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1. INTRODUCCIÓ 

Vaig decidir fer el meu treball de recerca sobre el metabolisme del càncer per diverses 

raons.

 

En primer lloc, perquè des del Projecte Joves i Ciència de  la Fundació la Pedrera vaig 

haver de realitzar un article científic sobre un tema biomèdic a elegir, en el qual m’havia 

d’introduir en un laboratori professional i fer-ne un review. Així va ser com em vaig posar 

en  contacte  amb el  Dr.  Jose  Carlos  Perales  de  la  Universitat  de  Barcelona  i  em va 

proporcionar tota l’ajuda necessària, ja fossin articles científics o bé aclariments. Em va 

explicar la seva recerca i vaig poder elaborar el meu article a partir de la seva feina i  

ajuda. 

És per això que vaig decidir fer el treball de recerca sobre el metabolisme del càncer, ja 

que la seva recerca es basava en l’estudi d’un enzim, la PEPCK-M, que intervé en el 

desenvolupament del  càncer  en alguns tipus de tumors.  Així  doncs,  després d’acabar 

l’article em van oferir molt amablement un lloc on poder fer la part pràctica del treball.

A més a més, és un fet que el càncer és una malaltia molt investigada actualment a causa 

de la seva complexitat i diversitat i per l’alt índex de malalts afectats. Des del punt de vista  

metabòlic en recerca està poc desenvolupada i, potser, també infravalorada. 

Per  aquest  motiu  després  d’introduir-me  en  aquest  món  tan  complex  que  és  el 

metabolisme,  vaig  trobar  que  seria  molt  interessant  fer-ne  un  anàlisi  més  general,  i  

centrar-me  una  mica  més  específicament  en  la  recerca  que  duen  a  terme  l’equip 

d’investigadors de la Universitat de Barcelona. 
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2. PART TEÒRICA
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2.1Què és el càncer?                                                                                                             

Anomenem  càncer  al  conjunt  de  malalties  en  què  apareixen  cèl·lules  anormals  que 

creixen i es multipliquen sense control i poden envair els teixits que troben propers. Les 

cèl·lules del càncer poden també disseminar-se a través del torrent sanguini i el sistema 

limfàtic fins a altre parts del cos.

El  càncer  és  una  malaltia  genética,  ja  que  és  causada  per  canvis  en  els  gens  que 

controlen la forma de funcionar de les cèl·lules. Aquests canvis genètics provoquen les 

mutacions del DNA. 

El càncer pot donar-se en gairebé qualsevol part del cos humà, segons on es desenvolupi 

s'anomena i es classifica en diferents categories. Entre les principals categories i tipus de 

càncer trobem: carcinoma (s’inicia a la pell o als teixits que envolten els òrgans interns), 

sarcoma (el  càncer es localitza en ossos, cartílags, músculs,  greix,  vasos sanguinis o 

altres teixits connectius o de suport), leucèmia (s'inicia la medul·la òssia, al teixit on es 

formen les cèl·lules sanguínies, i es generen cèl·lules anormals que entren a la sang). 

També limfoma i mieloma (ambdós tipus s'inicien en les cèl·lules del sistema immunitari).

El limfoma afecta a unes cèl·lules immunes anomenades limfòcits, que són un tipus de 

glòbul blanc i el mieloma afecta a les cèl·lules plasmàtiques, que es troben en la medul·la 

òssia  i  són  un  component  important  del  sistema  immunològic  ja  que  produeixen 

anticossos que ajuden a l’organisme a atacar i destruir els gèrmens. 

I  per últim cáncer del sistema nerviós central  (quan s'inicia en teixits cerebrals i  de la 

medul·la espinal).

En  condicions  normals,  quan  el  cos  funciona  correctament,  les  cèl·lules  creixen  i  es  

divideixen per formar noves cèl·lules a mesura que el cos ho necessita, quan aquestes 

cèl·lules normals envelleixen o “es danyen”, moren i les cèl·lules noves les substitueixen.

El càncer apareix doncs, quan aquest procés es descontrola:

Quan per algun motiu les cèl·lules es fan cada cop més anormals, les cèl·lules velles o 

danyades sobreviuen en comptes de morir mentre continuen formant-se cèl·lules noves 

innecessàries.  Aquestes  cèl·lules  addicionals  poden  dividir-se  sense  irrupció  i  formar 

masses anomenades tumors.
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Figura  1: Diferència  en  la  divisió  de  cèl·lules  normals  i  de  cèl·lules  tumorals.  Web: 

http://www.enciclopediasalud.com/categorias/oncologia-y-cancer/articulos/cancer

Trobem dos tipus de tumors: els benignes i els malignes.

Els  tumors benignes són aquelles  masses de teixit  que no s'expandeixen als  teixits 

propers ni els envaeixen. Poden assolir mides considerablement grans però en general si 

s'extirpen no tornen a créixer i amb l’excepció dels tumors benignes cerebrals, que poden 

causar problemes greus, normalment els tumors benignes no posen la vida de la persona 

afectada en perill, ja que no són cancerosos.

