sense bona 

resposta 

neurològica 

 

 

7, 5 mesos 

 

 

28% 

 

 

1% 

 

 

0% 

Edat ≥ 50, 

KPS ≥ 70, 

sense 

extracció 

cirúrgica 

Edat ≥ 50, 

KPS < 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. TIPUS DE MORTS CEL·LULARS 

El ser humano adulto está formado por unos cien billones de células. 

Cada día, diez mil millones de estas células (una de cada diez mil) 

mueren y otras tantas nacen para reemplazarlas y mantener así la 

estructura y funcionamiento adecuado de los órganos y tejidos del 

organismo.  

Javier Naval, María Ángeles Álava y Alberto Anel 
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El 1972, Kerr, Wyllie i Currie van establir les diferències entre els DOS tipus de 

mort cel·lular gràcies a una recopilació d‟evidències morfològiques.  

La mort patològica, anomenada necrosi cel·lular, succeeix en el centre d‟una 

lesió aguda com un trauma o isquèmia i es caracteritza per la ruptura cel·lular. 

L‟altra mort cel·lular programada, la fisiològica, succeeix durant el 

desenvolupament o hemostàsies de l‟organisme i manté la integritat de la 

cèl·lula. L‟anomenem apoptosi i aquesta mort respon a un programa de mort 

intracel·lular que pot ser activat o inhibit per una varietat d‟estímuls, ja siguin 

fisiològics o patològics. L‟apoptosi s‟ha considerat com referent del procés en 

tots els sistemes, cosa que ha permès identificar una part important de la xarxa 

de mecanismes que el controlen. El terme apoptosi està relacionat amb la mort 

cel·lular per condicions fisiològiques i també és la mort majoritària en processos 

patològics quan s‟aplica una teràpia contra la malaltia.  

D‟altra banda, el terme necrosi designa a la mort per condicions patològiques. 

Ambdós termes fan referència als aspectes morfològics de les cèl·lules que 

moren. Una cèl·lula necròtica s‟infla, explota i allibera el seu contingut 

citoplasmàtic, cosa que produirà una resposta inflamatòria en atreure cèl·lules 

del sistema immune. Aquesta mort és típica de situacions accidentals o 

agudes, com per exemple ferides, infeccions o dany inicial en infarts. 

Una cèl·lula que mor per necrosis és detectada fàcilment per la seva resposta 

inflamatòria. Com ja hem comentat, una cèl·lula apoptòtica va reduint lentament 

el seu volum mentre perd trossos de citoplasma i membrana. 
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IX. APOPTOSI 

1. Un procés natural en el desenvolupament dels 

organismes 

Definim apoptosi com el procés bioquímic que utilitzen els organismes 

multicel·lulars per eliminar cèl·lules danyades o no necessàries d‟una manera 

tan controlada que minimitza el dany de les seves cèl·lules veïnes. Aquest 

programa genètic de regulació controlada de mort cel·lular (programada en 

els gens de les cèl·lules) permet a l‟organisme la seva correcta morfogènesi 

així com la seva renovació i l‟eliminació de les cèl·lules que amenacen la seva 

supervivència. Aquest procés no deixa rastre i tampoc perjudica les cèl·lules 

veïnes. Les cèl·lules apoptòtiques s‟encongeixen i empaqueten el seu contingut 

en bocins petits fàcilment digeribles per unes altres cèl·lules, anomenades 

col·loquialment escombriaires, que les esborraran. 
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Cal tenir en compte altres raons o motius com la manca de menjar o d‟oxigen 

suficient o haver sofert un dany irreparable que provoquen que la cèl·lula mori. 

De manera inconscient, el cervell controla hormones que comuniquen a les 

cèl·lules senyals per controlar-les. 

 

La mort cel·lular programada, en equilibri amb la proliferació, contribueix 

a la renovació dels teixits que formen l’organisme. La caracterització 

d‟aquest procés i el complex mecanisme de la mort cel·lular programada facilita 

la comprensió de nombroses patologies humanes. En qualsevol part del cos 

l‟equilibri entre creixement i mort és molt delicat. La capacitat de mort és 

patològica si l‟apoptosi no està regulada. D‟aquesta manera, un excés 

d‟apoptosi està relacionat amb les malalties neurodegeneratives i la resistència 

a l‟apoptosi és una de les característiques que contribueixen a la generació 

d‟un tumor i és la causa d‟algunes malalties autoimmunes. El temut càncer 

depèn no només de la capacitat de proliferar i envair les cèl·lules tumorals, sinó 

també de la disminució de la seva capacitat de mort cel·lular ja que no 

responen ni als seus controls interns ni a les senyals de mort que els hi envien 

les cèl·lules del sistema immunològic. Els tractaments anticancerígens es 

basen en estimuladors de la mort cel·lular.  
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La cèl·lula apoptòtica sofreix una sèrie de canvis morfològics que la defineixen 

com a tal, com són la reducció del seu volum i l‟alteració de la membrana ja 

que hi apareixen protuberàncies (conegudes com blebbing). El citoplasma i els 

orgànuls cel·lulars es condensen i alliberen factors de l‟interior de la 

mitocòndria que promouen la mort. 

Una de les característiques més importants de l‟apoptosi és la condensació del 

nucli i la fragmentació de l‟ADN en fragments de 200 parells de bases o 

múltiples d‟ells. Això significa que la cromatina es fa més densa i es col·lapsa 

dividint-se en varies esferes. A més a més, moltes proteïnes cel·lulars pateixen 

una ruptura o proteòlisis, generalment catalitzada per proteïnes amb activitat 

enzimàtica (caspases). 

Les restes cel·lulars sobrants, que estan sempre rodejats de membrana 

cel·lular, són fagocitats47 per macròfags o per cèl·lules veïnes, cosa que evita la 

resposta inflamatòria local produïda en la necrosis quan la cèl·lula, en trencar-

se, allibera el seu contingut al medi.  

 

A: Visualització de les cèl·lules apoptòtiques. Cèl·lules neuroepiletials de la retina d‟embrió de 
pollastre tenyides amb un marcador de caspasa 3 activada, tinció que ens permet visualitzar la 
pèrdua de les vesícules de la membrana plasmàtica.  

B: La tinció de la cromatina permet visualitzar la fragmentació del nucli en cossos picnòtics, que 
té lloc durant l‟última fase de l‟apoptosi. 

                                                           
47

 Els fagòcits són les cèl·lules presents en la sang i en altres teixits animals capaces de captar 
microorganismes i restes cel·lulars i, en general, tota classe de partícules inútils o nocives per 
l‟organisme per introduir-los al seu interior amb la finalitat d‟eliminar-los mitjançant fagocitosis.  
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Existeixen dues rutes principals d’activació de l’apoptosi. Una d‟elles 

s‟inicia en la membrana a nivell d‟unes proteïnes, anomenades receptors de 

mort, que en unir-se a determinades proteïnes extracel·lulars (lligands) 

desencadenen l‟activació de caspases. L‟altra via s‟inicia en resposta al dany 

cel·lular causat per radiació o determinats compostos tòxics i aquesta via, per 

tant, correspondria a la mort de les cèl·lules una vegada havent-los-hi aplicat 

quimioteràpia i radioteràpia. En aquesta última via tindria lloc la 

permeabilització de la membrana mitocondrial. 

Durant l‟apoptosi les mitocòndries alliberen al citosol proteïnes que participen 

en el procés de manera decisiva. Una d‟aquestes proteïnes és el citocrom c 

que, una vegada en el citosol, produeix l‟activació d‟algunes caspases. En 

alliberar aquestes proteïnes, que afecten el procés de transport d‟electrons, el 

mitocondri perd la seva funció com òrgan generador d‟energia. 

També es produeixen canvis en la distribució de lípids de la membrana 

plasmàtica. La fosfatidilserina, un fosfolípid que es troba en la cara interna de 

la bicapa lipídica, es col·loca a l‟externa. Aquest lípid actua com a senyal 

perquè la cèl·lula apoptòtica sigui reconeguda i eliminada pels fagocits. 

La mort cel·lular va començar a considerar-se un fenomen fisiològic important 

dins el procés de desenvolupament dels organismes poc després del 

descobriment que els organismes estaven compostos per cèl·lules, a la meitat 

del segle XIX. Les primeres observacions de mort cel·lular fisiològica foren 

realitzades en la metamorfosis d‟amfibis per Vogt el 1842. 

L‟apoptosi juga un paper essencial en el desenvolupament embrionari, 

especialment en el del sistema nerviós ja que el número de neurones depèn 

de la eliminació de moltes cèl·lules mitjançant aquest procés. Un exemple clar 

d‟apoptosi és l‟eliminació de les cèl·lules de les regions interdigitals per donar 

lloc als dits. 
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2. Model inicial: Caenorhabditis elegans 

Sydney Brenner, John Sulston i Robert Horvitz van rebre el Premi Nobel de 

Medicina i Fisiologia el 2002 per identificar aquest procés de mort cel·lular 

programada en Caenorhabditis elegans i haver trobat els gens responsables.  

La descripció dels gens del nematode Caenorhabditis elegans ha estat un pas 

important per l‟estudi del procés apoptosi. Aquest cuc de pell llisa, no 

segmentada, amb un cos allargat, cilíndric i forma afilada viu damunt els 

microorganismes de la matèria vegetal en descomposició i s‟alimenta d‟aquests 

animals. La seva vida dura unes 2 o 3 setmanes.  

Sydney Brenner va començar a estudiar aquest nematode als anys 60. Una de 

les raons que van influir en l‟elecció d‟aquest nematode com a sistema 

experimental d‟apoptosi fou el fet que té 959 cèl·lules somàtiques transparents, 

que poden ser estudiades individualment mitjançant microscopi, i 17800 gens 

diferents que formen el seu mapa genètic. D‟aquesta manera, C. elegans 

representa la relació perfecta entre la simplicitat i la complexitat de les funcions 

i mecanismes que són regits per gens que s‟han conservat al llarg de l‟evolució 

fins els mamífers. Gràcies la presència d‟aquests gens, desenvolupa processos 

com embriogènesi, desenvolupament, funcionament del sistema nerviós, 

comportament i envelliment que són motiu d‟estudi en organismes superiors. 

Gràcies els estudis que Horvitz va inicar el 1986, es va establir el número i la 

localització de les cèl·lules que moririen per apoptosi durant el 

desenvolupament i, a través de l‟anàlisi de mutants, es van descriure els gens 

implicats en aquest mecanisme. Aquests gens tenen el seu homòleg en 

organismes superiors. S‟intueix que els receptors de mort són elements 

d‟adquisició més recents ja que no s‟ha trobat en C. elegans. 
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3. Famílies de molècules implicades en l‟apoptosi 

Receptors de mort 

En l‟apoptosi instructiva tenen un paper fonamental els anomenats receptors 

de mort, situats en la superfície de la cèl·lula, i que reben la senyal de 

lligands de mort específics per cadascun d‟ells. Una vegada han rebut la senyal 

que els han enviat els lligands, els receptors poden donar la senyal 

directament a les caspases. 

Els receptors de mort pertanyen a la família del receptor de TNF –tumor 

necrosis factor-, família que es caracteritza perquè els seus membres tinguin 

en comú un domini48 extracel·lular ric en cisteïna49. Totes les molècules 

senyalitzadores d‟apoptosi tenen una seqüència situada en el seu domini 

intracitoplasmàtic que serveix per unir el receptor amb la resta de la maquinària 

apoptòtica. 

A continuació veurem els receptors de mort més coneguts. 

- CD95 (APO-1/Fas) El gen que codifica la proteïna CD95 en humans es 

troba en el lloc 10q23 del cromosoma 10 i consisteix en una sèrie de 9 

exons interromputs per 8 introns (seqüències sense informació). El 

domini extracel·lular de la proteïna està format per tres subdominis rics 

en cisteïnes, codificats pels exons 2,3 i 4. La zona intracitoplasmàtica es 

troba en l‟exó 9 i conté la regió reguladora anomenada death domain. 

                                                           
48

 Els dominis són les zones especialitzades d‟una proteïna amb funció no estructural que són 

importants per les seves funcions ja que són claus per a la cèl·lula. Aquestes zones estan 

formades per aminoàcids determinats que es pleguen d‟una manera determinada. Normalment 

els receptors de membrana, els enzims, els factors de transcripció (que s‟uneixen a la molècula 

de l‟ADN i determinen que aquest es converteixi en RNA missatge i aquest en proteïnes) tenen 

diferents dominis. En una proteïna cada domini té una estructura determinada i també una 

funció determinada per la seva estructura. 

49
 La fórmula química de l‟aminoàcid cisteïna és aquesta:  
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CD95L és el lligand fisiològic d‟aquesta proteïna i també pertany a la 

família del TNF. Aquesta proteïna té implicacions en una sèrie important 

de processos fisiològics relacionats amb el sistema immune. 

- TNFR1. El receptor 1 de TNF és una proteïna d‟aproximadament 55 kDa 

i s‟expressa en la majoria de tipus cel·lulars. És la proteïna que 

anomena la família en què està integrada i amb qui comparteix els tres 

subdominis rics en cisteïnes situats en la zona extracel·lular. 

El seu lligand50 és TNF, una citoquina51 produïda principalment per 

macròfags actius i cèl·lules T52 com a resposta a una infecció. A 

diferència de la família formada per CD95/CD95L, la parella TNFR1/TNF 

és capaç de transmetre a la cèl·lula dos tipus de senyals molt diferents 

entre si. 

Per una part, la unió de TNF al seu receptor TNFR1 activa els factors de 

transcripció NFkB i AP-1 produint la inducció de gens de caràcter 

proinflamatori i immunomodulador. Una senyal d‟inflamació seria 

característica de la mort per necrosi, mort majoritària que té lloc quan al 

glioblastoma multiforme se li aplica una teràpia anticancerígena. D‟altra 

banda, aquesta unió pot donar lloc a una senyal d‟apoptosi. No obstant, 

la senyalització d‟apoptosi mitjançant aquesta proteïna és més limitada 

que la intervinguda per CD95 ja que la unió del seu lligand només la 

senyalitza en alguns tipus cel·lulars una vegada la síntesi de proteïnes 

ha estat bloquejada. Probablement existeix algun factor que bloqueja les 

                                                           
50

 Podem definir un lligand com una molècula capaç de ser reconeguda per una altra provocant 

una resposta biològica. La unió del lligand al seu receptor sol provocar l‟obertura d‟un canal 

iònic o la síntesi d‟un segon missatger o la regulació de l‟activitat dels enzims a què s‟uneixen. 
51

 Una citoquina és una proteïna que regula les interaccions de les cèl·lules del sistema 

immunitari. 
52

 Els limfòcits o cèl·lules T no són capaços de produir anticossos lliures. Disposen de receptors 

capaços de reconèixer antígens a la superfície externa d‟altres cèl·lules. 
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senyals d‟apoptosi derivades de TNFR1 i la seva expressió segurament 

estarà controlada per NFkB i JNK/Ap-1, factors de transcripció53. 

- DR3 (death receptor 3). Aquest receptor és molt semblant a TNFR1 en 

temes de seqüència. Quan s‟uneix a un lligand proteic Apo3L dóna lloc a 

una doble senyal que pot comportar l‟activació de NFkB o la mort per 

apoptosis de la cèl·lula. Les molècules que intervenen en les dues vies 

de senyalització són les mateixes que en el cas de TNFR i es diferencien 

d‟aquest en l‟expressió, tant de receptors com de lligands. 

- DR4 i DR5. El lligand d‟aquests receptors de mort, conegut com TRAIL o 

Apo2L, és el que mostra més semblança amb CD95L encara que, a 

diferència d‟aquesta molècula, el seu ARN missatges es troba expressat 

de manera constitutiva en una gran quantitat de teixits i la seva 

expressió és major en limfòcits. 

La senyal a través de la proteïna de membrana Apo2L produeix apoptosi 

en una gran varietat de línies tumorals. La senyal d‟apoptosi intervinguda 

per aquests receptors pot ser regulada a través de la família de 

receptors decoy (DcRs) que protegeixen la cèl·lula de l‟apoptosi 

provocada per l‟unió de TRAIL. 

Un dels membres de la família és DcR1 (TRID, TRAIL-R3 o LIT), una 

proteïna unida a la superfície cel·lular que és capaç d‟unir-se a TRAIL i 

la transfecció en cèl·lules sensibles a aquesta via de senyalització 

redueix notablement l‟apoptosi intervinguda per aquest senyal.  

S‟ha demostrat que la transfecció amb DcR2 (TRAIL-R4 o TRUNDD), 

receptor homòleg a DR4 i DR5, inhibeix l‟apoptosis intervinguda per 

TRAIL. Podem comprovar que tant DcR1 com DcR2 competeixen amb 

DR4 i DR5 per la unió de TRAIL i això dificulta que la senyal d‟apoptosi 

sigui transmesa a través d‟aquests receptors. 

                                                           
53

 Un factor de transcripció és una proteïna que s‟uneix a seqüències d‟ADN específiques i 
controla la transcripció de la informació genètica de l‟ADN a l‟ARNm. 



Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme 

 

117 

 

Proteïnes de la família Bcl-2: Bcl-2, Bcl-xL, Bax 

A més de receptors de mort, el procés d‟apoptosis també necessita 

mecanismes de regulació de gran exactitud i seguretat. La família de proteïnes 

Bcl-2, que compta amb almenys 15 membres en mamífers controla una via de 

regulació. Tota aquesta família presenta una homologia amb Bcl-2, el primer 

membre que fou descrit. 

Totes aquestes proteïnes presenten en la seva estructura almenys una de 

quatre seqüències consecutives descrites i que es numeren des de BH1 a BH4. 

Sembla que BH3 està directament relacionat amb una funció proapoptòtica i 

que les altres seqüències estiguin relacionades amb una funció antiapoptòtica. 

L‟estructura que presenten també està condicionada per la presència d‟aquests 

dominis. La majoria d‟aquestes proteïnes presenten un domini c-terminal 

hidrofòbic que els permet unir-se a la cara citoplasmàtica de les membranes 

mitocondrials, reticle endoplasmàtic i embolcall nuclear, de manera que poden 

registrar danys en aquests orgànuls. 

Els membres antiapoptòtics de la família com Bcl-2, Bcl-XL inhibeixen la mort 

cel·lular i els membres proapoptòtics com Bax, Bad i Bid l‟activen. Les seves 

concentracions regulen el balanç entre mort i supervivència gràcies 

l‟heterodimerització. Parlem d‟heterodimerització quan dos metabòlits (molècula 

utilitzada durant el metabolisme) que són diferents membres de la mateixa 

família s‟uneixen formant una nova entitat activa funcional. L‟heterodimerització 

no és necessària per l‟activitat dels membres antiapoptòtics de la família Bcl- 2 i 

pels proapoptòtics del grup Bax però sí que és molt important pels membres 

proapoptòtics del grup BH3, que basen gran part del seu funcionament en la 

unió de les proteïnes antiapoptòtiques, a les quals afecten en la seva activitat. 
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MEMBRES MÉS ESTUDIATS EN LA FAMÍLIA Bcl-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres 
antiapoptòtics 

Bcl-2 Proteïna prototip d‟aquesta família. Pesa 26 

KDa54. Té quatre dominis que van des de BH1 fins 

a BH4. 

Aquesta proteïna integral de membrana es troba 

en la cara citoplasmàtica de la membrana externa 

de la mitocòndria, el reticle endoplasmàtic i 

l‟embolcall nuclear. En aquestes membranes 

forma una estructura similar a la d‟un porus, cosa 

que permet que es desenvolupi una de les seves 

funcions: modificar el fluix de molècules o petites 

proteïnes, intervenir en l‟estabilitat d‟orgànuls com 

la mitocòndria. La sobreexpressió de la proteïna 

Bcl-2 pot evitar o endarrerir diverses formes de 

mort cel·lular programada com les induïdes per la 

retirada de factors de creixement, irradiació g i 

múltiples drogues quimioteràpiques. 