Els tumors malignes són cancerosos, ja que són aquells que sí que poden expandir-se 

als teixits propers o envair-los. A més a més, mentre creixen, algunes cèl·lules canceroses 

poden separar-se del teixit cancerigen i moure's a  altres parts del cos, com ja hem dit 

anteriorment a partir del sistema circulatori  o del limfàtic i  formar nous tumors. Aquest 

procés s'anomena metàstasi.  

Així  doncs,  la  majoria  de  càncers  formen  tumors  sòlids  (masses  de  teixit  cancerós 

benignes o malignes) però els càncers de la sang, com les leucèmies, en general no en  

solen formar.  
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       Figura 2: Tumor benigne i maligne Web: Stop Cáncer (Portugal)

Figura  3: Procés  de  la  metàstasi  Web:  http://www.cancer.gov/PublishedContent/Images/images/cancer- 

types/MetastasisSpanish1.jpg

http://www.stopcancerportugal.com/wp-content/uploads/2013/04/Diferenca-Tumor-Maligno-e-Benigno_Vertical.jpg
http://www.stopcancerportugal.com/wp-content/uploads/2013/04/Diferenca-Tumor-Maligno-e-Benigno_Vertical.jpg
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2.2 Principals agents cancerígens

Un cop sabem que és el càncer ens hem de preguntar què és el que fa que les cèl·lules  

normals mutin a cèl·lules canceroses.

Aproximadament,  un 40% dels càncers es formen a causa de l'acció  dels  anomenats 

agents  externs,  que  actuen  sobre  l'organisme  causant  alteracions  als  gens  de  les 

cèl·lules.  En alguns casos, ja que la seva condició és externa els podem controlar en  

certa mesura millorant els nostres hàbits de vida evitant per exemple el consum de tabac, 

de begudes alcohòliques o duent a terme una dieta equilibrada acompanyada d'exercici  

que, a més,  pot evitar l'obesitat.  Aquests formen una part important dels anomenats 

factors de risc, però també trobem altres agents externs molt rellevants, com ara:

-    Factors  químics:  alguns  dels  agents  amb  activitat  carcinògena  més  usuals  són 

l'amiant,  l'arsènic,  el  benzè,  el  cadmi,  el  mercuri,  el  níquel,  el  plom,  els  hidrocarburs 

clorats, la naftilamina, la nicotina i el quitrà.

-    Factors físics: principalment les radiacions ionitzants com els rajos X, la radiació 

gamma, l'alfa i la beta i les radiacions no ionitzants com els camps electromagnètics, les 

radiacions  ultraviolades,  les  infraroges  i  les  radiacions  que  emet  la  mateixa  escorça 

terrestre. Sense oblidar els accidents nuclears com fugues en centrals nuclears.

Tant en factors físics com en químics, la capacitat que tenen per produir càncer depèn de 

la quantitat de dosi rebuda i el temps d'exposició a la substància o radiació. 

-  Factors biològics: infeccions persistents provocades per virus, bacteris o paràsits entre 

els quals destaca el virus del papil·loma humà (càncer del coll uterí), el virus de l’hepatitis 

B ( càncer de fetge) i l'Helicobacter pylori ( càncer d'estómac). 

En la resta de casos, no es coneixen amb exactitud les causes que produeixen i fan que 

es desenvolupi el càncer. Es pensa que pot ser degut a mutacions espontànies dels gens, 

una  predisposició  genètica  hereditària  o  per  l'acció  de  factors  externs  no  identificats 

encara.  

És per aquest motiu que el càncer és un dels principals temes d'investigació actualment.
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2.3 Protoncògens i oncògens

La transformació cancerosa o neoplàsica és el pas de cèl·lula normal a cèl·lula cancerosa 

que està íntimament lligat als factors ambientals o agents externs dels quals hem parlat 

anteriorment. Aquests agents poden causar alteracions als gens anomenats protoncògens 

i fer-los virar a oncògens provocant la transformació cancerosa.

Els protooncògens tenen moltes funcions dins la cèl·lula però solen codificar per proteïnes 

que estimulen la divisió cel·lular, que prevenen la diferenciació de cèl·lules o regulen la 

mort cel·lular programada (apoptosi).  Aquests són els processos essencials necessaris 

per al creixement normal, el desenvolupament i el manteniment d'òrgans i teixits sans. Per 

aquest  motiu,  quan un protooncòngen muta  a  oncògen (versió  mutada o  defectuosa) 

augmenta la producció d'aquestes proteïnes, la qual cosa condueix a la divisió cel·lular no 

regulada, una taxa més lenta de la diferenciació cel·lular i l'augment de la inhibició de la 

mort  cel·lular.  Aquestes  característiques  són  les  que  defineixen  cèl·lules  que  s'han 

convertit en canceroses.

Per  contrarestar  aquests  gens,  també trobem  antioncògens  o  gens  supressors  de 

tumors  que produeixen  una  proteïna  (proteïna  supressora  de  tumors)  que  ajuda  a 

controlar  aquest  creixement  i  inhibeix  la  divisió  cel·lular.  Alteracions  en  els  gens 

antioncògens poden induir cáncer també. 

La investigació sobre els oncogens ha permès la millora en la comprensió i coneixement 

del per què alguns individus són més sensibles o susceptibles al càncer que d’altres. Els 

agents que causen càncer, com la radiació, virus i toxines presents al medi ambient, tenen 

més  probabilitats  de  causar  càncer  en les  persones  que  tendeixen  a  tenir  els  seus 

protoncògens convertits en oncògens. 



À n a l i s i  d e l  m e t a b o l i s m e  d e l  c à n c e r  | 9

2.4 Els signes distintius del càncer (Hallmarks of cancer)

L'any 2000 el Dr Hannahan conjuntament amb el Dr Weinberg van publicar un article en el 

qual identificaven els principis subjacents del càncer: sis capacitats biològiques adquirides 

per les cèl·lules per al  desenvolupament de tumors malignes els quals van anomenar 

hallmarks of cancer.

Aquestes  sis  capacitats  biològiques  són:  el  potencial  de  replicació  il·limitat, 

l'autosuficiència  en   senyals  de creixement,   insensibilitat  a  inhibidors del  creixement, 

evasió  de  l'apoptosi,  l'angiogènesi  mantinguda  i  la  capacitat   d'envair  els  teixits  i  de 

generar metàstasi.

L'any  2011  aquests  mateixos  científics  van  fer  una  renovació  de  l'article  incloent 

l'especificació  que  aquestes  funcions  són  adquirides  en  diferents  tipus  de  tumors  via 

mecanismes diferents i en diferents moments durant la tumorgènesi (formació d'un nou 

tumor). La seva adquisició és possible mitjançant dues “enabling” característiques. La més 

destacada és el desenvolupament de la inestabilitat genòmica en cèl·lules de càncer, que 

genera mutacions a l'atzar i la segona implica l'estat inflamatori de les lesions premalignes 

i malignes que és impulsat per les cèl·lules del sistema immune, algunes de les quals  

serveixen per promoure el tumor.  

Per  últim,  afegeixen  dos  hallmarks  emergents:  evitació  de  la  destrucció  immune  i  la 

desregulació de l'energia cel·lular o reprogramació del metabolisme energètic.

La primera fa referència a l'evasió activa de les cèl·lules del càncer a l'atac i l'eliminació 

per les cèl·lules immunes mentre que l'última ens parlar de com el càncer “reprograma” o 

canvia el metabolisme cel·lular i les causes d'aquests canvis, és en la qual ens centrarem 

al  llarg  d'aquest  treball  i  analitzarem.  De  fet  les  dues  capacitats  faciliten  el 

desenvolupament i la progressió de moltes formes de càncer humà i per tant poden ser 

considerades com a característiques emergents de càncer.
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Figura 4:  Els signes distintius del càncer, esquema (Cavallo, F.,(De Giovanni, C., Nanni, P , Forni, G., &  

Lollini, P.-L. (2011). 2011: the ImmuneHallmarks of Cancer. Cell, 60(3), 319–326. http://doi.org/10.1016/S0092-  

8674(00)81683-9)

Figure 5: Esquema Enabling Characteristics and Emerging Hallmarks descobertes pel Dr. Hanahan el 
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2011. (Hanahan, D., & Weinberg, R. a. (2011). Hallmarks of cancer: the next generation. Cell, 144(5), 646–74.  

http://doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013)

2.5 L'enfocament terapèutic de les característiques del càncer

Una  vegada  coneixem  l'existència  d'aquests  hallmarks,  podem  buscar  teràpies 

específiques per a cada un d'ells, però aquesta especificitat no és satisfactòria perquè els 

resultats  clínics  han  estat  generalment  transitoris,  de  curt  termini,  sent  seguits  per  

recaigudes gairebé inevitables.

Això pot explicar-se pel fet que cadascuna de les capacitats o característiques anteriors 

es regulen per vies de senyalització parcialment redundants o repetitives. Per tant, un 

agent terapèutic dirigit per inhibir una forma clau en un tumor no pot bloquejar per complet 

el  hallmark,  permetent  que algunes cèl·lules  canceroses  sobrevisquin  i  s'adaptin  a  la 

pressió  selectiva  imposada  per  la  teràpia,  el  que  permet,  al  final,  la  recuperació  del 

creixement del tumor.

Una forma molt diferent de la resistència adquirida en resposta a la teràpia és que les  

cèl·lules canceroses també poden reduir la seva dependència a un hallmark en particular i  

fer-se més dependents a un altre.

Així  doncs,  podem imaginar  que per  tal  d'aconseguir  noves teràpies més duradores i 

eficaces en la lluita contra el cáncer, s'ha de dissenyar una estratègia terapèutica que 

englobi un mecanisme que combini la supressió o inhibició de diferents hallmarks.
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Figure  6: Esquema  de  l'enfocament  terapèutic (Hanahan,  D.,  &  Weinberg,  R.  a.  (2011). 