Bcl-2 adquireix un paper més important en la 

regulació de l‟apoptosi en determinats teixits com 

són els limfòcits i les neurones més que no pas en 

el desenvolupament embrionari. 

Bcl-XL 
En temes estructurals i funcionals s‟assembla molt 

a Bcl-2 però el seu pes molecular és superior. 

Posseeix els quatre dominis BH. 

La seva sobreexpressió pot intervenir una 

resistència significativa a la mort per apoptosi 

                                                           
54

 Anomenen dalton o uma a la més petita unitat de massa utilitzada per expressar masses 

atòmiques i masses molecular. Equival a la dotzena part de la massa del nucli de l‟isòtop més 

abundant del carboni, el carboni-12. 

1 dalton = 1 uma = 1,66053886 · 10 
-24

 gram ; 1 KDa = 1000 Da 
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depenent de la derivació de factor de creixement. 

L‟ARNm d‟aquesta molècula sembla trobar-se en 

una gran varietat de teixits com en poblacions del 

sistema hematopojètic (responsable de la 

producció de cèl·lules sanguínies) i el sistema 

nerviós central. L‟expressió del missatge 

d‟aquesta molècula en teixit neural adult és alta i 

constitutiva i està relacionat amb la capacitat 

d‟aquest teixit de mantenir la viabilitat cel·lular 

postmitòtica (d‟aquelles cèl·lules que no es 

renoven, com les neurones) durant grans períodes 

de temps. 

Membres 
proapoptòtics 

Bax 
La proteïna Bax és un dels membres pro-

apoptòtics més importants de la família. El seu pes 

molecular és de 21 KDa i té els dominis BH1, BH2 

i BH3. Bax està àmpliament expressada en els 

diferents teixits i la seva sobreexpressió accelera 

la mort com a resposta a diferents senyals. Està 

implicat en els fenòmens mitocondrials de 

l‟apoptosi i es caracteritza per la seva capacitat de 

dur a terme una forma de mort cel·lular 

programada independent de molts mecanismes de 

regulació i execució d‟aquest procés, 

característica que sembla que està relacionada 

amb la seva capacitat per interaccionar amb els 

canals que controlen la permeabilitat i el flux iònic 

en el mitocondri. 

Subfamíli
a BH3 

Excepte pel domini BH3, no mostren homologia 

amb Bcl-2. Per exercir la seva funció, el domini 

BH3 dels membres d‟aquesta subfamília 

s‟introdueix en l‟espai hidrofòbic format per 

l‟associació de les regions BH1, BH2 i BH3 dels 



Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme 

 

120 

 

membres antiapoptòtics. Un exemple de l‟acció 

d‟aquesta proteïna la trobem en els membres Bid i 

Bik, que indueixen l‟alliberació de citocrom c i la 

seva posterior apoptosi sobre la mitocòndria. 

Els ratolins mutants nuls55 per Bcl-2 completen el seu desenvolupament 

embrionari però moren al cap de 30 dies i mostren una pèrdua progressiva de 

motoneurones facials i sensorials. Els mutants que sobreexpressen Bcl-XL o 

Bcl-2 presenten un increment en el número de neurones sensorials i una major 

resistència davant la mort. Els mutants nuls per Bax presenten un increment en 

el número de motoneurones facials, que són més resistents a morir. Els ratolins 

mutants dobles nuls per Bcl-XL i Bax 

van mostrar que Bax és el 

responsable de la majoria de la mort 

neuronal dels mutants nuls per Bcl-XL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta imatge podem veure les rutes 

d‟activació de l‟apoptosi: la ruta d‟activació a 

través dels receptors de mort i la mitocondrial. 

 

 

                                                           
55

 Ens referim a un mutant que ha perdut completament la funció del gen mutat. S‟indica aquest 
concepte per diferenciar-lo d‟altres tipus de mutants on el gen està modificat per perdre només 
una part de la seva funció o per modificar la seva regulació. 
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Proteïnes de la família de les caspases 

Les caspases  són les proteïnes executores de l‟apoptosi que, mitjançant la 

degradació d‟un grup seleccionat de proteïnes, desmunten la maquinària 

cel·lular. Totes les caspases (cisteín-proteases) tenen una cisteïna en el seu 

centre actiu i produeixen talls en proteïnes, just després de l‟aminoàcid Asp. 

Són un tipus de proteases sintetitzades com proenzimes inactives o 

procaspases. Totes les caspases s‟activen per proteòlisis, és a dir, per la 

degradació de proteïnes mitjançant enzims específics o proteases o mitjançant 

la digestió intramolecular.  

Quan s‟activen per proteòlisis limitada i s‟associen a subunitats adquireixen 

l‟activitat catalítica per proteolitzar els seus residus. Les caspases inactives 

poden ser substrat de les actives, de manera que unes caspases activen a 

unes altres seguint un ordre jeràrquic. Les caspases actuen en forma de 

tetràmer: dos unitats enzimàtiques s‟uneixen entre sí mantenint ambdós llocs 

actius independents, cosa que permet que facin la seva funció amb un efecte 

cascada. 

Tenen especificitat de substrat. Coneixem uns 40 substrats cel·lulars per les 

caspases, entre els que es troben proteïnes que inhibeixen la mort cel·lular 

com Bcl-2, proteïnes que participen en la reparació de l‟ADN o en l‟organització 

de la cromatina i proteïnes que regulen el citoesquelet. Aquestes proteïnes són 

tallades de manera coordinada per tal que perdin o modifiquin la seva funció.  

El trencament de substrats per part de les caspases provoca aquests 

efectes en el procés general: 

- Degraden molècules com ICAD/DFF45, implicades en protegir la 

cèl·lula del procés d’apoptosi. ICAD/DFF45 és la molècula que 

manté inhibida a CAD, la nucleasa responsable de la degradació de 

l’ADN durant l’apoptosi.56 Els membres antiapoptòtics de la família Bcl-

                                                           
56

 Si el trencament de substrat per part de les caspases degrada molècules com ICAD/DFF45,  
la molècula CAD actua degradant l‟ADN, característica de l‟apoptosi. 
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2, un altre exemple de molècules protectors de la cèl·lula, també són 

degradats per caspases: la proteòlisis allibera un fragment que té poder 

pro-apoptòtic per si mateix. 

- Degraden molècules implicades directament en l‟estructura cel·lular com 

són la quinasa d‟adhesió focal (FAK) i la quinasa 2 activada per p21. 

- Altres proteïnes degradades per les caspases són algunes de les 

relacionades amb la reparació en l‟ADN i amb els processos de 

replicació i transcripció de l‟ADN (DNA-PKCS) o la poli (ADP-ribosa) 

polimerasa (PARP). 

Es qüestiona si la funció de cada caspasa varia segons el teixit en què es troba 

i de l‟estímul desencadenant de l‟apoptosi. De la mateixa manera que passa en 

altres sistemes proteolítics, l‟activitat de les caspases va acompanyada de 

l‟acció dels seus inhibidors. 

Probablement l‟origen del senyal d‟activació s‟explica en la sobreexpressió de 

determinades procaspases. Segons aquesta hipòtesi, s‟agrupen i s‟activen 

monòmers a baixes concentracions i la molècula adaptadora s‟uniria al receptor 

de mort per propiciar la seva autocatàlisis. També hi ha una altra teoria, 

autocatàlisi facilitada, que postula que les caspases es troben en la cèl·lula 

formant complexos i que un cofactor facilita l‟activació canviant la conformació 

o alliberant un inhibidor del complex format que permetria l‟autocatàlisi de la 

proteïna i l‟inici del senyal apoptòtic. 

S‟han descrit 11 membres de la família de les caspases en humans i tots ells 

tenen en comú que se troben en forma de zimogen o proenzim. Podem 

classificar les caspases que participen en l‟apoptosi en dos grans grups. 

Podem anomenar el primer grup, format per les caspases 8 i 9 i probablement 

per les 2 i 10, com iniciador ja que s‟activen com a resultat de senyals 

apoptòtics i activen les caspases efectores (les caspases 3, 6 i 7). Aquestes 

caspases proteolitzen substrats cel·lulars provocant la desorganització de la 

cèl·lula i els canvis morfològics típics de l‟apoptosi.  
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Les caspases presenten una estructura ben definida: 

- El domini N-terminal és molt variable, tant en la seva seqüència com en 

la seva longitud  i té funcions de regulació i activació. 

- La regió catalítica està format per dos dominis: un gran (20 KDa) i un 

altre petit (10 KDa), que donaran lloc a les dues subunitats de l‟enzim 

una vegada activat. 

Les caspases es classifiquen en dos grups segons la longitud de la seva regió 

reguladora N-terminal o predomini. Les caspases com -1, -2, -4, -5, -8 i -10, 

anomenades com caspases amb predomini llarg, estan involucrades en 

funcions de regulació de l‟activació de la cascada.  

A tall d‟exemple, les procaspases -8 i -10 contenen en els seus predominis 

repeticions d‟una seqüència d‟interacció proteïna-proteïna anomenada domini 

efector de mort (DED) i les procaspases -1, -2, -4, -5 i -9 contenen dominis de 

reclutament de caspases (CARDs). Aquestes seqüències, juntament amb la 

seva localització propera a la membrana plasmàtica, fan possible que aquestes 

caspases conegudes com iniciadores s‟uneixin al complex format pels 

receptors de superfície senyalitzadors d‟apoptosi, com són CD95 i TNF, on 

s‟activen i comença la cascada de proteòlisis. 

L‟altre grup està format per les anomenades caspases efectores (-3, -6 i -7), 

que tenen predomini curt i són activades per les anteriors. Es tenen indicis que 

aquestes caspases actuïn al final de la cascada proteolitzant els components 

cel·lulars. Tallen una cisteïna precedida per un aspàrtic quan troben una 

seqüència de reconeixement composta per quatre aminoàcids i que varia 

significativament entre les diferents caspases. La proteïna substrat ha de tenir 

una estructura terciària que li permeti ser reconeguda per les caspases. 
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Esquema representatiu del mecanisme central d‟apoptosi. En verd se representen les 

molècules antiapoptpòtiques i en roig, les proapoptòtiques. Si se superen els mecanismes de 

control tant intracel·lulars com extracel·lulars, independentment de la naturalesa de l‟estímul 

inductor de mort, el procés dóna lloc a l‟activació d‟una cascada de proteases que trenquen la 

cèl·lula ràpidament i de manera controlada, sense causar-li danys.  

El coneixement dels mecanismes moleculars que provoquen que una cèl·lula mori en 

situacions fisiològiques pot ajudar a solucionar la pèrdua irreparable de cèl·lules en certes 

situacions patològiques i disminuir així les seqüeles de determinades malalties. 

 

4. Regulació molecular de l‟apoptosi 

Tots els elements que hem descrit anteriorment són els components més 

importants de la maquinària d‟apoptosi en mamífer i es troben coordinats entre 

si de manera física i funcional. Aporten al sistema global una gran varietat de 

rutes d‟iniciació en resposta a diferents estímuls i de punts de regulació. En la 

via senyalitzadora d‟apoptosi, que presenta una estructura reticular molt 

ramificada en els seus inicis i que després va confluint cap a rutes comuns per 

terminar en una o diverses, tenen especial importància aquests punts de 
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regulació i són sobretot els del final de la xarxa descrita on es decideixen 

accions que afectaran l‟integritat cel·lular. 

FADD, TRADD i Apaf-1 són proteïnes adaptadores ja que posseeixen dues 

regions d‟unió que les distingeixen de les altres proteïnes. FADD és una 

proteïna que serveix de pont entre CD95 i la procaspasa-8: posseeix un domini 

DD (death domain) pel que s‟uneix una regió homòloga present en la regió 

intracitoplasmàtica de CD95 i també té un domini DED (death effectot domain) 

que li serveix per unir-se a la procaspasa-8. La pèrdua de FADD és letal en 

l‟etapa embrionària. 

TRADD és l‟adaptador que s‟uneix mitjançant un domini DD a la regió 

intracitoplasmàtica dels receptors de superfície TNFR1 i DR3 i, a través de la 

seva unió amb altres adaptadors, actua com a plataforma d‟emissió de diverses 

senyals. 

La proteïna Apaf-1 actua com molècula adaptadora a nivell de mitocondri ja 

que s‟uneix a procaspasa-9 mitjançant un domini CARD que té en el seu 

extrem N-terminal. Facilita l‟agregació de la procaspasa57. La unió de les 

procaspases-9 que provocarà la seva autocatàlisis i posterior activació. 

Tant els receptors de superfície, situats fora de la cèl·lula, o la resposta que té 

lloc dins la cèl·lula a estímuls d‟estrès cel·lular a nivell de mitocòndria o 

disfuncions dins el cicle cel·lular són tipus d‟inici de senyals d‟apoptosi. CD95 i 

TNFR1 són receptors en la superfície de la cèl·lula que donen inici a la senyal 

d‟apoptosi fent un reclutament de procaspasa-8. Per tal que això passi, intervé 

la molècula adaptadora FADD que s‟uneix directament amb CD95 i a través de 

la molècula intermèdia TRADD (TNFR-associated death domain) amb TNFR1. 

A partir d‟aquesta activació es desencadena el procés. 

Si el procés d‟apoptosi s‟inicia en senyals que provenen de l‟interior cel·lular, 

aquestes senyals responen a esdeveniments que relacionen la cèl·lula amb el 

seu entorn, com són la pèrdua de contacte amb les cèl·lules que l‟envolten, 
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l‟estrès cel·lular58 o senyals contradictòries i simultànies referents al seu 

cicle de divisió. Aquesta situació provoca que la cèl·lula es converteixi en 

perillosa pel sistema en què es troba i per això és eliminada. Aquesta apoptosi 

no és instructiva, és a dir, no és aquell tipus d‟apoptosi on un sistema que no 

ha sofert els danys mencionats anteriorment es dirigeix directament cap a 

l‟apoptosi ja que cal que dugui a terme un determinat procés fisiològic.  

Així, un altre punt d‟inici de la senyal d‟apoptosi és el mitocondri. La molècula 

Apaf-1 pot unir la procaspasa-9 mitjançant la interacció de les seves regions 

CARDs. En tots aquests sistemes, el complex format pels receptors, els 

adaptadors i la procaspasa es denomina apoptosoma i la formació d‟aquest 

complex dóna lloc a l‟activació de la procaspasa. En el cas d‟Apaf-1 es 

requereix ATP i citocrom c, molècula de mida petita alliberada per la 

mitocòndria en resposta a l‟estrès cel·lular o com a part del bucle d‟amplificació 

de la senyal intervinguda pels receptors de superfície, per dur a terme aquesta 

formació. 

En aquest bucle d‟amplificació intervé Bid, una proteïna proapoptòtica de la 

família Bcl-2, que, després de ser processada per caspasa-8, es divideix en 

dos fragments. El fragment C-terminal fa que el mitocondri alliberi a l‟exterior 

citocrom c, que activa l‟apoptosoma format per Apaf-1 i procaspasa-9. La 

senyal s‟amplifica pel sistema que acabo de descriure si existeixen pocs 

precursors de caspasa-8. Aquest punt de la xarxa de senyalització és delicat a 

la regulació per membres antiapoptòtics de la família Bcl-2 (exceptuant el cas 

en què Bid amplifica el senyal), que inhibirien el transport de citocrom c a 

l‟exterior i estabilitzarien la membrana mitocondrial.  

El senyal de mort que s‟inicia en el mitocondri pot ser resposta d‟estímuls que 

abracen conceptes des d‟estrès cel·lular fins a drogues, radiacions, agents 

oxidants, sobrecàrrega de Ca++. Alguns estímuls actuen mitjançant unes 

molècules mediadores anomenades ceràmides, segons missatgers en la 

senyalització d‟apoptosi i Bax (membre proapoptòtic de la família Bcl-2 destacat 
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en l‟apoptosi intervinguda pel mitocondri). Els efectes d‟aquest procés són 

l‟alliberament de citocrom c, el trencament de la cadena de transport 

d‟electrons, l‟alliberament d‟ions superòxid, una hiperpolarització de la 

membrana interna que pot donar lloc a una expansió de la matriu i trencament 

de la membrana externa, l‟obertura del porus mitocondrial i l‟alliberament del 

factor inductor d‟apoptosi (AIF).  

També existeixen senyals d’apoptosi que s’inicien en el nucli ja que, en el 

context d‟un organisme pluricel·lular, una cèl·lula que ha sofert danys de 

caràcter neoplàsic en l’ADN ha de ser eliminada per apoptosi ja que la 

seva transformació ha estat un perjudici per l‟organisme. L‟apoptosi o detenció 

de la cèl·lula en els estadis G1 i G2 del cicle és una manera de mort. Les 

respostes cel·lulars a danys genètics, com el que passaria en l‟últim cas 

descrit, es duen a terme per quinases, destacant entre aquetes: l‟ATM i la 

quinasa dependent d‟ADN (DNA-PK). Ambdues quinases dirigeixen respostes 

com el moment d‟activació del cicle, la detenció del creixement cel·lular, la 

reparació i l‟apoptosi. 

 

5. Processos en què està implicat aquest mecanisme 

La mort cel·lular programada és un mecanismes bàsic implicat de forma 

decisiva en nombrosos processos, entre els que podem destacar el 

desenvolupament embrionari i l‟homeòstasi. 

Desenvolupament embrionari 

Com ja he comentat anteriorment, les primeres observacions que es van 

realitzar del fenomen de la mort cel·lular programada (MCP) es van realitzar en 

el context del desenvolupament. 

En alguns processos d‟estudi, les cèl·lules apoptòtiques eren vistes en l‟interior 

de les cèl·lules veïnes encarregades de fagocitar-les, cosa que provoca una 

certa dificultat per calcular fins a on arriba el paper exercit per l‟apoptosi en 
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alguns processos de desenvolupament embrionari ja que el número de cèl·lules 

apoptòtiques que es poden identificar en aquest determinat moment en un teixit 

embrionari és molt baix i no correspon amb la taxa real d‟apoptosi. La pèrdua 

de funcionalitat del procés d‟apoptosi altera el desenvolupament de tal manera 

que també n‟altera la viabilitat de l‟organisme. 

Els objectius, tots encaminats a l‟eliminació de cèl·lules sense utilitat en el 

moment i lloc adequat, que compleix l‟apoptosi dins el desenvolupament d‟un 

organisme són els següents: 

- Escultura de diferents estructures 

L‟exemple més clar és l‟eliminació de les membranes interdigitals per la 

formació dels dits en vertebrats superiors.  

- Eliminació d’estructures  

En el procés de desenvolupament a vegades es formen estructures que 

després serà necessari suprimir. Poden ser restes vestigials d‟alguna 

estructura necessària per una espècie ancestral però que ara ja no tenen 

utilitat. També poden ser formacions necessàries per determinats estadis del 

desenvolupament o estructures necessàries per un sexe. 

- Control de sobreproducció de cèl·lules  

En molts organismes existeix, en un principi, una sobreproducció cel·lular i 

després el número s‟ajusta al necessari a través de l‟apoptosi. D‟aquesta 

manera s‟ajusta el número de neurones i oligodendròcits segons el número de 

cèl·lules que innerven o d‟axons que mielinitzen respectivament. 

- Control de cèl·lules defectuoses 

Durant el desenvolupament s‟eliminen per apoptosi cèl·lules anormals, amb 

localització errònia, no funcionals o potencialment perilloses, de manera que 

només cèl·lules no danyades completen el procés de desenvolupament.  
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- Formació de cèl·lules diferencials especials 

Existeixen en els organismes certs tipus cel·lulars que són especials ja que han 

perdut el seu nucli i orgànuls en el procés de diferenciació terminal. 

Abans que les cèl·lules aconsegueixen el nivell de diferenciació que les 

predisposi cap a una determinada funció també es produeix mort cel·lular i 

probablement la resposta a aquesta mort cel·lular sense justificació sigui un 

fenomen de selecció continu. En el procés global de desenvolupament és 

possible que succeeixi una combinació de senyals positives i negatives per 

donar lloc a un desenvolupament favorable.  

Homeòstasi 

El terme homeòstasi designa els mecanismes encarregats de la regulació de 

diferents processos dins de l‟organisme. 

El procés d‟envelliment de les cèl·lules està associat a l‟acumulació de danys 

en el seu material genètic, motiu que converteix les cèl·lules en potencialment 

perilloses. Aquests danys en l‟ADN desencadenen respostes intervingudes per 

quinases i, en últim lloc, pel factor de transcripció p53. Si els danys es 

consideren irreparables, té lloc l’apoptosi o mort cel·lular programada. 

Una altra senyal que pot desencadenar l‟eliminació per apoptosi d‟una cèl·lula 

que es troba dins d‟un teixit és la pèrdua d‟adhesions amb la matriu que el 

rodeja. Aquest tipus de mort que, a més d‟eliminar les cèl·lules que han deixat 

de formar part del teixit, també evita que es puguin unir a matrius en altres llocs 

i, per tant, evita també que poguessin formar una displàsia.59 

Mecanismes selectius 

Els processos de selecció cel·lular existeixen amb la finalitat d‟assegurar el 

correcte funcionament d‟alguns dels sistemes fisiològics que componen els 

organismes superiors. Aquests processos estan basats en mecanismes de 
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generació de varietat cel·lular, varietat que després serà seleccionada en un 

ambient de competència, on l‟ambient extern hi té una gran importància. La 

selecció de les cèl·lules més òptimes ha donat lloc a l‟especialització de les 

espècies i en aquesta selecció l‟apoptosi juga un paper fonamental com eina 

per fer desaparèixer les cèl·lules que no han estat seleccionades. 

Els dos sistemes fisiològics on els fenòmens de selecció són més importants 

són el nerviós i l‟immunològic i ambdós sistemes es troben relacionats amb 

l‟entorn. 

 

6. Canvis que comporta l‟apoptosi 

Canvis de la membrana plasmàtica 

La membrana plasmàtica de la cèl·lula és un dels llocs on es fan més evidents 

els efectes de totes les modificacions bioquímiques que comporta l‟apoptosi. 

Aquests efectes són la disminució de la mida, l‟aïllament que adquireix 

respecte les cèl·lules que la limiten si la membrana plasmàtica és 

adherent, l’arrodoniment de la seva forma, la generació d‟unes estructures 

anomenades blebs (petites evaginacions esfèriques) que provoquen que la 

cèl·lula adquireixi un aspecte boiling que sembla que estigui bullint a l‟inici del 

procés i un aspecte pop-corn like (crispeta de blat de moro) quan als blebs se‟ls 

han unit els cossos apoptòtics de mida més gran i amb contingut molecular. 

Els blebs són conseqüència d‟una reorganització del citoesquelet per proteòlisis 

de molts dels seus components. 

També es produeixen canvis en la simetria dels fosfolípids de membrana que 

es detecten a través de tècniques de fluorescència. La colina, l‟esfingomielina i 

la fosfatidilcolina són els fosfolípids que formen la bicapa i que estan orientats 

cap a l‟exterior i els aminofosfolípids, la fosfatidilserina i la fosfatidiletanolamina 

estan orientats cap a l‟interior. Per aconseguir l‟estabilitat de la membrana, 

tenen lloc interaccions lípid-lípid, lípid-proteïna i proteïna-proteïna que controlen 
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la dinàmica del moviment dels fosfolípids per la membrana i també té lloc 

l‟acció de tres enzims: flipasa, flopasa i scramblasa, que controlen els 

moviments dels fosfolípids en una forma ATP i calci dependent. 

L‟enzim flipasa transporta ràpidament els aminofosfolípids (PS i PE) des de la 

membrana externa fins l‟interna d‟una forma dependent d‟ATP. Un altre enzim 

dependent d‟ATP, la flopasa transporta lentament i de manera no específica 

fosfolípids de la membrana interna cap a l‟externa. La scramblasa s‟activa amb 

un augment de calci intracel·lular i, ràpidament, indueix una aleatorització 

(distribució a l‟atzar) de la distribució de fosfolípids.  

Tant l‟augment intracel·lular de Ca++ com les alteracions dels nivells de la 

molècula de fosfatidilinositol PIP2, alteracions que provoquen que els enzims 

encarregats de mantenir la asimetria se separin, marquen la fagocitosis de les 

cèl·lules.  

 

Canvis en el mitocondri 

La mitocòndria té la funció d‟amplificador de la senyal que ha estat iniciada per 

les caspases. Aporta a la ruta executora d‟apoptosi un lloc de regulació 

mitjançant les proteïnes de la família Bcl-2. En absència de caspases, tal i com 

succeeix en sistemes tractats amb inhibidors, també és capaç d‟actuar, si bé 

d‟una manera més lenta i de característiques més diferents que són objecte 

d‟estudi.  

Malgrat els nombrosos canvis de funcionament que tenen lloc en la 

mitocòndria, aquests canvis no es mostren en la seva morfologia. Aquesta és 

una diferència que presenta enfront la necrosis, perquè en la necrosis 

l‟aparença de la mitocòndria no es manté intacta. 

A continuació, veurem els processos que tenen lloc en la mitocòndria, així com 

les disfuncions en els processos bioquímics que també tenen lloc en aquest 

orgànul que poden, a llarg termini, conduir a la mort cel·lular: 
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- Relació entre el funcionament de la cadena de transport d‟electrons i la 

detenció del metabolisme energètic. La ceramida, un segon missatger 

de senyalització, provoca la detenció d‟aquesta cadena en un punt 

determinat. Com a conseqüència i malgrat sembla que no estigui versat 

amb el procés d‟apoptosi, es produeix una caiguda en la producció 

d‟ATP. 

- Es produeixen espècies reactives d‟oxigen. Dins la cadena de transport 

entre un 1 i un 5 % dels electrons es perden participant en la formació 

d‟ions superòxid O2. A mesura que la cadena de transport perd 

eficiència, augmenta la formació d‟aquests radicals lliures.  

- Alliberació de citocrom c condicionada per una gran varietat d‟agents 

pro-apoptòtics. En la majoria de sistemes estudiats, aquest alliberament 

és independent de caspases. Juntament amb la procaspasa-9 i la 

proteïna Apaf-1, el citocrom c forma el complex anomenat apoptosoma. 

Una vegada s‟ha format aquest complex, la procaspasa-9 es converteix 

en casapsa-9, una caspasa iniciadora que activa caspases efectores 

com la caspasa-3. L‟activació d‟altres caspases i factors de degeneració 

de l‟ADN fragmentaran el material genètic: proteolitzen el factor ICAD i 

permeten l‟entrada de l‟endonucleasa CAD en el nucli. L‟alliberament del 

citocrom c queda inhibit per la presència de Bcl-2. 

En una cèl·lula normal, el citocrom c només es troba en el mitocondri. Quan s‟indueix la mort 

cel·lular programada, el mitocondri s‟unfla i explota. El citocrom-c que allibera s‟unirà amb Apaf-

1. El complex Apaf-1/citocrom c activa caspases, que inhibiran I-CAD i permetran així que CAD 

entri en el nucli i trenqui l‟ADN. Bcl-2 s‟ajunta a les membranes mitocondrials, bloquejant que 

aquestes s‟unflin i, d‟aquesta manera, bloquejant també el procés que permet que la cèl·lula 

mori. 
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- Error en el manteniment del potencial transmembrana. Aquest potencial 

mitocondrial proporciona una distribució asimètrica de protons i altres 

ions en les dues cares de la membrana interna del mitocondri que 

ofereixen un gradient químic i elèctric a la membrana interna. Durant 

l‟apoptosi es trenca aquest potencial com a conseqüència de l‟obertura 

d‟un gran canal anomenat porus de transició de permeabilitat (PT) 

mitocondrial, format pel translocador de nucleòtid adenina (ANT) i per la 

porina (VDAC). Els components de les membranes internes i externes 

s‟acoplen entre sí formant un punt de contacte per on poden passar 

molècules de pes = 1,5 KDa. La funció fisiològica d‟aquest canal és 

permetre l‟alliberament de calci en el citoplasma i l‟entrada de proteïnes 

per mantenir el potencial transmembrana fins la matriu mitocondrial. El 

fet que alguns estímuls inhibidors d‟apoptosi actuïn sobre el porus, 

impedint la seva obertura, fa pensar que tingui un paper en el procés 

d‟apoptosi. Sembla que les caspases i la proteïna Bax facilitin la seva 

obertura permament, cosa que induiria l‟alliberament de citocrom c, d‟un 

factor pro-apoptòtic mitocondrial (AIF) i l‟activació de les caspases. 

Aquestes accions situen el porus PT com un lloc d‟amplificació de la 

senyal d‟apoptosi i també com un lloc que s‟expandeix fins trencar la 

membrana externa, fet que provoca l‟alliberament del contingut de 

l‟espai intermembrana en el citosol. 

- Formació de porus de les proteïnes de la família Bcl-2. La majoria dels 

mecanismes apoptòtics que tenen lloc en la mitocòndria estan regulats 

per la família Bcl-2 i un dels mecanismes de regulació es basa en la 

formació de porus en la membrana. 

 

Canvis nuclears 

El més característic d‟una cèl·lula apoptòtica és l‟aspecte nuclear. 

Generalment, es produeix un augment de la densitat de la cromatina que 

comença formant pegats al voltant de l‟embolcall nuclear i que acaba donant 
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lloc a una o diverses esferes denses en les últimes etapes com a conseqüència 

de la ruptura de la làmina nuclear, estructura que es troba sota embolcall 

nuclear, i que participa en la seva estabilitat. 

El nucli redueix la seva mida i en el nucli cel·lular té lloc la fragmentació de 

l’ADN en una escala de subunitats regulars que resulten del tall al atzar entre 

els nucleosomes. La transcripció es para una vegada s‟han produït un milió de 

talls ja que no pot ser reparada. 

El trencament de l’ADN és dut a terme per una endonuclesasa que 

s’activa via caspases. Aquesta endonucleasa fou primerament descrita en 

ratolins i s‟anomena CAD (caspase-activated dexyribonuclease). Aquest enzim 

se sol trobar en el citoplasma de manera inactiva per efecte de l’inhibidor 

ICDA que té llocs de tall per caspasa-3. Durant el procés d’apoptosi, ICAD 

és degradat per caspasa-3 i això allibera i permet l’activació de la 

nucleasa CAD, que realitza la seva funció sobre el nucli de la cèl·lula. 

En els éssers humans existeix un sistema homòleg al descrit en ratolins: la 

proteïna humana DFF45 (DNA fragmentation factor 45), amb una seqüència 

similar a la d‟ICAD, té un paper en la fragmentació de l‟ADN en nuclis quan es 

produeix l‟activació de la caspasa-3. Se suposa que DFF45 actua en humans 

sobre una nucleasa similar a CAD de manera que l‟inhibeix de la mateixa 

manera que ho fa en els ratolins, com ho hem vist anteriorment. 

Estudis realitzats induint apoptosi en cèl·lules amb un inhibidor ICAD mutant 

resistent a caspases demostren que la cèl·lula mor per apoptosi en absència de 

fragmentació de l‟ADN. Aquesta mort es caracteritza per un trencament de 

substrats en el citoplasma, alteracions típiques en la membrana plasmàtica i en 

la mitocòndria, fets que condueixen a la mort de la cèl·lula, encara que aquesta 

mantingui el seu ADN íntegre. L‟acció de caspases sobre proteïnes nuclears 

provoca alteracions damunt la cromatina. 

Aquest esdeveniment permet plantejar la degradació de l’ADN en el procés 

d‟apoptosi com una part del procés de neteja de les cèl·lules mortes ja que, 
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segons aquest punt de vista, la degradació de l‟ADN facilita la fagocitosis de 

la cèl·lula. 

 

Eliminació de la cèl·lula apoptòtica 

Per considerar el procés d‟apoptosi, no podem mirar només que la mort sigui 

ràpida, efectiva i hagi estat controlada pels processos de regulació adequats, 

sinó que també hem de tenir en compte que la cèl·lula ha de ser retirada de la 

manera més convenient ja que aquesta acció evita la seva ruptura, així com el 

vessament del seu contingut en el medi i la resposta inflamatòria que originaria. 

Existeixen dues estratègies per dur a terme l‟aclarament (la relació entre la 

concentració d‟una substància en la sang i la seva excreció renal). En teixits 

amb indicis baixos d‟apoptosi, la fagocitosis es duu a terme per les cèl·lules 

veïnes. En altres teixits és necessari que cèl·lules especials, anomenades 

macròfags, facin aquesta funció. 

Fins al moment han estat identificats diversos mecanismes que permeten 

reconèixer la cèl·lula apoptòtica per part dels fagòcits i les cèl·lules veïnes. 

Podríem afirmar que les cèl·lules apoptòtiques també assenyalen el seu estat. 

El sistema de reconeixement per part de fagocits implica un dels sistemes 

d‟interacció cèl·lula-cèl·lula més familiars: els carbohidrats de la superfície 

d‟una de les cèl·lules s‟uneixen a les lectines60 de l‟altra cèl·lula. D‟aquesta 

manera, es va conèixer que l‟apoptosi provoca canvis en els carbohidrats61 de 

la superfície cel·lular i que aquestes modificacions fan que les lectines els 

                                                           

60
 Les lectines són proteïnes que s‟uneixen a sucres amb una elevada especificitat per cada 

tipus diferent. El seu principal paper està en els fenòmens de reconeixement tant a nivell 

molecular com cel·lular. 

61
 Els carbohidrats o hidrats de carboni són els compostos orgànics més abundants de la 

biosfera. Se‟ls troba en les parts estructurals dels vegetals i també en els teixits animals, com 

glucosa. Serveixen com a font d‟energia per totes les activitats cel·lulars vitals. Tenen funcions 

energètiques, estructurals, d‟estalvi de proteïnes i de regulació del metabolisme de les grasses. 
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reconeguin. Una vegada aquesta hipòtesi fou confirmada amb la idea que es 

perdien càrregues negatives en la superfície cel·lular, es va confeccionar 

aquest model: 

El fet que les cèl·lules apoptòtiques perdin els residus terminals d‟àcid siàlic62 

de les cadenes laterals de les glicoproteïnes provoca l‟expulsió de residus que 

interaccionaran amb les lectines de la superfície dels macròfags. 

La presència d‟una estructura en les cèl·lules apoptòtiques que sigui capaç 

d‟interaccionar amb els fagòcits va suposar el descobriment d‟una altra possible 

manera d‟eliminar la cèl·lula apoptòtica. Una vegada es va conèixer que l‟acció 

d‟aquesta estructura no s‟inhibia per proteases ni per inhibidors de la seva 

síntesis, es va afirmar que aquesta estructura no presenta caràcter proteic. 

Gràcies els estudis d‟inhibició, es va identificar també un possible receptor 

present en els fagòcits, la integrina63 a4b3, que també té funcions d‟adhesió a 

la matriu. La trombospondina és una molècula secretada i sintetitzada pels 

macròfags que intervé en les interaccions de la proteïna integrina a4b3 amb la 

cèl·lula apoptòtica ja que serveix de pont en unir-se al complex format per a4b3 

i CD36 en el fagòcit i a una estructura de la cèl·lula apoptòtica que encara no 

ha estat descrita. 

El tercer mecanisme de reconeixement té relació amb la pèrdua de la asimetria 

de fosfolípids en la membrana plasmàtica de cèl·lules apoptòtiques ja que 

provoca l‟exposició de la fosfatidilserina (PS) cap a l‟exterior. Estudis científics 

basats en la inhibició de reconeixement mitjançant l‟addició de liposomes que 

contenen PS en la seva superfície han confirmat l‟interacció de la 

                                                           
62

 Aquest monosacàrid és un component important de les glicoproteïnes. L‟àcid siàlic està 

present sempre en els gangliòsids, és a dir, en els glicoesfingolípids presents en la membrana 

plasmàtica de les cèl·lules dels ganglis del sistema nerviós central.  

 
63

 El concepte integrina designa una superfamília de glicoproteïnes presents en la superfície 

cel·lular que participen en la unió de les cèl·lules amb la matriu extracel·lular i en la unió 

cèl·lula-cèl·lula. 



Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme 

 

137 

 

fosfatidilserina (PS) en la superfície de la cèl·lula apoptòtica amb un receptor 

en el macròfag.  

Els mecanismes que hem vist intervenen en l‟eliminació de cèl·lules 

apoptòtiques i el seu funcionament depèn de l‟espècie i de la naturalesa de la 

cèl·lula i del fagòcit. En el cas que el fagòcit sigui un macròfag cal sumar a 

aquestes condicions els estímuls quimiotàctics que intervenen per atreure a la 

cèl·lula cap el focus on té lloc l‟apoptosi. 

 

En el panel superior observem fases del procés de mort d‟apoptosi i en el panel inferior 

observem imatges obtingudes amb el microscopi òptic. Els nuclis de les cèl·lules apoptòtiques 

apareixen condensats o fragmentats. 
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X. NECROSI 

Correspon a una mort cel·lular o, per extensió, a la mort d‟un conjunt de 

cèl·lules, un teixit, un òrgan o una regió de l‟organisme. Aquest tipus de mort 

cel·lular comprèn un estat irreversible de la cèl·lula, amb incapacitat de 

manteniment de la integritat de la membrana plasmàtica i tampoc sense la 

capacitat de poder retenir els elements citoplasmàtics. El seu estímul és 

patològic, és a dir, l‟aparició d‟aquesta forma de mort cel·lular està relacionada 

amb la malaltia. 

Les cèl·lules necròtiques són cèl·lules mortes. Les cèl·lules moren un temps 

abans que es puguin identificar aquestes lesions mortals amb el microscopi de 

llum. Els lisosomes de la cèl·lula morta activen i alliberen enzims (autòlisis). 

Aquestes cèl·lules mortes desencadenen una reacció inflamatòria que atrau 

els leucòcits a la zona i les proteïnes plasmàtiques escapen pels vasos 

sanguinis de petit calibre. Les enzimes lisosòmiques alliberades pels leucocits, 

de la mateixa manera que els factors activitats del suro, contribueixen a la 

degradació ulterior de les cèl·lules mortes (heteròlisis). Com que una cèl·lula 

necròtica perd ARN i les seves proteïnes es desnaturalitzen, té una aparença 

homogènia. 

La cèl·lula morta sol mostrar un augment d’eosinòfila, que depèn de la pèrdua 

de la basofília64 citoplàsmica normal, impartida per la ribonucleoproteïna (que 

desapareix durant la mort cel·lular) i de l‟augment de la conjugació del colorant 

eosina per les proteïnes intracitoplàsmiques desnaturalitzades. La pèrdua de 

glicogen, polisacàrid que provoca que la cèl·lula adquireixi un aspecte granulós, 

pot produir que la cèl·lula tingui un aspecte més homogeni que no pas si fos 

una cèl·lula normal. Quan els enzims lisosòmics han digerit els organismes 

citoplasmàtics, sembla com si el citoplasma estigués ple de vacúols. Pot 

ocórrer la calcificació de les cèl·lules mortes. 