Hallmarks  of  cancer:  the  next generation.  Cell,144(5),  646–74. 

http://doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013)

2.6 El metabolisme del cáncer

2.6.1 Metabolisme cel·lular

El metabolisme el podem definir com al conjunt de totes les reaccions químiques que es 

produeixen dins l'interior de les cèl·lules d'un organisme. Té dues finalitats molt concretes: 

– L'obtenció  d'energia  química  en  forma  d’ATP  (adenosina  trifosfat)  que  s'obté 

mitjançant la degradació de nutrients provinents de l'exterior de la cèl·lula o bé per 

degradació d'altres compostos fabricats per la  unió d'aquests nutrients que han 

entrat a la cèl·lula i que s'emmagatzemen com a reserves.

– Fabricar compostos propis a partir  dels nutrients  i  que s'utilitzaran per crear les 

seves estructures internes o per emmagatzemar-los com a reserves.

Totes les reaccions metabòliques tenen lloc en el citosol de les cèl·lules (citoplasma) o 

dins dels orgànuls cel·lulars i es poden classificar en dos tipus diferents:

– Reaccions catabòliques: són reaccions de trencament o degradació.

– Reaccions anabòliques: són reaccions de construcció o síntesi

Per tant, el catabolisme és el conjunt de reaccions per les quals les molècules que es  
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consideren complexes procedents del medi extern o de les reserves internes de la cèl·lula 

com per exemple els glúcids o els lípids, es degraden total o parcialment per donar lloc a 

altres molècules més senzilles com H2O, CO2 , àcid làctic, etc.  En la reacció catabòlica 

s'allibera  energia  que  s'emmagatzema  en  forma  d’ATP  i  serà  utilitzada  per  realitzar 

processos vitals com el transport actiu, la contracció muscular o la síntesi de molècules.

A més implica procesos d'oxidació i les seves rutes metabòliques són convergents (una 

gran  diversitat  de  components  cel·lulars  acaben  en  una  ruta  final  comuna amb pocs 

productes finals)

Per  altra  banda,  l'anabolisme és el  conjunt  de  reaccions per  les  quals  les  molècules 

simples o compostos senzills, ja siguin orgànics o inorgànics, es sintetitzen per formar 

molècules més complexes. Contràriament al catabolisme, aquestes reaccions requereixen 

energia obtinguda de l’ ATP per formar els nous enllaços de les molècules.

Les noves molècules són utilitzades per formar els components cel·lulars de les cèl·lules,  

permeten el seu creixement i la seva renovació o es reservaran com a font d'energia.

Impliquen procesos de reducció i les seves rutes metabòliques són divergents (es formen 

molts productes finals diferents a partir de una petita varietat de precursors)

La gran quantitat de reaccions que es produeixen en una cèl·lula (ja siguin anabòliques o  

catabòliques) s'agrupent formant rutes o vies metabòliques. Per tant, una ruta metabòlica 

és una seqüència ordenada de reaccions que són catalitzades per enzims específics que 

actuen  seqüencialment:  el  producte de la reacció inicial  és el  substrat  de la següent 

reacció. A partir de les diferents reaccions que succeeixen en una d'aquestes rutes, un 

substrat inicial passa a transformar-se en un producte final, mentre que tots els compostos 

intermedis de la ruta s'anomenen metabòlits.

Trobem dos tipus de rutes metabòliques:

– Lineals: quan el substrat de la primera reacció és diferent al producte final de la 

última reacció.

– Cícliques: quan el producte de la reacció final és el substrat de la reacció inicial.

Normalment, els metabòlits o els productes finals de una ruta solen ser els substrats de 

reaccions d'altres rutes. D'aquesta manera, les rutes s'enllacen entre sí formant xarxes 

metabòliques més complexes.

Entre les característiques bàsiques de les rutes metabòliques trobem que són irreversibles 

i  globalment  exergòniques  (que  la  reacció  química  allibera  energia).  Les  rutes  estan 
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localitzades  en  uns  compartiments  específics  el  que  permet  regular-les  eficaçment  i  

en  totes hi  ha  una  reacció  inicial  que  és  irreversible  i  que  desprèn  molta  energia, 

necessària per arribar al final de la mateixa.

Una de les rutes metabòliques més importants és el TCA: El cicle de l'àcid cítric o cicle de 

Krebs. És el centre metabòlic central de la cèl·lula i té lloc a la matriu mitocondrial de les 

cèl·lules eucariotes.  És la porta d'entrada al metabolisme aeròbic de qualsevol molècula 

que es pot transformar en un grup acetil o àcid dicarboxílic. Les reaccions químiques que 

inclou formen part de la respiració cel·lular en totes les cèl·lules aeròbiques, és a dir, que  

utilitzen oxigen.  En aquests  organismes aeròbics,  el  cicle  de Krebs és part  de la  via 

catabòlica que realitza l'oxidació dels hidrats de carboni, àcids grassos i aminoàcids fins a 

produir CO2 i alliberant energia en forma utilitzable (poder reductor i GPT).  El cicle és 

també una font important de precursors, no només per les formes d'emmagatzematge de 

combustibles,  sinó   també   per   sintetitzar   moltes   altres   molècules   com   ara 

aminoàcids, 

bases de nucelòtids i colesterol. 