                                                           
64

 La basofília és l‟afinitat de les estructures histològiques i de certs orgànuls cel·lulars pels 

colorants de naturalesa bàsica, ja que aquestes tenen un gran contingut en àcids. Zones com 

el nucli cel·lular es tenyeixen intensament a causa dels àcids nucleics amb colorants bàsics. 
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En relació amb els canvis nuclears, la modificació estructural que s‟observa 

més ràpidament és la conglomeració reversible de la cromatina, cosa que 

crea conjunts voluminosos units a la membrana nuclear i al nuclèol. A 

mesura que avancen els canvis de degradació, aquesta degradació pot seguir 

dos camins. Un camí s‟anomena picnosis i és la contracció progressiva del 

nucli, que es transforma en una massa densa, petita i arrugada de cromatina 

molt empaquetada. La cromatina, com a resultat de l‟acció hidrolítica de les 

DNAases d‟origen lisosòmic, experimenta una dissolució progressiva del nucli 

anomenada cariòlisis. La mort de les cèl·lules no sempre ve seguida de la 

dissolució immediata de l‟armadura. 

En altres cèl·lules, després d‟experimentar picnosis, el nucli es disgrega en 

molts basòfils amb cromatina condensada, fenomen conegut com cariorrexis. 

Per últim, el nucli desapareix, cosa que provoca que aquella cèl·lula no tingui 

vida. Cal remarcar que la picnosis, la cariòlisis i la cariorrexis no constitueixen 

etapes d‟alteració nuclear, sinó que representen diferents formes de reacció. 

 

A la esquerra d‟aquesta imatge, observem 

una cèl·lula normal. A la part de dalt de la 

dreta, cariorrexis; a la part del mig picnòsis 

nuclear i a la part de baix, cariòlisi.  

L‟hipereosinofília és representada per una 

major densitat de punts. 

 

 

 

Segons el balanç entre la proteòlisis, la coagulació de proteïnes i la calcificació 

progressives sorgeixen diferents tipus morfològics de necrosis. En tots els 

casos signifiquen mort cel·lular però, a continuació i per tal d‟orientar sobre la 

causa del dany cel·lular, veurem les classes histològiques característiques. 
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Necrosi de coagulació 

Es caracteritza per la pèrdua del nucli però per la conservació de la forma 

cel·lular bàsica, cosa que permet identificar el contorn cel·lular i l‟arquitectura 

tissular. Aquest quadre de necrosis es relaciona amb casos d‟isquèmia greu 

sobtada en òrgans com els ronyons, cor i suprarenals però també pot ocórrer 

per una lesió d‟agents químics. Aquest quadre resulta de la desnaturalització 

(pèrdua de les propietats físiques i químiques que no afecta la forma cel·lular 

bàsica) de proteïnes, probablement similar a les transformacions moleculars 

que ocorren quan les proteïnes solubles experimenten coagulació per calor o 

quan les proteïnes són fixades per formaldehid, poc després de la mort 

cel·lular. Les proteïnes esdevenen insolubles, cosa que retarda la proteòlisis 

per enzims lisosòmics i conserva durant alguns dies el coàgul eosinòfil dens. Al 

cap d‟un temps, les cèl·lules coagulades (han precipitat) presenten liquació i es 

dissolen o són eliminades per fragmentació i fagocitosis per leucocits invasors. 

 

Necrosi col·liqutiva 

Aquesta classe de necrosis produeix un estovament de les regions dels òrgans 

i una posterior liquació. Aquesta necrosis és resultat de l‟acció d‟enzims 

hidrolítics potents i succeeix quan predominen l‟autòlisi i la heteròlisi per 

damunt d‟estats que faciliten la desnaturalització de proteïnes. El quadre que 

presenta és característic de la destrucció isquèmica del teixit cerebral i també 

s‟observa en la majoria de les lesions bacterianes focals, possiblement perquè 

els enzims contribueixen a la digestió de cèl·lules mortes. És característica la 

que s‟observa com a conseqüència de la destrucció anaeròbica (per manca 

d‟oxigen) del teixit nerviós. 

El teixit cel·lular que experimenta aquest tipus de necrosis es converteix en una 

estructura quística ocupada per residus i líquid; quistes característics de zones 

d‟infart cerebral previ. El focus està ple de glòbuls blancs inflamatoris. 
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Necrosi caseosa o caseïficació 

Se sol trobar en el centre d‟infeccions tuberculoses. L‟aspecte marcroscòpic 

característic d‟aquesta classe de necrosis és de restes blanques. Des del punt 

de vista histològic, les cèl·lules no presenten liquació completa ni conserven el 

seu contorn, cosa que produeix restes amorfes peculiars.   

Així, aquest tipus de necrosis consisteix en una combinació especial de liquació 

i coagulació cel·lulars en què, enlloc de mantenir-se l‟estructura cel·lular, 

apareix un material conglomerat sòlid (càseum), produït pel desdoblament dels 

lípids i la desnaturalització proteica. Succeeix en el centre de l‟infiltrat 

inflamatori o granuloma i és un fenomen típic de la tuberculosis. 

 

Necrosi enzimàtica de la grassa 

S‟aprecia quan s‟escapen lipases cap els dipòsits adiposos. Les lipases i 

proteases potents ataquen sovint als òrgans infectats, destruint les cèl·lules 

infectades. Aquestes lipases catalitzen la descomposició de triglicèrids que 

escapen d‟adipòcits65 danyats adjacents, produint àcids grassos lliures. La 

necrosis adopta la forma de focus de contorn poc definit de cèl·lules adiposes 

necròtiques, el contingut de les quals ha experimentat lisis, i estan rodejades 

per reacció inflamatòria. Els àcids grassos alliberats es combinen amb calci i es 

produeixen sabons càlcics, que apareixen en els talls histològics en forma de 

dipòsits amorfs, granulosos i basòfils. 

 

Necrosi gangrenosa 

Encara que no representa un quadre característic de mort cel·lular ja que no 

denota un quadre específic de canvi cel·lular, solem aplicar aquest terme a una 

part del cos, generalment a la cama, la qual ha perdut el reg sanguini i ha estat 

atacada per agents bacterians. Els teixits han sofert mort isquèmica de les 

cèl·lules i necrosi de coagulació, modificades per l‟acció col·liquativa de les 

                                                           
65

 Els adipòcits són les cèl·lules animals encarregades d‟emmagatzemar el greix. 
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bactèries i els leucòcits atrets. Les zones afectades han canviat de color i la pell 

i els teixits superficials s‟esfacelen. 

 

En síntesi, la necrosi es defineix com la suma de canvis morfològics, produïts 

per l‟acció degradativa enzimàtica, que succeeixen en una cèl·lula que ha 

sofert un dany mortal. Actualment es considera la necrosi com un grau evolutiu 

en el procés de la degeneració cel·lular, on la lesió es fa irreversible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta imatge podem veure les característiques de la mort per necrosi que acabem de 

comentar. En el centre de la imatge observem el sector de grassa necròtic. També podem 

veure les hemorràgies i la resposta inflamatòria. En el sector esquerre de la imatge observem 

com era abans la zona per tal de comparar-ne l‟estat i l‟aparença. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. ENDINSEM-NOS DINS EL LABORATORI! 
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Els tres motius més importants pels quals actualment es duu a terme una 

investigació de caire bioquímic sobre el glioblastoma multiforme són l‟aparició 

d‟aquest tumor en edats joves, l‟agressivitat que presenta i la manca de 

tractament efectiu, afirmacions que s‟aprecien amb les dades sobre el 

pronòstic de vida enfront la seva aparició.  

Aquesta neoplàsia és resistent davant les teràpies anticancerígenes, és a 

dir, el tumor no desapareix totalment quan li apliquem una teràpia d‟aquestes 

característiques.  

Sovint es qüestiona si és preferible deixar actuar el tumor o respondre aplicant-

hi una teràpia anticancerígena. La teràpia anticancerígena té la finalitat de 

matar les cèl·lules per apoptosi però, per culpa del sistema d‟aquest tumor, la 

majoria de les cèl·lules moren per necrosi. Aquesta mort cel·lular que té lloc en 

les cèl·lules del glioblastoma multiforme es caracteritza a grans trets, com ja he 

explicat en l‟apartat teòric, per una inflamació. Aquesta inflamació és deguda a 

l‟alliberament de les substàncies tòxiques sense cossos apoptòtics, mecanisme 

que presenta diferent en front la mort per apoptosi. Com ja he comentat, el 

primer mètode utilitzat per extreure aquest tumor és la cirurgia però aquest 

mètode per si sol és incomplet ja que és un tipus de tumor infiltrant en el teixit 

normal, i és impossible d‟extreure la totalitat de les cèl·lules tumorals. Per tal de 

millorar el pronòstic és necessari aplicar radioteràpia i quimioteràpia. 

La finalitat dels experiments que van tenir lloc durant el mes de juliol de 2010 

als laboratoris del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la 

Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, realitzats per l‟equip format 

per Víctor J. Yuste Mateos, María Sánchez Osuna i Patricia Ortega Salamanca, 

és comprendre gràcies a la visualització la resistència del tumor a la teràpia 

anticancerígena actual. Amb aquest propòsit, vam realitzar les següents 

pràctiques que ens permeten observar i comparar la reacció del glioblastoma 

multiforme davant les teràpies. 

La línia cel·lular Ln-18 es va establir el 1976 a partir d‟unes cèl·lules extretes 

d‟un pacient amb un glioma en el lòbul temporal dret. La línia amb què vam 
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comparar el glioblastoma multiforme Ln18 va ser amb la línia de neuroblastoma 

SH-SY5Y. La línia cel·lular SH-SY5Y és una tercera generació clonada de 

neuroblastoma i correspon al sexe femení ja que té dos cromosomes X i cap Y. 

Presenta una forma allargada i generalment no és resistent davant les teràpies 

anticancerígenes. Precisament perquè davant un estímul d‟aquest tipus mor 

per apoptosi clàssica prenem aquesta línia cel·lular com a cèl·lula model. 

 

Les cèl·lules del glioblastoma multiforme no presenten fragmentació 

nuclear davant un tractament amb la droga estaurosporina. No obstant, 

aquesta droga indueix la seva mort 

L’alliberament de la proteïna LDH per part de les cèl·lules és una forma de 

mesurar la mort cel·lular 

Aquesta pràctica consisteix en l‟aplicació de la droga estaurosporina (STP) a 

les cèl·lules del glioblastoma (Ln18) i a les cèl·lules model, el neuroblastoma 

SH-SY5Y, un tumor menys agressiu, per observar-ne les diferències. Les 

cèl·lules del glioblastoma no presenten fragmentació nuclear, característica 

de la mort per apoptosi. Si bé és cert que un percentatge molt ínfim que gairebé 

no s‟aprecia de les cèl·lules de Ln18 a què apliquem una teràpia 

anticancerígena mor per apoptosi, en conjunt no considerem aquesta mort. 

En la següent graella fotogràfica podem observar que els nuclis de les cèl·lules 

del neuroblastoma SH-SY5Y presenten una forma més allargada respecte la 

forma rodona que presenten el nucli de les cèl·lules del glioblastoma 

multiforme. 

Les dues fotografies de la part superior de la graella corresponen a nuclis 

controls, és a dir, que no han estat tractats amb estaurosporina amb la finalitat 

de confirmar que els canvis són produïts per la presència d‟aquesta droga. Cal 

recordar que el neuroblastoma SH-SY5Y és una cèl·lula tumoral maligna que 

no és resistent davant les teràpies anticancerígenes i, per aquest motiu, 

presenta aquesta fragmentació nuclear. 
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Les dues fotografies de baix són, doncs, el resultat de tractar els nuclis amb 

estaurosporina. En etapes inicials d‟apoptosi la futura cromatina condensada 

pot manifestar-se com cromatina marginal que culminarà amb la fragmentació 

del material nuclear o ADN, fragmentació que queda palesa tal i com veiem 

dispersa en el citoplasma. D‟aquesta manera, observem que les cèl·lules del 

neuroblastoma SH-SY5Y presenten més fragmentació nuclear que no pas les 

del glioblastoma multiforme Ln18. 

En aquests cultius cel·lulars podem trobar cèl·lules mononucleades, 

binucleades i multinucleades i també cèl·lules en via d‟apoptosi i necrosi. Les 

cèl·lules mononucleades (CMN) representen les cèl·lules que no s‟han dividit 

en el cultiu. En canvi, les cèl·lules binucleades (CBN) i polinucleades són 

aquelles que s‟han dividit i proliferat més d‟una vegada sense que el seu 

citoplasma es dividís en el temps de cultiu. 
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Les cèl·lules binucleades presenten dos nuclis rodons o ovals que són de mida 

similar i presenten un patró de tinció també similar i mantenen la seva 

membrana gairebé intacta, característica que les distingeix de les seves 

cèl·lules contigües. D‟aquesta manera, és més fàcil distingir cèl·lules 

binucleades o polinucleades que mononucleades. El fet que mantinguin la seva 

membrana gairebé intacta ens indica que presenten més resistència a la 

fragmentació nuclear i confirmen que, per tant, l‟estat de cicle cel·lular o 

mitosi en què es troba una cèl·lula afecta en els resultats d‟una teràpia 

anticancerígena. Com ja sabem, totes les cèl·lules no estan en el mateix 

moment de cicle cel·lular, sinó que es troben en moments diferent. Recordem 

que vam fixar les cèl·lules per tal de parar els seus processos metabòlics. 

En els fenòmens necròtics, les cèl·lules presenten vacúols que es troben 

sobretot en el citoplasma. En primeres etapes de necrosi observem els nuclis 

intactes, tal i com passa en la majoria dels nuclis de les cèl·lules del 

glioblastoma multiforme Ln18. En estats avançats ja és apreciable una pèrdua 

del citoplasma i un dany irregular en la membrana nuclear i només una part de 

l‟estructura nuclear roman intacta. 

Aquestes imatges han estat obtingudes per 

un microscopi de fluorescència. Aquest 

microscopi es basa en l‟ús de fluorocroms, 

colorants que emeten fluorescència en ser 

il·luminats amb una llum adient. La seva 

base és el microscopi òptic però s‟adapta a 

una font de llum de raigs UV. Els nuclis 

tenyits amb aquest colorant emeten una 

longitud d‟ona més llarga i visible. 

Nosaltres només hem observat nuclis de cèl·lules però se sol utilitzar el 

microscopi de fluorescència, que observem en la imatge que tenim a 

continuació, per observar fongs, paràsits, bacteris i conjugats antigen – anticòs. 
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La quantificació de la proteïna LDH es mostra en la següent gràfica i és una 

manera indirecta de mesurar la mort cel·lular ja que aquesta proteïna s‟allibera 

quan té lloc la mort cel·lular, ja sigui per apoptosi o per necrosi.  

La proteïna LDH (lactodeshidrogenasa) es troba en molts teixits del cos però la 

seva presència és majoritària en el cor, el fetge, els ronyons, els músculs, els 

glòbuls rojos, el cervell i els pulmons. Quan es troba en l‟espai extracel·lular 

indica dany cel·lular i inflamació. Una elevada presència de LDH és un signe de 

neoplàsia. La LDH passa a la sang i una elevada concentració d‟aquest enzim 

en el sèrum és un signe inespecífic que un òrgan ha estat lesionat. 

La manera a través de la qual apliquem la droga estaurosporina (STP) a 

aquestes cèl·lules és absorbint el medi en què es trobaven i substituint-lo per 

medi nou en el que prèviament s‟ha afegit STP a la concentració desitjada. 

La manera com vam preparar el banc de dilucions que podem observar en l‟eix 

de les X d‟aquesta gràfica va ser preparant la concentració més alta, 2000 nM 

d‟STP, i després diluint aquesta concentració cada vegada a la meitat. En el tub 

on afegeixes la concentració que s‟ha diluït a la meitat hi ha d‟haver prèviament 

la quantitat necessària de medi normal sense STP. 

Per tal de mesurar l‟alliberament de la 

proteïna LDH, fem una lectura de 

l‟absorció de llum a una longitud d‟ona 

determinada a través de l‟aparell que 

veiem tot seguit i calculem, a través de 

diversos programes informàtics on 

descartem les dades que tenen un 

15% de diferència amb la mitjana, el 

tant per cent de la mort cel·lular. 

Podem observar que les cèl·lules del neuroblastoma SH-SY5Y a partir d‟una 

concentració de 500 nM d‟estaurosporina mostren un tant per cent de mort 

considerablement superior en comparació amb les cèl·lules del Ln18, mentre 
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que a concentracions inferiors les cèl·lules Ln18 es moren més que les SH-

SY5Y. Aquest fet ens confirma que el SH-SY5Y és un tumor les cèl·lules del 

qual moren per apoptosi significativament a partir d‟una concentració de 500 

nM d‟estaurosporina. És una qüestió bioquímica que es basa en l‟especificitat 

que té cada cèl·lula per respondre davant les senyals que li arriben. 

Els barrets que apreciem en cada columna són els errors estadístics calculats a 

partir de les dades obtingudes en diversos experiments independents. 

L‟explicació de la manca d‟alliberament suficient de la proteïna LDH en 

concentracions creixents d‟estaurosporina rau en el fet que les cèl·lules del 

glioblastoma multiforme Ln18 no presenten el sistema de mort per apoptosi 

funcional. 

 

En obtenir una resposta negativa enfront l‟hipòtesi que la estaurosporina 

conduïa a la mort del GBM, va ser obtinguda una proteïna implicada en la mort 

per apoptosi, l‟enzim caspasa66 3 recombinant, que suposadament activarà la 

degeneració. Si no l‟activa, com hem comentat, es tractarà de la manca d‟un 

                                                           
66

 La caspasa és un grup de proteïnes que pertany al grup de les cistein-proteases, grup 

caracteritzat per presentar un residu de cisteïna que intervé en el trencament d‟altres proteïnes. 

És un marcador essencial del procés d‟apoptosi i pot estar implicat en el de maduració proteica. 

Per aquesta raó, errades en els processos en què intervenen són els responsables de tumors. 
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component en el sistema. És per això que més endavant veurem experiments 

amb aquest biocatalitzador. 

 

L’ADN de les cèl·lules del glioblastoma multiforme no es degrada 

Les cèl·lules del neuroblastoma SH-SY5Y es caracteritzen per realitzar 

l‟apoptosi clàssica davant una teràpia anticancerígena. Com ja hem vist, 

aquesta mort es caracteritza per l‟eliminació de les substàncies tòxiques en 

cossos apoptòtics, que eviten el despreniment directe d‟aquestes substàncies 

en l‟entorn. 

El protocol que seguim per observar aquestes característiques s‟anomena Cell 

Free System. Aquest mètode, utilitzat per estudiar les reaccions biològiques 

que succeeixen un una cèl·lula que compta amb una estructura menys 

complexa, pretén reconstruir in vitro, en un eppendorf, una cèl·lula. 

En termes generals, incubarem el nucli, que haurà estat contat numèricament, 

amb el citoplasma, que serà mesurat per les proteïnes. El pas final serà mirar 

l’ADN amb el gel d’agarosa, protocol que també és descrit, a través d’un 

transluminador de llum ultraviolada, resultat que ens permetrà confirmar que 

el glioblastoma multiforme no presenta el sistema d‟apoptosi adequat.67 

 

Vaig tenir l‟oportunitat d‟apreciar la reacció d‟un nucli de glioblastoma 

multiforme (Ln18) davant diverses condicions citoplasmàtiques. També cal 

anomenar que vam haver de posar colorant en un carril perquè servís de guia. 

El control que vam utilitzar en aquest experiment fou comprovar la reacció dels 

nuclis de Ln18 amb citoplasma de Ln18 tractat amb caspasa-3 recombinant, un 

enzim que provoca activació de l‟apoptosi. Prèviament s‟havia substituït el 

citoplasma tractat amb STP simplement afegint caspasa-3 recombinant a la 

reacció in vitro. Si la combinació d‟un nucli cel·lular de Ln18 amb el seu 

                                                           
67

 El protocol el trobem en l‟apartat annexos d‟aquest Treball de Recerca. 
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citoplasma tractat amb caspasa-3 recombinant hagués provocat la degradació 

de l‟ADN, aleshores la resistència a la mort de les cèl·lules del GBM seria 

deguda a un problema d‟activació de la via apoptòtica. Com que les cèl·lules 

del GBM no han presentat aquesta degradació, podem afirmar que és un 

problema del sistema i potser també d‟activació. D‟aquesta manera, aqueta és 

una reacció control ja que ens indica l‟ADN de Ln18 no es degrada davant les 

teràpies anticancerígenes actuals. El segon control que vam utilitzar fou 

comprovar la reacció del nucli de SH-SY5Y amb el seu citoplasma tractat amb 

caspasa-3 recombinant. La reacció es va dur a terme in vitro. 