Així doncs, un paper clau per afavorir la proliferació de cèl·lules és l'actuació del cicle de 

TCA com un centre biosintetitzador.
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Figura 7: TCA amb les reaccions que engloba 

web:https://ca.wikipedia.org/wiki/Cicle_de_Krebs#/media/File:Cicle_dels_%C3%A0cids_tricarbox

%C3%ADlics.svg

2.6.2 Per què centrar-nos en el metabolisme del càncer  

El metabolisme de les cèl·lules canceroses és diferent al metabolisme de les cèl·lules 

normals sanes.

La proliferació incontrolable de les cèl·lules que caracteritza aquesta malaltia implica tan 

el  control  desregulat  d'aquesta  proliferació  com  els  ajustaments  corresponents  del 
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metabolisme energètic per tal de fer créixer i dividir la cèl·lula. Les cèl·lules del càncer 

poden canviar el seu metabolisme per adaptar-se a entorns diferents, ja que els oncògens 

i els gens supresors de tumors modifiquen el metabolisme per adaptar l'ús de nutrients al  

creixement cel·lular, sent capaços doncs, de créixer i sobreviure.

La  capacitat  de  créixer  de  forma pràcticament  il·limitada  és  possible  sempre  que  es 

disposi  de  dos  nutrients  que  són  claus  pel  creixement  i  el  metabolisme de  totes  les 

cèl·lules: la glucosa i l'aminoàcid glutamina. Els tumors utilitzen sempre preferiblement la 

glucosa per el seu metabolisme en lloc d'altres nutrients que podrien ser utilitzats com els 

àcids grassos o altres aminoàcids diferents a la glutamina.

Aquesta preferència per la glucosa fa que quan no se'n troba s' ìndueixi la mort cel·lular, la 

qual cosa no succeeix en cèl·lules normals.

A nivell mèdic, això ens permet detectar tumors en pacients mitjançant el PET (Tomografia  

d'emissió de positrons) que detecta l'augment de captació de glucosa i a més a més ens 

serveix per idear estratègies terapèutiques mitjançant teràpies que inhibeixin la utilització 

de la glucosa (permet també que la cèl·lula normal no resulti  afectada).  Amb aquesta 

tècnica s'utilitza el  coneixement de l'Efecte Warburg que més endavant explicarem en 

detall.
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Figura 8: (PET) Les taques negres de la imatge central  mostren tumors secundaris o metàstasi 

provinent d'un melanoma, el tumor primari. La imatge de l'esquerra és una CT, i la de la dreta una 

superposició d'ambdós.

Web: http://terapiametabolicadelcancer.blogspot.com.es

Per desgràcia,  les cèl·lules tumorals poden ser molt  “plàstiques”,  que vol  dir  que són 

capaces de reprogramar el seu metabolisme si les condicions ho requereixen (en cas que, 

per exemple, no pugui utilitzar la glucosa)  

Per tant, els nous disseny terapèutics que volen actuar en el metabolisme han de tenir en 

compte que les rutes metabòliques són extremadament versàtils  i  la cèl·lula  sap com 

modificar-les per tal de dissenyar fàrmacs molt més efectius dels que actualment trobem.

És un camp que s’està reestudiant.

De fet s'està descobrint que l’obesitat pot ser un important factor de risc per l'aparició de 

tumors, i això, malgrat no es pot afirmar encara, actualment pot ser degut a què quan una 

persona  pateix  obesitat  sovint  desenvolupa  resistència   a  la  insulina,  el  que  genera 

diabetis de tipus 2. Això fa que en el cos del pacient hi circuli més insulina (un factor que  

genera creixement en les cèl·lules canceroses) i  àcids grassos lliures (que també pot 

utilitzar  la  cèl·lula  cancerosa)  així  com glucosa (  com ja  hem dit,  la  gran preferència 

d'aquest tipus de cèl·lules).

A més l'obesitat té una resposta inflamatòria crònica caracteritzada pels alts nivells de 

citoquina  IL-6,  el  que  resulta  ser  un  important  factor  de  creixement  de  les  cèl·lules 

tumorals.

Així  doncs,  deduïm que el  metabolisme de la  cèl·lula  tumoral  depèn també de l'estat 

general  de  l'organisme,  a  més  dels  nutrients  que  es  generen  i  consumeixen  en  el  

microambient tumoral. Això ens porta a la idea que per acabar amb aquesta malaltia s'ha 

de tenir en compte els aspectes que inclouen el metabolisme del tumor i del pacient en 

conjunt, i no centrar-nos només en la part gènica de la malaltia.

2.6.3 Diferències en el metabolisme de les cèl·lules canceroses

Com ja sabem les cèl·lules necessiten fer reaccions bioquímiques per obtenir energia i  

realitzar la seva funció.  Aquesta energia és obtinguda mitjançant la respiració cel·lular 

(RC),  la  qual  consisteix  en  la  degradació  total,  a  través  de  l'oxidació  de  substàncies 

orgàniques  a   inorgàniques  per  finalment  alliberar  aquesta  energia  en   forma  d'ATP. 

http://terapiametabolicadelcancer.blogspot.com.es/
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Concretament, el procés del metabolisme oxidatiu és l'oxidació completa de glucosa en 

els mitocondris que es transforma en CO2 i H2O. El primer pas de la RC és anomenat 

glucòlisi (o cicle Embden- Meyerhof ) i succeeix en el citosol.

La glucòlisi és la via metabòlica que oxida la glucosa per obtenir energia. La glucosa és 

oxidada a lactat o a piruvat i això depèn del tipus de glucòlisi que sigui. Trobem la glucòlisi 

aeròbica quan l'oxigen és present i en la qual la glucosa és convertida a piruvat. I per altra 

banda la glucòlisi anaeròbica quan ens trobem en una situació d'hipòxia, la glucosa és 

transformada a lactat. El piruvat es transforma en lactat per l'enzim lactat deshidrogenasa 

(LDH) i seguidament el  lactat és transportat a la circulació fora de la cèl·lula. Aquesta 

conversió dóna a la cèl·lula un mecanisme per l'oxidació del NADH a NAD+ i passa durant 

la reacció que és catalitzada per la LDH.  Aquesta reducció és necessària ja que el NAD+ 

és un substrat necessari per la Gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa (GAPDH) sense la 

qual la glucòlisi s'aturaria.  GAPDH és un enzim implicat en una de les reaccions més 

importants  de  la  glucòlisi,  ja  que  cataliza  un  pas  en  el  qual  es  genera  el  primer 

intermediari d'elevada energia, i, a més, genera un parell d'equivalents de reducció (en 

forma de NADH).  Aquest procés és dut a terme per cèl·lules musculars quan necessiten 

grans quantitats d'energia, quan s'està realitzant esport, per exemple, per la contracció 

muscular. Amb aquesta metabolització obtenim molt ATP en molt poc temps.

L'efecte Warburg, el qual consisteix en l'estimulació de glucòlisi aeròbica, és una de les 

adaptacions metabòliques que ajuden a les cèl·lules del càncer en la seva proliferació 

ràpida en resposta a l'abundància de glucosa.

L'any  1924  el  científic  Otto  Warburg  (posteriorment  guanyador  del  premi  nobel  en 

Medicina o Fisiologia l'any 1931 ) va observar que les cèl·lules tumorals utilitzaven molta 

més glucosa que les cèl·lules normals,  la  metabolitzaven diferent  i  consumien menys 

oxigen. Així doncs, les cèl·lules tumorals tendien a fermentar la glucosa a lactat encara 

que l'oxigen fos present en comptes de fer la fosforilació oxidativa mitocondrial. Això va fer  

que Warburg proposés que les cèl·lules tumorals tenien el sistema respiratori danyat.

Cal especificar que les nostres cèl·lules realitzen la fermentació quan l'oxigen és escàs i  

aquesta necessita una font d'ATP ràpida (l'exemple de l'exercici físic que hem anomenat 

abans), però les tumorals ho fan sempre, per tant realitzen la glucòlisi anaeròbica.
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Quan  l'efecte  persisteix,  les  funcions  de  respiració  dels  mitocondris  i  l'apoptosi  són 

inhibides.  L'apoptosi  és  un  procés  de  mort  cel·lular  que  elimina  cèl·lules 

immunològicament autoreactives, cèl·lules infectades i  les genèticament danyades i  és 

desencadenada  per  senyals  cel·lulars  controlades  genèticament.  Per  tant,  la  seva 

inhibició  és  greument  perjudicial  per  l'organisme  ja  que  potencia  la  proliferació 

desmesurada i per tant, el càncer.  

Tot i que la glucòlisi anaeròbica és una manera insuficient de generar  ATP dóna suport a  

diverses vies biosintetitzadores i als requisits metabòlics  per la proliferació. En el cas de 

les cèl·lules tumorals  la  producció d'ATP és menys rellevant  que l'ús de nutrients per 

generar àcids nucleics, proteïnes o àcids grassos. És per aquest motiu que les cèl·lules 

canceroses utilitzen aquest tipus de glucòlisi per donar suport a la proliferació ràpida.

      

                                                                       Figura 9: Dr. Otto Warburg  

Web:http://www.diapedia.org/associateddisorders/6104476154/hyperglycem

ia-and-cancer

Figura 10: Esquema del fenotip warburg 
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Web: http://biologos-unalm.blogspot.com.es/2009/05/entendiendo-el-efecto-warburg.html

Una principal diferència entre els mecanismes que integren la transducció de senyals i el 

metabolisme de  la  cèl·lula  de  cèl·lules  tumorals  i  normals  és  que  en  les  normals,  la 

iniciació de senyalització requereix l'estimulació extracel·lular, mentre que en les cèl·lules 

de càncer succeeixen mutacions que milloren crònicament aquestes vies, la qual cosa els 

permet mantenir un fenotip metabòlic biosintetitzador independentment a les limitacions 

fisiològiques  normals.  Això  vol  dir  que  les  cèl·lules  canceroses  han  incrementat 

l'autonomia  metabòlica.  D'entre  els  mecanismes  més  destacats  que regulen  aspectes 

complementaris  del  metabolisme  cel·lular  i  que  integren  la  senyalització  cel·lular  i 

aspectes clau del metabolisme durant la proliferació cel·lular fisiològica i la tumorgènesi 

trobem l'activitat de la PI3K, la Akt la via mTOR i els efectes dels factors de transcripció 

HIF-1a i Myc.