Ens interessen els resultats de les dues reaccions següents. Vam barrejar 

expressament un nucli de Ln18 amb un citoplasma de SH-SY5Y tractat amb 

caspasa-3 recombinant. D‟aquesta manera, volem saber si l‟ADN de GBM  és 

sensible a la degradació. La reacció d‟un nucli de SH-SY5Y amb el citoplasma 

de Ln18 tractat amb caspasa-3 recombinant per observar si el citoplasma de 

GBM és capaç de degradar l‟ADN d‟algun nucli. 

Tal i com ja sabíem, el resultat del primer experiment fou negatiu: l‟ADN no es 

va degradar. Una vegada confirmat el nostre primer control, també ens vam 

adonar que en la reacció entre el nucli de SH-SY5Y i el seu citoplasma tractat 

amb caspasa-3 recombinant s‟havia degradat l‟ADN. 

L‟ADN del GBM no és sensible a la degradació, tal i com mostra el primer 

experiment, i tampoc és capaç de degradar l‟ADN de cap nucli tractat. 

 

Desafortunadament, només disposo de la imatge dels experiments controls on 

podem comparar  la fragmentació de l‟ADN en cèl·lules de SH-SY5Y i de Ln18 

una vegada se‟ls hi ha aplicat una droga. 

En aquesta imatge obtinguda amb el transluminador mitjançant llum UV podem 

observar la fragmentació de baix pes molecular (LMW) que presenta l‟ADN de 

les cèl·lules del neuroblastoma. Aquesta fragmentació de baix pes molecular 

indica que les cèl·lules estan morint per apoptosi i que el DNA s‟està degradant 
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donant aquest bandeix característic en escaleta. A més, aquesta degradació 

del DNA augmenta amb el temps d‟incubació amb la droga. 

Observem clarament les bandes dels fragments generats d‟ADN de les 

cèl·lules del neuroblastoma SH-SY5Y. En canvi, en contraposició amb 

l‟augment de degradació de les cèl·lules del neuroblastoma, el glioblastoma 

multiforme no presenta aquest patró de degradació característic de l‟apoptosi a 

cap temps d‟incubació. Sembla que l‟ADN es degrada per un altre mecanisme.  

 

Anàlisi de l’expressió de CAD i de ICAD en GBM mitjançant la tècnica del 

western blot 

El western o gel de proteïnes ens serveix per identificar una proteïna, que és 

característica d‟un procés concret ja que és l‟expressió del missatge genètic.  

Podem dividir la seva estructura en dues parts, així com també la seva 

preparació. En la primera part es prepara un gel separador de proteïnes (o 

resolving). Aquesta part es prepara amb acrilamida, bis-acrilamida, un tampó 

que conté sals68, H2O milliQ69, el detergent SDS70, persulfat amònic i Temed71 i 

                                                           
68

 L‟adició d‟aquestes sals provoca el corrent elèctric: que les proteïnes negatives vagin cap al 
positiu i viceversa. 
69

 L‟aigua miliQ és la més pura ja que ha passat per més filtres. 
70

 El detergent sds contribueix a la desnaturalització o pèrdua de l‟estructura terciària. 
D‟aquesta manera, les proteïnes estan estirades i amb la mida real, amb les mateixes 
oportunitats de córrer a través del gel. 
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després s‟aplana la part de dalt amb isopropanol ja que així s‟eliminen les 

bombolles i l‟acrilamida polimeritza homogèniament quan no està en contacte 

amb l‟aire. Per tal que no quedin rastres, netejarem la preparació amb l‟aigua 

més pura possible. La mida dels porus depèn de la concentració d‟acrilamida, 

si bé aquesta sol ser del 13%. 

La part superior del gel s‟anomena gel empaquetador o stacking i es prepara 

després que hagi polimeritzat el gel separador. Té la missió de comprimir la 

proteïna per tal que totes entrin al mateix temps al gel separador. El 

percentatge a què es troba l‟acrilamida pot variar del 3 al 5 %. D‟aquesta 

manera, davant un percentatge inferior de concentració la mida dels porus 

augmenta i això permet que passin totes les proteïnes. Nosaltres volem que 

comprimeixi la proteïna de la manera més ràpida possible perquè entrin totes 

juntes i a la vegada al resolving.  

 

 

Gel de proteïnes. Si observem atentament, 

apreciarem una separació enmig del gel. És allí on 

diferenciem entre stacking i resolving 

 

Cal anomenar que és necessari posar una pinta per fer els pouets on nosaltres 

carregarem les mostren una vegada el gel polimeritza i la solució es solidifica. 

Si no es fan córrer les proteïnes seguidament, s‟ha de guardar el gel a la 

nevera embolicat i mullat dins una bossa perquè no perdi les seves propietats. 

Per evitar que es facin malbé, les proteïnes han d‟estar a 4ºC, és a dir, en gel. 

En aquest cas, les proteïnes s‟extreuen simplement amb un buffer de lisis que 

conté detergent (SDS o tritó o NP40, en funció del que vulguem veure). El 

mètode de quantificació de proteïnes que fem servir es diu quantificació de 

Lowry i és general. La quantitat fixa de proteïna total que carregues et permet 

                                                                                                                                                                          
71

 Per tal de fixar l‟acrylamina líquida hi afegim APS i Temed. 
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comparar. Si la quantitat que veus de la teva proteïna amb l‟anticòs específic és 

més elevada vol dir que la teva proteïna està més representada dins el conjunt 

de totes les proteïnes de la cèl·lula i que per tant, d‟alguna manera, s‟ha 

expressat més en aquella condició concreta.72 

Una vegada tenim el gel de proteïnes, el carregem amb les nostres mostres de 

proteïnes i per omplir els buits el carreguem amb un tampó de càrrega sense 

proteïna. Un cop separades les proteïnes per electroforesi, es transfereixen a 

una membrana de PVDF mitjançant un sistema de transferència submergit. 

Seguidament es bloqueja la membrana amb una solució de 5% en llet en pols 

en TBS-0,1% Tween (Tris buffered saline) durant 1 hora. Després de 3 rentats 

en TBST, afegim un anticòs específic primari que s‟unirà a la proteïna que 

volem detectar i s‟incuba durant 1h a temperatura ambient. Es renta la 

membrana en TBST (3x5min) i després afegirem un anticòs secundari que està 

unit a un enzim que emetrà quimioluminescència (llum) que ens permet 

observar-lo i confirmar la nostra hipòtesi inicial: la presència i activació d’unes 

determinades proteïnes davant cada tipus de mort cel·lular. 

 

Les caspases activen a endonucleases, com CAD, que seran responsables del 

patró de degradació de l‟ADN. Observarem l‟expressió de l‟endonucleasa CAD i 

el seu inhibidor a través d‟un western blot amb anticossos específics. De 

manera comercial, s‟obtenen els ARN d‟interferència que bloquegen l‟expressió 

de les proteïnes CAD i ICAD són, respectivament, l‟ARN2 i l‟ARN8. L‟ARN-6 és 

de control ja que ens assegura que la tècnica de transfectar73 ARN no provoca 

cap alteració per si sola. Transfectem l‟ARN a través de les instruccions que el 

kit comercial t‟ofereix. D‟aquesta manera, el kit t‟ajuda a modificar l‟ARN de 

manera que aquest tingui unes propietats especials i pugui travessar la 

membrana de la cèl·lula i entrar a l‟interior on farà la seva funció, que en aquest 

cas serà teòricament limitar l‟expressió de l‟inhibidor de CAD o l‟endonucleasa. 

                                                           
72

 Si carreguéssim sempre la mateixa quantitat de la nostra proteïna mai veuríem canvis de 
més o menys expressió. 
73

 Introducció de material genètic extern en cèl·lules eucariotes. 



Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme 

 

156 

 

Anomenat per nomenclatura de compra, l‟ARN-2, està fabricat contra 

l‟endonucleasa CAD i la nostra intenció és saber si hi ha diferència de 

comportament entre una cèl·lula Ln18 normal i una en la que l‟expressió de 

l‟endonucleasa74 CAD està inhibida. Si hi hagués diferència, la tècnica ens 

estaria dient que aquesta endonucleasa té un paper important en la mort 

induïda per STP en la línea cel·lular Ln18. 

El tercer tipus d‟ARN, conegut ARN-8, actua contra un inhibidor de 

l‟endonucleasa CAD, a qui vol limitar l‟expressió, per qüestionar si aquesta és 

la causa perquè no tingui lloc la mort per apoptosi.  

L‟ARN de transferència es troba en el citoplasma en forma de molècula 

dispersa i té com a funció transportar aminoàcids específics fins als ribosomes, 

on, segons la seqüència especificada en un ARN missatger (transcrit, al seu 

torn, del DNA), se sintetitzen les proteïnes (traducció). L‟ARN d‟interferència el 

que fa es destruir l‟ARN missatger, de manera que la traducció no pot tenir lloc. 

D‟aquesta manera, quan transfectem l‟ARN d‟interferència, podem apreciar la 

desaparició de la proteïna a través de la tècnica de western blot. 

Vam utilitzar l‟ARN d‟interferència per veure si podíem baixar els nivells de les 

proteïnes CAD i ICAD. Vam aconseguir baixar els nivells de CAD. L‟ARN 

d‟interferència d‟ICAD no va funcionar. En la següent imatge del western 

s‟aprecia la desaparició de CAD amb el seu ARN d‟interferència. Com que la 

banda o taca de CAD no està en el carril del mig, significa que ha funcionat i 

que hem aconseguit disminuir els nivells de CAD. Aqueta endonucleasa té un 

paper molt important en la mort induïda 

per STP en la línea cel·lular Ln18: és 

l‟endonucleasa responsable de la 

degradació de l‟ADN durant l‟apoptosi. 

 

                                                           
74

 Una endonucleasa és un enzim que talla un àcid nucleic en fragments més curts. Sol tallar 

en els centres de la cadena o en trossos específics de la doble cadena d‟ADN caracteritzats 

per una seqüència de nucleòtids. 

LN18 

CAD 

iRNA 2 iRNA 6 
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XII. INCIDÈNCIA DELS TUMORS CEREBRALS A 

LLEIDA 
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Gràcies a la informació proporcionada per Judit Herreros de l‟Institut de 

Recerca Biomèdica de l‟Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, he pogut 

elaborar les gràfiques següents que ens permeten fer-nos una idea sobre la 

incidència dels tumors cerebrals a la nostra comarca. 

Data de 

l‟extracció 

Sexe Edat Diagnòstic Àrea 

12/11/2008 Femení 17 Astrocitoma 

grau II 

Occipital 

21/01/2009 Femení 41 Astrocitoma 

grau II 

Frontal 

esquerre 

13/02/2009 Masculí 55 Astrocitoma 

grau III 

Hemisferi 

esquerre 

27/02/2009 Femení 77 GBM grau IV Frontal 

esquerre 

27/05/2009 Femení 63 GBM grau IV Frontal dret 

03/06/2009 Femení 38 Astrocitoma 

grau II 

Temporal 

esquerre 

16/12/2009 Masculí 78 GBM grau IV Talàmic grec 

18/12/2009 Masculí 25 GBM grau IV Silvià dret 

27/01/2010 Femení 42 GBM grau IV Frontal dret 

12/01/2010 Femení 58 Astrocitoma 

grau II 

Frontotemporal 

dret 

26/02/2010 Masculí 48 GBM grau IV Temporal 

03/03/2010 Masculí 42 GBM grau IV Cos callós 

19/05/2010 Masculí 57 GBM grau IV Occipital dret 

02/06/2010 Masculí 71 GBM grau IV Sense dades 
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10/06/2010 Femení 71 GBM grau IV Frontal dret 

25/06/2010 Masculí 56 GBM grau IV Frontal 

prerolàndic 

esquerrer 

30/06/2010 Masculí 59 GBM grau IV Frontal dret 

28/07/2010 Femení 77 GBM grau IV Frontal 

esquerre 

18/08/2010 Masculí 19 Astrocitoma 

grau II 

Frontal post 

(subcortical) 

esquerre 

25/08/2010 Masculí 68 GBM grau IV Parietal dret 

31/08/2010 Femení 25 Astrocitoma 

grau III 

Occipital 

esquerre 

 

Tant per cent de la incidència dels tumors cerebrals en cada 

grup d’edat (Girona, 1994-2005)  

 

Com ja hem comentat anteriorment, el sexe masculí mostra un lleuger 

predomini respecte al femení quan es tracta de la incidència de tumors 

malignes cerebrals. Aquesta diferència augmenta notablement i és més visible 

a mesura que l‟edat augmenta. 
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Distribució dels pacients segons diagnòstic histològic 

 

 

 

 

 

 

Les dades extretes confirmen que el glioblastoma multiforme és el tumor 

cerebral primari més comú en la població, seguit per l‟astrocitoma de grau II i 

per l‟astrocitoma de grau III, si bé amb una notable diferència. 

Recordem que en algunes classificacions es considera que el glioblastoma 

multiforme és una progressió maligna d‟un astrocitoma de baix grau (grau II 

segons l‟OMS) o d‟un anaplàsic (grau III). 

 

Distribució dels pacients amb tumors cerebrals segons el 

diagnòstic histològic i la franja d’edat 
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A través de la informació que ens proporciona aquesta gràfica podem apreciar 

que el glioblastoma multiforme ha estat l‟únic tumor identificat en mostres 

corresponents a malalts que tenen més de 60 anys. Cal tenir present que 

probablement alguns casos de mort sobtada, que no consten en aquesta 

gràfica, també siguin culpa d‟aquest tumor. 

També és el tumor predominant en la franja d‟edat que avarca des dels 30 anys 

fins els 60 i s‟allunya notablement de la incidència que presenta l‟astrocitoma 

de grau III i el de grau II. 

Cal tenir present que malgrat la primera franja d‟edat es comprèn fins els 30 

anys, l‟edat del primer pacient de què disposem és 17 anys. En aquell període 

de temps, l‟astrocitoma de grau II és el tumor més freqüent però si bé cal 

recalcar que no presenten els tres tumors cerebrals tractats una incidència 

entre tots ells que es pugui comparar amb aquella que presenten en les altres 

franges. Aquesta dada confirma que els tumors cerebrals solen ocórrer en 

edats madures. Només ha estat detectat un cas de glioblastoma multiforme en 

aquesta franja d‟edat en el període de temps descrit, des del desembre de 

2008 fins l‟agost de 2010. 

 

Distribució dels pacients amb tumors cerebrals segons el sexe 

Malgrat que s‟observi que en ambdós sexes és el tumor que predomina més, el 

glioblastoma multiforme té una presència més destacada en el sexe masculí, 

on ocupa més de les tres quartes parts dels casos. En el sexe masculí, tant 

l‟astrocitoma de grau II com el de grau III presenten la mateixa proporció 

respecte el total. 

En el sexe femení, la incidència del glioblastoma multiforme, segons el que ens 

informa la gràfica, és de gairebé el 50%. L‟astrocitoma de grau II s‟apropa 

bastant a la incidència d‟aquest tumor cerebral primari. Com podem imaginar i 

també comprovar, l‟astrocitoma de grau III és el tumor cerebral de grau primari 
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menys comú en les dades que m‟han estat proporcionades d‟aquest sector de 

la població. 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució dels tumors cerebrals segons la seva localització 
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Visió lateral del còrtex cerebral i del 

cerebel 

 

Aquest gràfic confirma la ubicació on solen néixer els glioblastomes 

multiformes: en els lòbuls frontals. En aquest recull de dades es mostra que la 

meitat d‟elles han estat extretes d‟aquesta ubicació. Les lesions en aquesta 

zona es caracteritzen per una disfunció en la parla, el moviment dels ulls i la 

seva orientació i en les funcions mentals superiors com són la concentració, la 

planificació, el judici, l‟expressió emocional i la creativitat. 

 

 

 

 

 

En aquestes dues imatges s‟observen talls coronals de teixit cerebral semifixat amb 

presència d‟un tumor de mida aproximada 8x7 cm en l‟hemisferi esquerre. El primer, 

que impressiona més per la massa de tumor extret, es troba en la substància cortical i 

subcortical de gairebé tot el lòbul parietal i part del frontal. Destaca l‟aspecte 

hemorràgic de la lesió i el notable fenomen de quistificació per la necrosi. El segon 

tumor també es troba en el lòbul frontal esquerre. 

Segons la bibliografia consultada, si els gliomes d‟alt grau citohistològic de mida gran 

s‟inicien en àrees silents hemisfèriques i s‟associen a un síndrome hiperagut 

d‟hipertensió cranial amb herniació basal o una hemorràgia intratumoral fatal poden 

conduir a la mort sobtada. 
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Les altres dades ocupen una proporció similar respecte a elles, molt més 

inferior que la proporció que ocupa el tumor glioblastoma multiforme en el lòbul 

frontal. Si bé no disposem de quin lloc va estar extreta una mostra, 

comentarem quines funcions estan afectades en les altres. 

Les lesions en els lòbuls temporals es caracteritzen per una pèrdua de 

memòria a curt termini, disfuncions relacionades amb l‟equilibri i les emocions. 

Una lesió que tingui lloc en el silvià75 afecta negativament a la memòria, 

l‟equilbri, les emocions, la parla, entre altres. Una que tingui lloc en el parietal 

afecta a l‟àrea motora, la sensitiva, la somatoestèsica, l‟auditiva, la visual i la de 

comprensió, tant del llenguatge oral com escrit. Una lesió que tingui lloc en el 

cos callós sol afectar a la parla, als moviments voluntaris i a les sensacions 

dels músculs i de la pell. Una lesió que afecti al talàmic repercutirà en l‟oïda i si 

afecta a l‟occipital, en la comprensió del llenguatge i en la visió. 

He classificat les dades obtingudes d‟aquesta manera, segons el lloc general i 

no el concret, ja que crec que permet entendre millor el concepte i que tampoc 

cal entrar en detalls perquè disposo de poques dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75

Separa els lòbuls frontal i temporal i en la seva part superior el lòbul parietal del temporal. 
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XIII. CAS REAL DE SUPERVIVÈNCIA: 

ELISABETTA MANCINI CAMPOREALE 

 

Oggi sono felice di essere viva. Non bisogna smettere di lotarre e sperare. E 

sono più di deci anni che combatto. La vida continua ed è terrible e bella. 

Elisabetta Mancini Camporeale 
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M‟ha estat concedit el seu permís per publicar en el meu Treball de Recerca la 

informació que apareix en la web 

http://www.facebook.com/topic.php?uid=42437508756&topic=10946. En la 

citada pàgina web, Elisabetta relata la seva experiència, així com el tractament 

que va a seguir i també accepta i respon les preguntes i dubtes que altres li 

plantegen.76 

Tal i com ella mateixa narra, el desembre de 1999 se li va diagnosticar un 

glioblastoma i va ser operada d‟urgència al dia següent, el 13 de desembre. 

Tant la radioteràpia com la quimioteràpia van durar des del 27 de gener de 

2000 fins el 10 d‟abril de 2000. Va haver de tornar a ser intervinguda el 10 

d‟agost de 2000. 

La quimioteràpia era un tractament amb temozolomide, que va consistir en 

quinze cicles amb schedulazione estàndard (300 mg) a partir de gener de 2001. 