El factor més estudiat, que s'ha de tenir en consideració és el factor HIF 1 alfa, que és un 

factor de transcripció que pot activar l'expressió dels gens que donen suport a la glucòlisi 

anaeròbica i reprimeixen gens implicats en la respiració normal. La seva activació pot ser  

desencadenada  per  la  hipòxia,  danys  a  l’ADN  per  radiació  induïda  o  per  factors  de 

creixement, entre altres.

En  diversos  estudis  realitzats,  es  determina  que  aquest  factor  està  lligat  a  aquesta 

malaltia, ja que en l'observació de tumors primaris de diferents teixits cel·lulars es troben 

alts  nivells  d'HIF-1 i  és per  això que aquest  factor  pot  servir  com a marcador  per  la 

detecció de la malaltia o fins hi tot, una diana terapèutica.

Una diana terapèutica o blanc molecular pot definir-se com el lloc de l'organisme on un 

fàrmac exerceix la seva acció. El punt on s’ha d’actuar per realizar una terapia a una 

malaltia.  La majoria de les dianes terapèutiques són del  tipus lípids,  proteïnes i  àcids 

nucleics.

2.7 Enfocament a la PEPCK-M

Tal com veiem a mesura que avancem, el metabolisme inclou un gran nombre de factors 

on intervenen incontables vies metabòliques, metabòlits i gens. És per aquest motiu que 

ens centrarem només en l'actuació d'un enzim específic anomenat PEPCK-M.

http://biologos-unalm.blogspot.com.es/2009/05/entendiendo-el-efecto-warburg.html
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L'enzim fosfoenolpiruvat carboxiquinasa (PEPCK) té una funció determinada poc definida 

fins al moment, generalment sempre ha estat relacionada amb la gluconeogènesi, que és 

la via metabòlica que dóna com a resultat la generació de glucosa a partir de compostos 

diferents  als glúcids.

De fet PEPCK té un paper important en l'eliminació dels anions del cicle de l'àcid cítric i  

per  tant  és un regulador clau d’aquest  cicle que promou l'augment de la glucosa i  la 

glutamina en el metabolisme. Amb aquest augment PEPCK beneficia el creixement del  

tumor.

A més a més augmenta el metabolisme anabòlic, incloent la síntesi de ribosa a partir de la 

glutamina,  promou l'activitat  mTORC1,  augmenta  la  glucòlisi  i  per  tant,  la  proliferació 

cancerosa.

Les quatre vies  principals  en què PEPCK juga un paper  clau són la  gluconeogènesi,  

gliceroneogènesi,  la  síntesi  de  serina  i  la  conversió  dels  esquelets  de  carboni  dels 

aminoàcids (com ara la glutamina i el  glutamat) a P-enolpiruvato (a través de PEPCK) i 

després a piruvat (a través de la piruvat quinasa) per l'oxidació posterior en el cicle de  

l'àcid cítric com acetil-CoA.

Aquestes dades ens porten a la conclusió que PEPCK uneix els fluxes metabòlics amb les 

vies anabòliques per la proliferació de cèl·lules canceroses.
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Figura 11: cataplerosis en 

acció, PEPCK com a reacció d'alimentació del carboni del cicle de l'àcid cítric a diversos 

processos biosintètics i oxidatius. Article web: 

http://www.jbc.org/content/284/40/27025/F1.expansion.html

Trobem dos tipus d'enzims PEPCK, això és perquè en totes les cèl·lules eucariotes els 

gens nuclears que codifiquen per enzims tenen formes diferents segons si  són per la 

forma mitocondrial o per la forma citosòlica.  En el cas de la forma citosòlica hi ha l'enzim 

PEPCK-C codificat pel gen PCK1 mentre que en el cas de la forma mitocondrial hi ha  

PEPCK-M, que ve codificat del gen PCK2.

Fins fa relativament poc, només PEPCK-C s'ha estat estudiant en detall en mamífers a 

causa de l'important paper que desenvolupa en el fetge, l'intestí prim, l'escorça renal, i el  

teixit adipós. Però l'activitat de PEPCK-M en els fetges dels éssers humans representa el 

50% de l'activitat total de PEPCK, així doncs, mereix la nostra atenció.

No va ser estudiat abans del 2013 perquè aquesta isoforma mitocondrial no s'expressa en 

el fetge o els ronyons dels ratolins i per tant va passar desapercebuda en els estudis de la 

gluconeogènesi fins a la data.