Des de maig de 2001 fins març de 2002, quan va sofrir també de pneumònia, 

se li va receptar una dosi al dia de temozolomida (120mg cada dia) amb 

combinació amb el calmant talidomida. 

Com que va tenir dues recaigudes posteriors, es va sotmetre a un tractament 

addicional, que incloïa una part experimental. La possible recaiguda que es va 

creure en 2002 no era més que una cicatriu. 

D‟aquesta manera, es va sotmetre a radioimmunoteràpia, que consistia en dos 

cicles de teràpia sistèmica77  i uns altres set cicles de teràpia regional en el lloc 

primari. També va provar la quimioteràpia locus regional, que consistia en 

dotze cicles de mitoxantrone, un agent antineoplàsic78. 

Podem classificar la teràpia citotòxica a què es va sotmetre en dos classes. Per 

una part, la calmant talidomida va durar des del maig de 2001 fins el desembre 

de 2004 i la dosi era fins 1000 mg cada dia. L‟altre tipus de teràpia citotòxica, 

                                                           
76

 Recomano consultar l‟apartat 4 dels annexos d‟aquest treball de recerca ja que en ell podem 
trobar notícies d‟actualitat relacionades amb la investigació del glioblastoma multiforme, la 
descripció d‟un cas clínic i un manifest dels pacients amb tumors cerebrals. 
77

 Per al tractament de trastorns i malalties psíquiques. 
78

 Contra el càncer. 

http://www.facebook.com/topic.php?uid=42437508756&topic=10946
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on destaca el medicament tamoxifene no té dosis constants, sinó que des 

d‟octubre de 2002 fins a juny de 2006 va ingerir 160mg cada dia. A partir 

d‟aquella data i fins a novembre de 2006 la quantitat va baixar fins a situar-se a 

100 mg cada dia. Es va tornar a canviar la quantitat, que va disminuir fins 20 

mg cada dia. A partir del gener de 2007 se li subministraven 20 mg cada 

setmana. Aquest tractament es va anul·lar el febrer d‟aquell mateix any. 

Actualment sofreix alguns trets característics del glioblastoma, com són falta de 

visió o hemianòpsia i pèrdua progressiva de visió o glaucoma.  

A més de ser voluntària, forma part d‟una associació que s‟ocupa de finançar i 

estimular la recerca del tumor cerebral glioblastoma multiforme. Amb el seu 

marit, treballen en el consell de redacció de Brainlife, una base de dades 

mèdica de tumors cerebrals. 
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XIV. CONCLUSIÓ 

No siempre es nítida la percepción social de cómo el trabajo en los laboratorios 

de investigación básica repercute en la lucha contra la enfermedad.  

Enrique J. de la Rosa 
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Vull deixar constància que hi ha hagut apartats dels quals m‟he informat, com 

l‟immunologia, però per la seva llargària o perquè no ho hem trobat adequat no 

hem inclòs en aquest Treball de Recerca i els seus conceptes els hem donat 

com a suposats. 

A continuació redactaré les conclusions que he extret de la part pràctica 

d‟aquest Treball de Recerca, idees que he pogut entendre gràcies als 

fonaments de la part teòrica. Hem conclòs que l‟endonucleasa CAD té un paper 

molt important en la mort induïda per la droga estaurosporina en la línia 

cel·lular de Ln18, corresponent a glioblastoma multiforme, ja que és la 

responsable de la degradació de l‟ADN durant l‟apoptosi. El glioblastoma 

multiforme no presenta aquest patró de degradació característic de l‟apoptosi. 

L‟alliberament de la proteïna lactodeshidrogenasa (LDH) és una manera de 

mesurar la mort, ja sigui per apoptosi o per necrosi. La mort cel·lular per 

apoptosi també té lloc quan a una cèl·lula tumoral de glioblastoma multiforme 

se li aplica una teràpia anticancerígena però no és la mort que predomina. La 

mort que predomina és la necrosi i es caracteritza per l‟alliberament de 

substàncies tòxiques en el medi i per inflamacions. 

Amb aquests resultats, podem concloure que el glioblastoma multiforme no 

presenta el sistema de mort per apoptosi funcional. 

L‟avanç en el coneixement en els mecanismes moleculars implicats en el 

creixement dels gliomes malignes ha permès progressar i millorar el tractament 

dels gliomes malignes. Destaca l‟important paper que les cèl·lules mare juguen 

en el desenvolupament d‟aquest tumor primari cerebral maligne, així com 

també en la posterior aplicació de teràpies anticancerígenes i la resposta que 

ofereix el tumor envers elles. 

La lluita anticancerosa es basa en l‟examen sistemàtic, és a dir, exàmens 

radiològics, citològics, endoscòpies i biòpsies, dels subjectes en centres 

sanitaris per al diagnòstic precoç. Si es detecta un tumor maligne i segons les 

característiques de cada pacient se selecciona la teràpia més apropiada i més 
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efectiva per a cada cas sempre i quan això sigui possible. Les teràpies que 

actualment estan en vigor per afrontar el glioblastoma multiforme són la 

extracció de la major part cerebral afectada, quimioteràpia, antiangiogènesi 

amb bevacizumabv, radiocirurgia amb bisturí de raig gamma i cura 

simptomàtica amb corticosteroides. El glioblastoma multiforme és un tumor 

resistent en la majoria de casos a les teràpies anticancerígenes convencionals. 

En aquest Treball de Recerca ha estat exposat el cas de l‟Elisabetta Mancini 

Camporeale, una supervivent del glioblastoma multiforme, com un exemple de 

lluita constant. 

Una altra conclusió que derivem també d‟aquest Treball de Recerca així com 

de la meva oportunitat  d‟Estada a l‟Empresa és la importància que ha pres la 

investigació biomèdica en la nostra societat. La investigació ha fet grans 

avenços però encara ens queda molt camí per recórrer. 
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1.  Graus de l‟Organització Mundial de la Salut i l‟Índex 

del sistema de Karnofsky 

 

 

 

Capaç de dur una activitat normal i treballar, 

sense seguir una cura especial 

100 Sense queixes ni 

evidències de la malaltia 

90 Capaç de dur una 

activitat normal. Aparició 

de pocs signes de 

malaltia. 

80 Activitat normal amb 

esforç. Aparició d‟alguns 

símptomes de la malaltia. 

 

 

 

Incapaç de treballar, capaç de viure a casa i 

tenir cura de la majoria de necessitats 

personals, quantitat variable d‟assistència 

requerida 

70 Cures per si mateix i 

incapacitat de dur una 

activitat normal o un 

treball actiu. 

60 Requereix ocasionalment 

assistència però és capaç 

de cuidar-se de la majoria 

de les seves necessitats 

personals 

50 Requereix assistència i 

cura mèdica freqüent 

 

 

 

 

Incapacitat de cuidar-se de si mateixa, 

necessitat de cura hospitalària. La malaltia 

pot avançar ràpidament 

40 Impossibilitat, 

requeriment de cura 

especial i assistència 

30 Altament impossibilitat. 

Es recomana admissió 

hospitalària 

20 Molt malalt. L‟atenció 

hospitalària i el 

tractament actiu d‟ajuda 

són necessaris 

10 Estat moribund 

0 Mort 

Extret de: http://www.hospicepatients.org/karnofsky.html 
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La classificació per graus de la OMS per als tumors del SNC estableix una 

escala per determinar el grau de degeneració segons les característiques 

histològiques del tumor. Els graus histològics són els següents: 

- El grau I de la OMS inclou lesions de baix potencial proliferatiu, de 

naturalesa discreta i que tenen possibilitat de curació després de 

resecció quirúrgica 

- El grau II de la OMS inclou lesions infiltrants i de baixa activitat mitòtica 

- El grau III de la OMS inclou lesions de neoplàsia histològica, visibles per 

la seva forma d‟activitat mitòtica, per la seva capacitat d‟infiltració i 

anaplasia 

- El grau IV de la OMS inclou lesions que presenten activitat mitòtica i per 

això tendeixen a la necrosi. Es relacionen amb una evolució 

prequirúrgica i postquirúrgica ràpia de la malaltia 

 
 

2. Document d‟extirpació d‟un tumor cerebral 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor 

del correcto uso de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en 

cumplimiento de la Ley General de Sanidad. 

  

Yo D./Dña .........................................................................................., (Nombre y 

dos apellidos del paciente) de .......... años de edad, con domicilio en 

.................................................................... y D.N.I. nº............................. como 

paciente  

o D. Dña .............................................................................................., de .......... 

años de edad, con domicilio en .................................................................... y 

D.N.I. nº............................. (como su representante legal, Familiar o Allegado), 

en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente.  
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EXPONGO 

Que he sido INFORMADO/A por el Dr …………………………. (Nombre y dos 

apellidos del neurocirujano), en entrevista personal realizada el día -- / ---------- / 

---- que es necesario que se me efectúe el procedimiento terapéutico 

denominado:  

 

EXTIRPACIÓN DE UN TUMOR CEREBRAL 

Previa a la intervención le será requerido firmar (al paciente o en su defecto a 

algún familiar) el formulario de "CONSENTIMIENTO INFORMADO", donde 

autoriza al equipo de Neurocirugía a realizar la intervención especificada, 

asumiendo la posibilidad de aparición de las complicaciones que se detallan en 

el impreso.  

 

Esta es una medida de cumplimiento legal obligatorio ante cualquier acto 

médico. 

 

Identificación y descripción del procedimiento  

¿Qué es un tumor cerebral?  

Un tumor cerebral es una masa dentro del cerebro cuyo origen está en el 

crecimiento descontrolado de células derivadas, bien de componentes 

propiamente cerebrales, o bien provenientes de células tumorales localizadas 

en otras zonas del organismo (metástasis).  

Puede tratarse de una lesión benigna (generalmente de crecimiento lento y 

curable si se puede resecar con tratamiento neuroquirúrgico) o maligna (de 

rápido crecimiento, no curable con tratamiento quirúrgico, de forma que vuelve 

a reproducirse rápidamente tras la operación).  

Los síntomas de presentación dependen fundamentalmente del lugar donde 

crece el tumor. Los más frecuentes son: dolor de cabeza, defectos 

neurológicos (lo más frecuente, pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo, 

dificultades para hablar, etc.), epilepsia, alteración del comportamiento... Estos 

síntomas son debidos fundamentalmente a la compresión producida por la 

masa tumoral y al edema (inflamación) que el tumor produce sobre el cerebro 
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sano que lo rodea (sobre este edema se puede actuar con medicación 

adecuada, generalmente corticoides, produciendo una gran mejoría en la 

mayor parte de los pacientes, aunque transitoria).  

El diagnóstico de tumor cerebral se realiza mediante pruebas de imagen como 

la Tomografía Computerizada (TAC) o Resonancia Magnética (RM). Ambas 

indican el tamaño y la localización de la lesión y pueden, así mismo, sugerir la 

naturaleza del tumor, aunque no aporten certeza total sobre la misma  

 

Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar. ¿Cuándo 

está indicada la intervención?  

En algunos casos, la cirugía se considera curativa, poniendo fin al tratamiento, 

como es el caso de muchos tumores benignos. Cuando se trata de tumores 

malignos, la operación no es curativa sino que el objetivo de la misma es llegar 

al diagnóstico de certeza del tipo de tumor, reducir su tamaño para aliviar los 

síntomas de compresión cerebral y preparar para otros tratamientos 

posteriores, que suelen ser más efectivos si se ha podido reducir este tamaño. 

Estas otras opciones terapéuticas son la Radioterapia y la Quimioterapia, 

muchas veces imprescindibles en el tratamiento del paciente con un tumor 

cerebral que ya ha sido operado.  

 

¿En qué consiste la operación?  

La operación consiste en la apertura del cráneo (craneotomía) para acceder al 

lugar donde está situado el tumor y extirparlo. La cicatriz en la piel del cuero 

cabelludo dependerá de la localización y tamaño de la lesión. 

Intraoperatoriamente se analiza una muestra del tumor para conocer 

provisionalmente su naturaleza benigna o maligna. Sin embargo, el informe 

definitivo respecto al tipo de tumor se recibe a la semana aproximadamente. La 

dificultad y duración de la intervención depende del tipo y localización del 

tumor, tratándose en todo caso de intervenciones de larga duración, un mínimo 

de 3-4 horas.  
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¿Cómo es el postoperatorio habitual?  

Dependerá mucho de la situación del paciente antes de la operación.  

Tras salir del quirófano, en la mayoría de los casos, el paciente pasará a la 

Unidad de Reanimación o UCI, donde permanecerá como mínimo hasta el día 

siguiente a la operación (menos si la recuperación es muy favorable). Esto 

tiene como objetivo que la recuperación de la anestesia sea lenta y lo más 

idónea para el cerebro recién operado. Además permite una mejor vigilancia 

del paciente en las primeras horas, pudiendo detectarse complicaciones 

tempranas que requirieran una nueva reintervención.  

Una vez de vuelta en la planta de Neurocirugía, el paciente se irá incorporando 

progresivamente hasta levantarse lo antes posible. Tras 7-8 días de la 

intervención se retiran los puntos y se suele recibir el resultado del estudio de 

Anatomía Patológica del tumor extirpado (suele corresponder con el anticipado 

durante la cirugía). En función de este resultado se decide una estrategia 

terapéutica u otra.  

 

¿Cuáles son los riesgos, complicaciones y secuelas posibles?  

En relación con la intervención pueden aparecer como complicaciones 

infección de la herida o colecciones de pus intracerebrales, lesiones derivadas 

de la localización del proceso como pérdida de fuerza en un brazo y pierna del 

lado opuesto, alteraciones del habla, alteraciones del equilibrio y dificultad para 

comunicarse con el entorno. También pueden aparecer alteraciones del la 

memoria o del carácter así como trastornos visuales. Existe riesgo de vida.  

 

¿Qué ocurre al alta hospitalaria?  

El paciente será dado de alta a los 7-10 días de intervenirse, pendiente o no de 

otros tratamientos complementarios (quimio y/o radioterapia).  

 

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 

El médico arriba mencionado me ha explicado la necesidad de la intervención 

propuesta y los posibles tratamientos alternativos que son: 
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Alternativas razonables a dicho procedimiento 

Radioterapia: No indicada en este caso como tratamiento aislado 

Tratamiento medicamentoso: No indicada por no resolver el aumento de 

crecimiento tumoral y por consiguiente no evitar la aparición de déficits 

neurológicos 

 

RIESGOS PERSONALIZADOS 

 

 

Ha quedada totalmente aclarado lo siguiente: 

1. Que entiendo la necesidad de la operación propuesta 

2. Que se me ha detallado los riesgos y posibles complicaciones inherentes 

a las exploraciones diagnosticas, procedimiento operatorio y 

postoperatorio en un lenguaje claro.  

3. Que algunas circunstancias no previstas durante la operación pueden 

hacer necesaria la utilización de técnicas quirúrgicas diferentes de las 

previamente planeadas. En este caso autorizo al cirujano a que actúe 

con arreglo a lo que él considere más conveniente de acuerdo con la 

ciencia médica.  

4. Que he tenido ocasión de hacer todas las preguntas que he deseado. 

 

Ponderados los riesgos y las ventajas, he decidido someterme a la intervención 

quirúrgica propuesta.  

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier 

momento antes de la realización del procedimiento. Y para que así conste firmo 

el presente documento.  

 

A ................. de ........................... de ....  

 

Firma del paciente y nº de D.N.I. (o su representante legal en caso de 

incapacidad)  
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Firma del testigo y nº de D.N.I  

 

Firma del médico informante nº de colegiado 

 

REVOCACIÓN - RECHAZA LA INTERVENCION 

Yo D./Dña .........................................................................................., (Nombre y 

dos apellidos del paciente) de .......... años de edad, con domicilio en 

.................................................................... y D.N.I. nº............................. como 

paciente  

o D. Dña.............................................................................................., de .......... 

años de edad , con domicilio en .................................................................... y 

D.N.I. nº............................. como su representante legal, Familiar o Allegado), 

en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente.  

 

Revoco el consentimiento presentado en fecha ......................................... y no 

deseo proseguir el tratamiento, que doy con esta fecha finalizado.  

 

Firma del paciente y nº de D.N.I. (o su representante legal en caso de 

incapacidad) 

  

Firma del testigo y nº de D.N.I  

 

Firma del médico informante nº de colegiado  

 

 

 

 

*La firma de este documento no le hace perder a Ud.ningún derecho legítimo 

que pudiera corresponderle. 

 

Extret de: http://neurospine.info/nspine/Portals/0/DOCS/tumor%20cerebral.pdf 
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3. Protocols relacionats amb la part pràctica de 

laboratori d‟aquest Treball de Recerca 

Els protocols que són exposats a continuació han estat proporcionats per 

l‟equip del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de 

Medicina de la Unviersitat Autònoma de Barcelona.  

- Cell Free System (CFs) 

A. Nuclis 

1. Cultivem les cèl·lules en dos falcons de 75 cm2 d‟àrea. 

2. Recollim les cèl·lules a la màxima confluència79 possible. 

3. Centrifuguem les cèl·lules a 150g80 durant 5 minuts. 

4. Rentem amb la solució de buffer81 PBS per eliminar la possible 

contaminació que hi pugui haver (les restes de sèrum del medi). 

5. Cal tornar a suspendre les cèl·lules amb el buffer BSSE (10X el 

volum del pellet82) amb citocalasina-B83 fresca i inhibidor de 

proteases84. S‟obtenen cèl·lules binucleades.  

En aquest àmbit, suspendre significa descartar el líquid sobrenedant i 

afegir al pellet un volum de buffer una vegada s‟ha fet una 

centrifugació de la mostra. 

                                                           
79

 En aquest cas, amb el nombre màxim de cèl·lules.  
80

 La força de centrifugació relativa (RCF) a què se sotmet la mostra és mesurada en múltiples 

de g, que és l‟acceleració estàndard produïda a la superfície terrestre.  
81

 Anomenem buffer o tampó químic  a una barreja química formada per un àcid dèbil i una 

base conjugada (eliminació d‟un protó d‟un àcid) o per una base i el seu àcid conjugat (adició 

d‟un ió hidrogen) que pot oposar-se a grans canvis de pH. 
82

 Pellet és una paraula anglesa que fa referència al precipitat. 
83

 La citocalasina-B és una molècula que inhibeix la polimerització d‟actina, impedint la creació 

de l‟anell contràctil i, per tant, la citocinesis (repartició cel·lular en telofase mitòtica). S‟obtenen 

cèl·lules binucleades. 
84

 Un inhibidor de proteases és una substància que evita el trencament dels enllaços peptídics 

de les proteïnes (enllaços que uneixen els aminoàcids). 



Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme 

 

186 

 

6. Deixem reposar els eppendorf durant 20 minuts en gel. 

7. Xafem la mostra tres vegades i visualitzem l‟extrusió o la reducció de 

la mida nuclear utilitzant la tinció TrypanBlue, una substància que 

penetra i rebota a l‟interior de les cèl·lules vives. La part de la mostra 

que estigui viva quedarà blanca. 

8. Afegim 1/3 del disacàrid sacarosa 1,5M. 

9. Homogeneïtzem, és a dir, xafem la solució dues o tres vegades i 

visualitzem l‟extrusió del nucli utilitzant el mètode tinció Trypan Blue. 

Si és necessari, utilitzem el detergent NP4085 al 0,1% per la 

permeabilització cel·lular. 

10. Centrifuguem durant 10 minuts a 150g i 4ºC i descartem el 

sobrenedant (SN). 

11. Tornem a suspendre el pellet amb el Earle’s balanced salt solution86 

(BSS) Sacarosa 0,5M (500-750 μl). 

12. Hi col·loquem el mateix volum de BSS 1,5 M Sacarosa. 

13. Centrifuguem durant 20 minuts a 13000g i descarta el sobrenedant. 

14. Tornem a suspendre la solució en el buffer d‟emmagatzematge 

(Store) i després n‟agafem 20μl 107 nuclis/ml del volum total per 

col·locar-los en eppendorf que seran congelats87. 

B. Extracció del citoplasma 

                                                           
85

 En termes bioquímics, un detergent és un enzim que serveix per digerir proteïnes, grasses o 

carbohidrats. Si bé el detergent comercial NP40 no pot trencar la membrana nuclear, sí que 

trenca la membrana citoplasmàtica. 
86

 En química quàntica, l‟Earle’s balanced salt solution (BSS) és definit com un component que 

uneix les molècules entre sí, cosa que fa que les seves funcions es solapin. La desigualtat 

entre les energies que provoquen aquestes molècules pretén ser solapada amb aquest 

buffer. 
87

 D‟aquesta manera, alicuotant la solució, podem descongelar el volum que volem per fer un 

experiment determinat. Si no haguéssim dividit la solució i tot estigués en un mateix 

compartiment, la variació de temperatura que s‟hagués produït en la descongelació de la part 

que volguéssim hagués set perjudicial per la conservació d‟aquesta. 
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1. Cultivem les cèl·lules en plaques, 3 per cada condició diferent. En 

aquest cas, tenim 4 condicions diferents (citoplasma de cèl·lules de 

SH-SY5Y, tractades amb estaurosporina o sense tractar i citoplasma 

de GBM tractat amb estaurosporina o sense tractar. L‟estaurosporina 

activa la mort cel·lular). 

2. Tractem les cèl·lules de la manera necessària, és a dir, amb la 

màxima confluència possible.  

3. Recollim les cèl·lules i renta-les amb PBS calent. 

4. Tornem a suspendre les cèl·lules en el Buffer d‟Extracció de 

Citoplasma (5X volum de pelet) 

5. Les mantenim 15 minuts en gel agitant-les periòdicament en el 

vòrtex. 

6. Centrifuguem la solució durant 5 minuts a 600g. Extraiem el pelet, 

que anomenarem N1 i tornem a centrifugar el sobrenedant durant 15 

minuts a 14000g. El sobrenedant resultant correspon a l‟extracció del 

citoplasmàtica i, per tant, procedirem a la quantificació de la 

proteïna. Identificarem el pellet que quedi com a N2. 

7. Tornem a suspendre i renta l‟N1 i després l‟N2 en 800μl de Buffer 

d‟Extracció Citoplasmàtica. 

8. Centrifuguem N1 i N2 durant 15 minuts a 14000g i descartem el 

sobrenedant. 

9. Tornem a suspendre els nuclis en el Buffer d‟Extracció Nuclear 

(correspon a 1/2 del buffer de citoplasma d‟extracció) 

 

C. Reacció In Vitro 

1. Realitzem el mix o mescla en què es durà a terme la reacció in vitro 

amb 150-200μg de proteïna i igualem el volum final de 50-100μl amb 
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el Buffer d‟extracció citoplasmàtica. Hi afegim el mateix volum de 2X 

Buffer de reacció. 

2. Incubem a 25ºC durant 1 o 3 hores. Cal que tingui lloc una agitació 

en vòrtex. 

3. Parem la reacció afegint 5mM d‟EDTA88. 

4. Centrifuguem durant 10 minuts en la màxima velocitat i a 4ºC. 

a) Recuperem el sobrenedant i el guardem a -20ºC. 

b) Rentem el pellet amb 600μl de Buffer d‟extracció nuclear. No 

tornem a suspendre‟l. 

5. Centrifuguem durant 10 minuts a la velocitat màxima. 

a) Recuperem 500μl del sobrenedant i el guardem a -20ºC. 

b) Descartem els últims 100μl de sobrenedant després d‟assegurar-

nos que el pellet està completament sec. 

c) Tornem a suspendre el nucli segons el Protocol de Ladder. 

D. Extracció d‟ADN: Detecció de la degradació de l‟ADN o Ladder 

1. Recuperem les cèl·lules i el medi de P1289. 

2. Ho centrifuguem durant 5 minuts a 200g. 

3. Descartem el sobrenedant. 

4. Rentem amb 1ml de PBS 1X. 

5. Passem la solució a un eppendorf. 

6. Centrifuguem durant 5 minuts a 200g. 

                                                           
88

 Coneguem EDTA (àcid etilendiamintetraacètic) com el compost orgànic que s‟utilitza com a 

quelant, és a dir, per capturar ions metàl·lics en solucions. La seva fórmula abreujada és Na4x 

Hx Y. 
89

 P12 és una placa de 12 mm de diàmetre. 



Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme 

 

189 

 

7. Descartem el PBS. Podem parar en aquest pas i congelar el pellet. 

8. Tornem a suspendre el pellet amb 250μl d‟H2O (400μg/ml Proteïnasa 

K + 20μg/ml RNasa)90 

9. Afegim 250μl del Buffer de SET 2X. 

10. Escalfem la solució fins 50ºC durant 30 minuts o 1 hora. 

11. Afegim 500μl de phenol:clholoroform:isoamilic (25:24:1) pH 8-9. 

12. Barregem enèrgicament fins que no es puguin distingir les dues 

fases. 

13. Centrifuguem durant 15 minuts a velocitat màxima a temperatura 

ambient (RT) 

14. Recuperem 400μl de la fase més alta i ho col·loquem en un 

eppendorf net. Si és massa viscós i segueixes el pas posterior, 

afegeix 100μl d’H2O al sobrenedant i torna a començar des del pas 

11. 

15. Afegim 2 volums d‟etanol (EtOH) 100% (800μl) 

16. Afegim ½ volum d‟acetat d‟amoni91 7,5M (200μl) 

17. Barregem 

18. Les deixem reposar durant una hora a -20ºC o durant tota una nit. 

19. Centrifuguem durant 10 minuts a 4ºC a velocitat màxima. 

20. Tirem el sobrenedant i el sequem amb un paper. 

21. Afegim 1ml d‟etanol al 70%. 

22. Centrifuguem a la velocitat màxima i a 5ºC durant 5 minuts. 

                                                           
90

 En aquesta quantitat d‟aigua prèviament han estat diluïdes les quantitats de substàncies que 

s‟indiquen entre parèntesi.  
91

 L‟acetat d‟amoni és un compost sòlid del producte químic format en la reacció entre 

l‟amoníac i l‟àcid acètic amb fórmula CH3COONH4. 
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23. Aspirem l‟etanol i el deixem assecar a 37ºC fins que el pellet 

esdevingui transparent. 

24. Afegim 16μl de TE (tampó Tris-EDTA amb RNasa 10μg/ml). 

25. Escalfem fins 65ºC, temperatura a què estarà durant 10 minuts. 

26. Afegim el 10% de glicerol (4μl de glicerol al 50% de stock) 

27. Correm la solució en un 1,8% de la meitat del gel d‟agarosa, que no 

ha d‟estar tenyit. 

28. Tenyim durant 30 minuts agitant en bromur d‟etidi92 0,05% (5μl en 

100ml H2O) 

 

Preparació del gel d’agarosa 

1. Preparem un buffer TAE 1X (20 ml de TAE 50X i fins a 1000ml d‟H2O 

miliRho). 

2. Després d‟haver-lo agitat, el col·loquem a la cubeta 

3. Preparem Agarosa 2% (2 grams en 100 ml de buffer TAE 1X). Escalfem i 

una vegada estigui ben dissolta, afegim 4 μl de Sybr Green, component 

que tenyirà l‟ADN. 

4. Una vegada s‟hagi refredat el gel, l‟afegim a la cubeta sense fer 

bombolles. Afegim pintes del gel per poder carregar les nostres mostres 

en el gel. 

5. Repòs durant 20 minuts. 

6. En aquest període de temps, preparem el marcador d‟ADN (orange G 

5%). Aquest marcador està compost pel buffer de càrrega, que dóna pes 

a l‟ADN perquè porta glicerol. En un falcó de 50 ml, preparem TE a 10 

                                                           
92

 El bromur d‟etidi (BrEt) és un agent intercalant usat com a marcador d‟àcids nucleics en 
laboratoris de biologia molecular per a processos com l‟electroforesi en gel d‟agarosa. 
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mM de Tris i 1 mM d‟EDTA. Posteriorment hi afegirem 35 ml d‟H2O i 15 

ml de glicerol al 30%. Agitem la solució i hi afegim una mica d‟orange G, 

que ens marcarà el front durant l‟electroforesi que tindrà lloc en el gel 

d‟agarosa. 

7. Barregem 5 μl del buffer loading 5x amb 20 μl d‟ADN. 

8. Com que el gel ja està solidificat, traiem la pinta del gel que anteriorment 

havíem col·locat i carreguem les mostres. 

9. Omplim els pous. Cal tenir en compte que el primer pou sempre serà de 

control. 

10. Connectem el gel a la font i correm a un voltatge constant de 100 V, i 

deixarem córrer durant 30 minuts. Podem observar aquest pas en les imatges 

que tenim a continuació. 

  

11. Col·loquem el gel en el transluminador que observem a la nostra dreta i 

l‟imatge ens serà proporcionada a través de llum ultravioleta.  
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- Contatge de cèl·lules amb la cambra de Neubauer 

Alguna informació sobre la cambra de neubauer és: 

- Hi ha nou quadrats grans 

- Cada quadrat gran conté 9 quadrats de talla 

mitjana 

- L‟àrea de cada quadrat gran és d‟1mm2 

- El volum màxim d‟un quadrat gran : (àrea x 

profunditat = volum) : 1 mm2 · 0,1 mm = 0,1 μl 

Concentració cel·lular = nombre de cèl·lules / ml 

Nombre de cèl·lules màxim en un quadrat gran 

Volum d‟un quadrat gran 

Nombre de cèl·lules màxim en un quadrat gran   · 104 

Volum d‟un quadrat gran            ·  104 

 

Nombre de cèl·lules màxim en un quadrat gran · 104 

   1 ml 

104 = 0,1 µl 

A) Contar les cèl·lules utilitzant el Tripan Blue 

1. Barreja 90 μl de cèl·lules i 10 µl de Tripan Blue en un eppendorf 

2. Fica 10 µl de la barreja en una cambra de Neubauer 

3. Amb un microscopi compta només les cèl·lules brillants i no les blaves 

dels 9 quadrats de mida mitjana (equivalents a 1 quadrat gran). Tu pots 

contar un diagonal (9 quadrats mitjans). 

Nota: Respecte comptar les cèl·lules en el quadrat gran, hauràs de 

comptar aquelles que hi estan dins però que no toquen amb cap dels 

costats del quadrat i aquelles que només toquen amb dues línies del 

         
         

         

         

         

         

         

         

         

· Factor de dilució  

· Factor de dilució  

· Factor de dilució 

(Tripan Blue) 
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quadrat. Depèn de tu quines dues línies comptar i es recomana fer-ho 

sempre de la mateixa manera. 

4. Aplica la formula que ha estat enquadrada anteriorment (el factor de 

dilució és d‟1/10) 

 

CONSELL: Si hi ha moltes cèl·lules, dilueix una mostra. No t‟oblidis d‟afegir el 

factor de dilució als teus càlculs. 

B) Contar les cèl·lules sense utilitzar Tripan Blue 

1. Fica 10 μl de la teva mostra en la cambra de Neubauer. 

2. Amb un microscopi compta només les cèl·lules brillants dels 9 

quadrats de mida mitjana.  

Nota: Respecte comptar les cèl·lules en el quadrat gran, hauràs de 

comptar aquelles que hi estan dins però que no toquen amb cap dels 

costats del quadrat i aquelles que només toquen amb dues línies del 

quadrat. Depèn de tu quines dues línies comptar i es recomana fer-ho 

sempre de la mateixa manera. 

3. Aplica la formula que ha estat enquadrada. Tingues en compte que 

només necessites el factor de dilució si has diluït les cèl·lules. 

 

4. Altres informacions complementàries d‟interès 

En aquest apartat, com bé descriu el seu títol, veurem dues notícies, la 

descripció d‟un cas de glioblastoma multiforme de cèl·lules gegants i la carta de 

drets que pacients amb tumors cerebrals van escriure, documents que crec que 

poden servir com a complement per aquest treball. 

Les dues notícies que he escollit pertanyen a la publicació Diario Médico. 

Donen información sobre alguns dels avenços mèdics que estan involucrats en 

el tractament del glioblastoma multiforme, així com també d‟altres càncers en la 

primera noticia i també en els gliomes en el cas de la segona. 

 
 



Un camp de batalla en el cervell: El glioblastoma multiforme 

 

194 

 

 
RADIOTERAPIA AJUSTA LAS DOSIS PARA REDUCIR LOS EFECTOS 

SOBRE LOS TEJIDOS SANOS 

Una ecuación matemática eleva la exactitud en la radiación 

El último número de Science Translational Medicine revela el hallazgo de una 

ecuación matemática que permite calcular las dosis más adecuadas de 

radioterapia en el abordaje del cáncer. Gracias a ello se evade uno de los 

grandes problemas: no afectar a tejidos circundantes. 

Redacción - Martes, 13 de Julio de 2010 

Destruir sin daños colaterales 

Los haces de la radiación estereotáctica (amarillo) 

convergen en el tumor (rojo) de pulmón de este 

paciente. Con la nueva fórmula, una gran dosis de la 

radiación (rojo claro) alcanza al tumor, frente a las 

pequeñas dosis que llegan a los órganos sanos 

(corazón, médula espinal, esófago). 

La radiación acaba con el cáncer, pero también puede dañar al tejido sano en 

dosis muy altas. Una nueva ecuación matemática permite calcular la dosis 

adecuada de forma más precisa que con el método convencional, según se 

publica en el último número de Science Translational Medicine. 

Más de la mitad de los pacientes oncológicos reciben radioterapia como parte 

de su tratamiento; puesto que las radiaciones cada vez se administran con 

mayor concentración, los enfermos reciben en la actualidad dosis más grandes 

de radiación en menos sesiones en comparación con los tratamientos más 

largos y en dosis menores de hace tiempo. Durante décadas, los médicos han 

confiado en la misma ecuación lineal cuadrática para calcular las dosis de 

radiación, método que los avances tecnológicos ya han superado. 
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 Los errores de cálculo aumentan las dosis, provocando que se 

sobreestime la eficacia de la cantidad de radiación administrada 

Los tumores 'encogen' a golpe de radiación 

En la imagen de la izquierda se muestra una metástasis cerebral de cáncer de mama, 

en la que la radioterapia convencional no 

suele ser muy eficaz pues no pueden darse 

muchas dosis. A este tumor se aplicó 

radioterapia estereotáctica, con una sola 

dosis muy alta en el centro y a la derecha. 

En las otras imágenes observamos la lesión 

a los dos meses y a los tres años y medio 

después, respectivamente. 

 

Letal y subletal 

Se asume que en el blanco de la radiación es el ADN de las células, sobre el 

que se producen dos tipos de lesiones: letal y subletal. Las lesiones letales 

causan muerte celular inmediata, a diferencia de las lesiones subletales, que 

pueden ser reparadas si no hay mayor daño, o bien pueden convertirse a su 

vez en lesiones letales si se les administra de nuevo más radiación. 

Los autores de este trabajo, encabezados Jian Wang, que pertenece al 

Departamento de Oncología Radioterápica de la Universidad Estatal de Ohio, 

en Estados Unidos, han descubierto que la ecuación convencional no explica el 

hecho de que con dosis de muy alta radiación se produzca menos daño 

subletal en el ADN y un mayor daño letal. 

Terapia inadecuada 

Este error en el cálculo resultante aumenta conforme las dosis se incrementan, 

provocando que se sobreestime la eficacia de la cantidad de radiación 

administrada, lo que potencialmente conduce a un tratamiento inadecuado de 

los pacientes. Por eso, los investigadores proponen una nueva ecuación que es 
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válida tanto para las dosis bajas como para las altas y que calcula la cantidad 

de daño subletal hecho a las células. 

En experimentos encuadrados en estudios previos, en los que se medían los 

efectos de diferentes dosis de radiación en células cultivadas en laboratorio y, 

posteriormente, en modelos animales, se confirma que la nueva ecuación 

predice con mayor exactitud los efectos dañinos de la radiación sobre las 

células, en una gama completa de dosis.   

(Science Trans Med 2010; 2(39): 39ra48). 

Extret de: http://radiodiagnostico.diariomedico.com/2010/07/13/area-

cientifica/especialidades/radiodiagnostico/ecuacion-matematica-eleva-

exactitud-radiacion 

 

 

NEUROCIRURGÍA ABORDAJE COMBINADO CON RADIOTERAPIA, 

TEMOZOLOMIDA E IMPLANTES DE CARMUSTINA 

El tratamiento multimodal del glioma consigue alargar la 

supervivencia 

Los estudios recientes en fase II sobre pacientes con glioma maligno tratados 

con radioterapia, temozolomida e implantes con carmustina muestran una 

supervivencia más elevada que los resultados recogidos en los ensayos en 

fase III realizados por los investigadores Westphal (en 2003) y Stupp (en 2005), 

según lo destacado en un curso sobre el tumor. 

Marcelo Curto Bilbao - Martes, 6 de Julio de 2010  

Alf Giese, jefe del Departamento de Neurocirugía de la Universidad Georg-

August, de Gotinga (Alemania), uno de los especialistas que ha participado en 

un encuentro celebrado en Bilbao, organizado por la compañía Esteve en 
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colaboración con la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del 

País Vasco y la Sociedad Española de Neurocirugía, se ha referido a los 

resultados en gliomamaligno, entre otros muchos, de Menei en 2010, con 17 

meses, de McGirt, en 2008 (21,3 meses), y a los trabajos de Ignacio Fernández 

Portales, del Hospital Infanta Cristina, de Badajoz, (superior a los 22), 

presentados en el curso. También ha llamado la atención sobre el hecho de 

que las diferencias en la selección de pacientes en los estudios de Westphal y 

Stupp han de interpretarse a la luz de los distintos criterios empleados en 

ambas investigaciones, "en la que los pacientes mostraban un diferente grado 

de riesgo quirúrgico en el momento de la selección".  

Entre los aspectos apuntados por Giese para optimizar la seguridad de los 

implantes con carmustina en los casos de glioma maligno, el neurocirujano 

alemán ha hecho hincapié en la importancia de "lograr un cierre totalmente 

hermético de la duramadre para prevenir posibles complicaciones derivadas del 

paso de la carmustina o del propio implante a otras áreas". 

 Las diferencias en los resultados de la supervivencia de los pacientes 

entre ensayos parecen deberse a los criterios de selección 

Cavidad grande 

Asimismo, la selección de pacientes debe ser otro factor que hay que tener en 

cuenta. "En este tipo de pacientes la cavidad que se va a crear al eliminar el 

tumor ha de ser lo suficientemente grande para que el edema posquirúrgico no 

dé problemas. Aunque no hay medidas mínimas para esta selección, lo 

habitual es que, para un número de ocho implantes, el tumor tenga un diámetro 

mínimo de unos tres o cuatro centímetros". 

Otro factor que influye en la seguridad es la localización del tumor. "Hay 

algunos casos en los que el tumor crece en el seno del sistema ventricular. 

Entonces también es posible usar los implantes pero se deben adoptar unas 

precauciones específicas". La primera de las precauciones señaladas por el 

experto se refiere a que "el cierre de la cavidad quirúrgica con el sistema 
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ventricular se ha de realizar de manera total. Si no es posible, hay que 

replantearse si se van a usar implantes. El problema es que cuando se abre un 

ventrículo existe un riesgo de que el implante se mueva y pase dentro del 

sistema ventricular, obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo y 

pudiendo dar lugar a una posterior hidrocefalia". Es el problema más grave 

porque no tiene una solución espontánea. Pero no es el único riesgo: "El 

segundo problema que se quiere evitar impidiendo la conexión de la cavidad 

quirúrgica con el sistema ventricular es que la carmustina en altas 

concentraciones pueda producir una inflamación de la zona del epéndimo y 

también un incremento de la presión intraventricular por la aparición de ese 

edema. No obstante, se trata de un problema reversible, ya que lo que se 

produce es una hidrocefalia transitoria que en unos 15 días de media suele 

remitir". 

 Para optimizar la seguridad de los implantes con carmustina hay que 

lograr un cierre totalmente hermético de la duramadre 

Giese ha explicado que esta última circunstancia "es abordada en algunos 

casos de forma quirúrgica, o con drenajes externos para tratar estas 

hidrocefalias. Creo que en la mayoría de los casos dichas actuaciones no son 

necesarias puesto que suponen un sobretratamiento y también porque son 

abordadas de manera demasiado temprana. En esos casos conviene esperar 

conscientemente y con un estricto control, ya que es un fenómeno transitorio y 

no es necesaria la eliminación de los implantes. No es lo que ocurre cuando 

pasa un implante a la cavidad ventricular, donde sí se requiere un abordaje 

quirúrgico". 

El experto prefiere, si es posible, no efectuar una evacuación del líquido 

cefalorraquídeo a través de un drenaje lumbar o de otros medios porque, 

"además de reducir el exceso de líquido cefalorraquídeo, también eliminamos 

la carga de carmustina que hemos colocado. Por ello, es preferible gestionarlo 

mediante el uso de dexametasona". 
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Esponja 

"El material empleado para cerrar la comunicación es una pequeña esponja de 

colágeno con pegamento biológico a base de fibrina que se adhiere al tejido. 

Además, es necesario tener en cuenta que el material del implante tarda unos 

tres o cuatro meses en biodegradarse, o incluso más, y que este tejido se 

mantiene con sus características más allá de ese tiempo. En nuestro caso, 

hemos empezado a documentar este tipo de intervenciones y hasta el 

momento no hemos registrado ningún caso en que se haya producido de nuevo 

la comunicación intraventricular empleando estos materiales".  

SUPERVIVENCIA Y COMPLICACIONES 

Jesús María Garibi, moderador del curso y jefe del Servicio de Neurocirugía del 

Hospital Universitario de Cruces (Vizcaya), indica que "la supervivencia en 

casos de pacientes de edad media o más bien jóvenes, si no hay 

sintomatología neurológica importante, aumenta gracias a una segunda 

intervención y a una nueva aplicación de carmustina. Gracias a la nueva 

reintervención se ha demostrado un aumento de la supervivencia, aunque 

siempre es necesario que el paciente muestre un buen estado clínico".En 

cuanto a las complicaciones, Alf Giese asegura que "son mínimas en los diez 

días siguientes a la operación. Sin embargo, cuando a las ocho semanas se 

inicia la radioterapia con temozolomida, aumentan de manera muy significativa. 

Sin embargo, hemos constatado que debe hacerse un seguimiento posterior 

muy cuidadoso y aplicar un protocolo estricto de actuación; eso nos ha 

permitido reducir en nuestra unidad en un 75 por ciento el número medio de 

complicaciones que se solían registrar al inicio de la radioterapia. 

Extret de: http://neurocirugia.diariomedico.com/2010/07/06/area-

cientifica/especialidades/neurocirugia/tratamiento-multimodal-glioma-consigue-

alargar-supervivencia 
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Com ja he comentat a l‟inici d‟aquest apartat, adjunto un cas clínic en anglès 

perquè trobo que és interessant disposar d‟una dada com aquesta. 

National Program of Cancer Registries Education and Training Series How 

to Collect High Quality Cancer Surveillance Data  

History and Physical Examination: See Radiation Oncology Consult  

Imaging 

9/14 CT of the brain: 3.5 x 1.8 cm enhancing left hemisphere mass with 

significant surrounding edema.  

9/14 CT of the chest, abdomen, and pelvis: no abnormalities detected.  

9/14 PET scan of brain: no abnormalities detected.  

9/17 MRI, brain and brain stem: There is a posterior left temporal ring-

enhancing mass and significant surrounding edema involving much of the left 

temporal lobe and hemisphere. The size and configuration of the ventricular 

system is within normal limits. Right hemispheric cortical sulci as well as central 

subarachnoid cisterns are symmetric and unremarkable. No additional lesions 

are noted.  

Impression: Left posterior temporal lobe lesion. Primary considerations would 

be for primary or metastatic brain tumor.  

Procedures  

9/21 Craniotomy with partial resection and Gliadel wafer implantation.  

Pathology  

9/21 Glioblastoma multiforme, giant cell type. 

Radiation Oncology Consult  

9/27 History of Present Illness: This pleasant 58-year-old male was in his 

usual state of good health until recently. He had been experiencing subtle 

difficulties with word-finding, misspelling words, concentration, and reading over 
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the last month or so. He underwent initial evaluation at another facility. Work-up 

included a CT scan of the brain, which showed a left hemisphere mass. He was 

taken to the operating room on 9/21 and underwent what sounds like a partial 

resection with Gliadel wafer implantation.  

9/27 Physical Exam: This is a pleasant healthy-appearing male resting 

comfortably in no acute distress. His head is shaved. He has a bandage in 

place over the left side of his scalp. His pupils were equal, round and reactive to 

light. Extraocular movements were intact. There was no scleral icterus. Cranial 

nerves II–XII were grossly intact bilaterally. Sensation was grossly intact in all 

four extremities. Negative Romberg. Finger-to-nose testing was normal. Rapid 

alternating movements were normal. He was able to spell “world” backwards 

without any difficulty. Short-term memory, however, was 0/3. He answered all 

questions appropriately and speech was fluent. He was able to give the names 

of multiple objects without difficulty.  

Impression: 58-year-old male with a new diagnosis of glioblastoma multiforme. 

Karnofsky Performance Score is estimated at 90. He underwent a partial 

resection with placement of Gliadel wafers. We recommend postoperative 

external beam radiation therapy for a total of approximately six weeks. 

Additionally, the patient has discussed chemotherapy with the medical 

oncologist and it sounds as if he was planning for concurrent Temozolomide 

followed by additional adjuvant Temozolomide. 

Radiation Oncology Treatment Summary 

12/8 Overall, the patient tolerated his treatments well. The patient did complain 

of having some fatigue as well as headaches in the morning. The patient did 

develop seizures during the course of his treatment, however, his seizure 

medication was ajusted and he has not had any seizure since. 

Date Treatment Started: 10/8 

Date Treatment Ended: 12/8 
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A continuació es reprodueix la carta de drets que els pacients amb tumors 

cerebrals van publicar a la revista Brain Tumour, en la seva World Edition 2010.  

The brain tumour patient’s charter of rights 

Introduction: There are a number of documents dealing with patient‟s right, 

some of which touch on the rights listed here. But this Charter has been drafted 

from the point of view of the brain tumour patient with particular consideration 

for the difficulties which sometimes arise in the brain tumour journey. The IBTA 

has sought to ensure that the Charter will have worldwide relevance but we are 

mindful that many countries lack basic health facilities and the specialists and 

facilities relevant to the treatment of brain tumours. The Charter therefore 

represents an aspirational ideal towards which we should work. While asserting 

our rights we acknowledge that no rights can exist in human society without 

responsibilities. 

1) My diagnosis and prognosis should be conveyed to me with accuracy 

and in a compassionate manner, and preferably by an experienced 

clinician or specialist. I have the right to ask question and receive 

appropriate answers at any point. I have the right to an interpreter if one 

is available. 

2) I have the right to maintain hope and to be supported in that hope by my 

medical team. 

3) I have the right to receive a correct diagnosis and treatment in a timely 

manner. I have the right to be included in the decision making process 

for my care. 

4) I have the right to access the accepted standard of care in my country, 

no matter my age or ethnicity. 

5) My option to access care will be based on need, and not my ability to pay 

for it. 

6) I have the right to be told by my doctor about all available relevant 

treatments if he / she is aware of them in my country of residence, 

whether they are reimbursed by my country‟s national health system or 

by my private medical insurance, or not. 
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7) I have the right to receive treatment and medication to relieve nausea, 

seizures, and brain swelling in particular, and other symptoms. 

8) I have the right to be accompanied to my appointments by a family 

member or caregiver of my choice who may help me recall all that is 

discussed. I have the right to take notes and / or record the proceedings. 

9) Either me or my legal guardian‟s informed consent is required prior to 

any treatment procedure. I will be informed if clinically-relevant delays in 

my treatment are expected and will be informed of alternative service 

providers who may be able to provide services at an earlier time. 

10)I have the right to muldisciplinary care, which may include –apart from 

my medical team‟s help- support from other specialists and information 

about relevant support groups. 

11)I have the right to be provided with the name and contact details of a staff 

member at my treating facility who may be able to answer urgent 

questions at times other than scheduled consultations. 

12)I have the right to be given copies of all my medical records, including 

radiology reports, pathology reports, both histopathology and genetic 

analysis, and digital copies of all my scans if that process is available. If I 

have donated tissue or any other bio-specimen for research or clinical 

trial purposes I have the right to receive available, easy to understand 

information about the genetic characteristics of my tumour should I wish 

to have that information. 

13)I have the right to express my opinion on the level of care that I receive at 

an institution without fear of retribution, and will be given information on 

the means of expressing this opinion to management level staff. 

14)I have the right to ask that my brain tumour is properly registered in my 

country‟s cancer registration records, whether it is benign or malignant. 

15)I have the right to be told about relevant clinical trials available in my 

current treatment facility and offered a place if I meet the inclusion 

criteria, or be directed to the contact details for a trial taking place 

elsewhere to which I might be suited. 
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16)I have the right to further opinions, including the right to be informed by a 

specialist if he / she believes they do not have the skills necessary to 

perform an operation, or administer a therapy, and to be given the name 

of another specialist or treatment facility from whom and from where 

such skills will be available. 

17)I have the right not to be discriminated against in my community or my 

workplace because I have a brain tumour. However, I acknowledge that 

my brain tumour might render me unable to perform employment or tasks 

of which I was previously capable. 

 

5. Guió de la presentació oral a l‟institut d‟educació 

secundària 

He cregut oportú adjuntar en aquest CD el Power Point Un camp de batalla en 

el cervell que vaig utilitzar com a suport per a la presentació oral del meu 

Treball de Recerca al centre educatiu on estudio Segon de Batxillerat. A 

continuació, adjunto el guió de la presentació que vaig redactar perquè pugueu 

seguir millor el desenvolupament del Power Point, que és un resum del treball. 

OBJECTIUS DEL TREBALL: 

Sempre he tingut molt clar que volia que el meu TREBALL DE RECERCA DE 

BATXILLERAT es dugués a terme de la manera més pràctica possible i que fos 

de l‟àmbit cientificomèdic. Volia que tingués lloc en un laboratori per tal 

d‟endinsar-me en el seu funcionament i la metodologia científica. Se‟m va oferir 

la oportunitat del PROGRAMA ARGÓ DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA, on vaig ser acceptada per realitzar aquest Treball de Recerca 

sobre el GLIOBLASTOMA MULTIFORME. 

Des del Programa se‟m van plantejar uns objectius que eren la comprensió dels 

mecanismes bioquímics i moleculars implicats en la formació d‟aquest tumor 

cerebral primari, el GBM; l‟estudi de la implicació de la maquinària de 

degradació de l‟ADN en la resistència intrínseca del GBM a la teràpia 
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anticancerígena convencional i els senyals de supervivència i mort cel·lular 

d‟aquest tumor en cultiu. Per donar-li un enfocament més social i més pròxim a 

la realitat quotidiana, vaig decidir estudiar la incidència dels tumors cerebrals 

primaris a la província de Lleida. 

ESTRUCTURA DEL TREBALL: 

Vaig decidir estructurar aquest treball des dels aspectes més generals fins als 

més concrets. Com que molta de la informació que vaig consultar estava en 

anglès i és l‟idioma de la ciència, vaig decidir escriure l‟abstract. La seva 

llargària queda justificada al ser un tema molt específic i haver de tractar, per 

tant, amb conceptes que abans eren desconeguts per mi. 

METODOLOGIA EMPRADA: 

Presencialment, el Programa Argó va tenir lloc del 28 de juny fins el 14 de 

juliol de 2010, ambdós dies inclosos. En aquesta fotografia, supervisada pel 

personal acadèmic corresponent, hem podeu veure a la sala de cultius del 

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Medicina de 

la UAB. També vaig presentar amb el meu company d‟equip les pràctiques que 

hi havien tingut lloc. 

RESULTATS: 

Com ens mostra la gràfica, els TUMORS CEREBRALS presenten més 

incidència en el sexe masculí que en el femení. A partir dels 45-49 anys 

aquesta incidència va en augment i és en els intervals d‟edat compresos entre 

50 i 70 anys on en té més. 

La mitjana de supervivència dels pacients amb GBM no sol excedir de 15 

mesos, amb independència de les diferents opcions de tractament. L‟eix 

vertical d‟aquest gràfic ens mostra la proporció de supervivència: del 100% fins 

el 0%. En l‟eix horitzontal se‟ns informa sobre el temps de supervivència 

després de ser diagnosticat aquest tumor maligne, el GBM, i havent aplicat la 

teràpia convenient 0 mesos, 12 mesos, 24 mesos i 36 mesos. Podem apreciar 

que el tant per cent de supervivència disminueix conforme augmenta l‟edat del 
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pacient. D‟aquesta manera, després de 36 mesos de tractament, la 

supervivència és gairebé nul·la a tots els grups d‟edat. 

Tot seguit explicaré els resultats de la informació de la incidència del GBM 

segons les diferents àrees del cervell en la província de Lleida. Tal i com ens 

mostra aquest diagrama circular, la ubicació on apareix en el 50% dels 

casos el GBM és en els lòbuls frontals. Les lesions varien segons la zona 

que ha estat afectada. En aquesta zona es caracteritzen per una disfunció en 

la parla, el moviment dels ulls i en funcions mentals superiors com són la 

concentració, la planificació, el judici, l‟expressió emocional i la creativitat. 

Segons les dades obtingudes, la incidència restant es reparteix d‟igual 

percentatge entre el lòbul temporal, el lòbul occipital, el lòbul parietal, el silvià; 

(separació entre el lòbul frontal i temporal; el parietal i el temporal), el cos callós 

i el tàlem. El GBM no sol desenvolupar-se en el cerebel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista sagital de l’encèfal 
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Vista lateral de l’encèfal 

L’encèfal és format pel cervell, el cerebel i el tronc de l’encèfal. 

Les properes diapositives ens mostraran els resultats dels experiments de 

laboratori. En aquesta diapositiva podem comparar els senyals que ofereix el 

tumor neuroblastoma (SH-SY5Y) i el GBM (Ln18), que està a la part dreta de la 

diapositiva, després d‟haver-los-hi aplicat la droga estaurosporina. La droga 

estaurosporina actua com un tractament anticancerigen, és a dir, indueix les 

cèl·lules a l‟apoptosi, és a dir, a la mort cel·lular programada. Les dues 

fotografies de dalt corresponen a nuclis no tractats amb aquesta droga. 

En etapes inicials d‟apoptosi, de mort cel·lular controlada, la futura cromatina 

condensada pot manifestar-se com cromatina marginal que culminarà amb la 

fragmentació nuclear, fragmentació que queda palesa tal i com veiem en el 

neuroblastoma. Les cèl·lules del GBM no presenten fragmentació nuclear, i la 

manca general d‟aquesta característica ens indicia que la gran majoria no 

moren per apoptosi, un tipus controlat de mort cel·lular beneficiós contra les 

cèl·lules cancerígenes, quan se‟ls hi aplica una teràpia anticancerígena. Amb 

això vull dir que un nombre baix de cèl·lules tumorals de Ln18 sí que moren 

com ho haurien de fer, per apoptosi, però la resta, la gran majoria, moren per 

necrosis, produint alliberament de les substàncies tòxiques que contenia la 
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cèl·lula tumoral en el cervell, i com a resultat una perjudicial inflamació, afectant 

negativament al funció de les regions veïnes. 

Una altra característica de l‟apoptosi és la degradació de l’ADN. En aquesta 

imatge obtinguda amb el transl·luminador mitjançant llum ultraviolada (UV) 

podem observar la fragmentació de baix pes molecular (LMW) que presenta 

l‟ADN de les cèl·lules del neuroblastoma que està a l‟esquerra de la diapositiva. 

Com indica la fragmentació de baix pes molecular, que dóna aquest bandeix 

característic en escaleta, les cèl·lules del neuroblastoma SH-SY5Y realitzen 

l‟apoptosi clàssica davant una teràpia anticancerígena. 

Com ja hem dit, observem clarament les bandes dels fragments generats 

d‟ADN de les cèl·lules del neuroblastoma SH-SY5Y. En contraposició amb 

l‟augment de degradació de SH-SY5Y conforme augmenta el temps d‟incubació 

amb la droga, el GBM NO presenta aquest patró característic de l‟apoptosi a 

cap temps d‟incubació. 

La quantificació de la proteïna lactohidrogenasa (LDH) es mostra en la 

següent gràfica i és una manera indirecta de mesurar la mort cel·lular, ja sigui 

per apoptosi o necrosi, ja que aquesta proteïna s‟allibera quan hi té lloc. Les 

cèl·lules del neuroblastoma SH-SY5Y a partir d‟una concentració de 500 nM 

mostren un tant per cent de mort considerablement superior en comparació 

amb les cèl·lules del Ln18, mentre que a concentracions inferiors les cèl·lules 

Ln18 moren més. 

CONCLUSIONS:  

Després d‟analitzar les pràctiques de laboratori de la manera adient, podem 

afirmar que el GBM NO presenta el sistema adequat de mort per apoptosi. 

Aquesta afirmació explica la resistència a les teràpies anticancerígenes 

convencionals, cosa que comporta un pronòstic desfavorable. La resistència 

del GBM depèn de l‟edat, del lloc de la lesió, de les seves dimensions i de 

l‟accesibilitat de l‟extirpació quirúrgica, així com i sobretot de les molècules 

bioquímiques més expressades.  
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El GBM és el tumor cerebral primari més freqüent en adults, predominant en les 

regions desenvolupades del planeta. La incidència anual en EUA se situa en 2 

o 3 casos per cada 100.000 adults. Té major incidència en el sexe masculí. 

Les teràpies que actualment estan en vigor per al tractament de GBM són 

l‟extracció de la major part cerebral afectada, normalment guiada per 

radiocirurgia amb bisturí de raigs gamma que permet una major precisió en el 

procés; quimioteràpia; antiangiogènesi amb bevacizumab que redueix la 

formació de vasos sanguinis i així limita el subministrament de sang que 

necessita el tumor per créixer, i cura simptomàtica amb corticosteroides per 

alleujar el dolor. 

 

 

Recentment (el passat octubre 2010) m‟he assabentat d‟una vacuna que s‟està 

comercialitzant al Regne Unit que sembla ser que freni l‟avanç d‟aquest tumor 

actuant en contra del factor de creixement EGFRvIII93.  

A Califòrnia s‟ha injectat 10 milions de cèl·lules mare neuronals amb un enzim 

especial (intervenció de 4h) a una pacient de GBM amb el propòsit que 

aquestes cèl·lules mare s‟ajuntin i posteriorment ataquin el tumor. Aquesta 

pacient, pionera, va ingerir una droga no tòxica; aquesta droga en interactuar 

amb les cèl·lules mare neurals crea una droga quimioterapèutica. 

Del 23 al 25 de juny de 2011 té lloc a València un congrés sobre els 

glioblastomes.  

És important que la investigació biomèdica sobre aquest tema continuï ja que 

l‟avanç en el coneixement en els mecanismes moleculars implicats en el 

creixement dels gliomes malignes permet progressar i millorar-ne el tractament. 
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 S‟ha aplicat en pacients tractats amb cirurgia completa, radioteràpia externa i Temodal. 



 

 

 