Com ja hem dit, l'enzim s'havia relacionat gairebé exclusivament a la gluconeogènesi, si  

més no, les últimes dades del laboratori de J.C. Perales (J.Hepatologia, 2014) demostra 
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que PEPCK-M té molt  poca potència en gluconeogènesi  en el  fetge in vivo.  Per tant, 

PEPCK-M també ha  de  ser  vist  com una  enzim catapleròtic,  ja  que  és  important  en 

l'eliminació d'anions del cicle de l'àcid cítric i doncs, en la regulació del flux del cicle de  

Krebs.

A partir d'aquests estudis, es va observar la presència de l'enzim en molts  teixits en els 

quals PEPCK-C no està present i on no s'observa gluconeogènesi, com per exemple en 

tumors,  precursos  neuronals(  cèl·lules  neuronals  parcialment  diferenciades)  o  en  el 

sistema immunològic, entre d’altres. 

- Quines conclusions s'extreuen de les investigacions de PEPCK-M de Jose Carlos 

Perales? (Els experiments estan inclosos dins l'article dels annexos.)

En  aquest  estudi  es  descriu  l'expressió  selectiva  del  gen  PCK2  en  diversos  tumors 

humans i en totes les línies cel·lulars de càncer estudiats amb la finalitat de demostrar que 

l'activitat de PEPCK-M podria donar suport a adaptacions metabòliques.

Volien demostrar la importància d'aquest gen com un mecanisme de supervivència sota 

condicions d'estrès, probablement mitjançant la canalització de productes intermedis en 

TCA.

Després dels seus estudis, van demostrar que la PEPCK-M es sobreexpressa en cèl·lules 

de càncer. Això ens indica que té activitat en aquesta malaltia i que ho fa en mitocondris.  

Per tant es demostra que la veritable presència i acció és de l'enzim PEPCK-M i no de 

PEPCK-C o una altra enzim.

Aquesta sobreexpressió és en resposta a dos factors anomenats factors de resposta a 

l’estrés integrat (ISR), que són: estrès-RE (estrés del Reticle Endoplasmàtic) i la privació 

dels aminoàcids.

Els factors ISR són mecanismes que comprenen les respostes desencadenades 

per  la  falta  d'aminoàcids (resposta d'aminoàcids (AAR))  o  per  estrès del  reticle 

endoplàsmic (resposta de la proteïna desplegada (UPR)) que condueix a l'activació 

de gens diana.

Les eucariotes han desenvolupat mecanismes complexos com aquest per permetre 

que  les  cèl·lules  s'enfrontin  i  s'adaptin  a  condicions  variables  com  ara  les 

limitacions  de  nutrients.  És  important  destacar  que  els  tumors  activen 

dinàmicament ISR per permetre que les cèl·lules canceroses puguin fer front a les 
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limitacions metabòliques.

Els  investigadors  van  examinar  la  hipòtesi  que  l'estrès-RE  també  podría  regular 

l'expressió de PCK2. El reticle endoplasmàtic de les cèl·lules de càncer pateix estrès a 

causa del ràpid creixement del tumor.  Diferents circumstàncies poden causar estrés-RE: 

deficiència en la síntesi de proteïnes a causa de la manca de disponibilitat de substrats 

(aminoàcids, etc.), defectes del plegament de proteïnes o la glicosilació, que és la unió de 

sacàrids a lípids o proteïnes i això disminueix la prescència de la glucosa ( limitació de 

glucosa).

En  aquestes  circumstàncies,  el  procés  de  reparació,  la  UPR,  és  activat  com  un 

mecanisme de protecció cel·lular. A vegades passa que la UPR no és capaç d'eliminar les 

proteïnes mal plegades en el RE, el que desencadena la mort cel·lular. Però si funciona 

eficaçment, l'UPR també protegeix a les cèl·lules canceroses de la manca d'oxigen i dels  

nutrients necessaris per al creixement ràpid del tumor.

A partir d’una sèrie d’experiments van demostrar que la PEPCK-M és activada per estrés-

RE mostrant que PEPCK-M participa en les vies de supervivència d’estrés-RE. 

Han  observat  que  quan  el  gen  no  s'expressa,  les  cèl·lules  redueixen  el  consum  de 

glucosa i el flux glucolític (velocitat a la qual l'energia és generada en glicòlisi) i l'augment 

de la  producció de lactat.  Si  al  mateix  temps sotmetem a factors ISR a les cèl·lules, 

s'activa l'apoptosi (mort cel·lular), demostrant que sense el gen PEPCK-M, les cèl·lules no 

són compatibles amb l'ISR que indueix càncer.

Es demostra que PEPCK-M és fonamental per a la supervivència cel·lular en absència de 

glucosa. 

A més quan s'inhibeix el gen PCK2 veiem que afecta a la supervivència de les cèl·lules  

que  es  troben  sota  la  privació  d'aminoàcids  i  en  condicions  d'estrès-RE.  Per  contra, 

s’observa que quan PEPCK-M és actiu, augmenta la biosíntesi de macromolècules com 

per exemple, els aminoàcids. 

Conclueixen que PEPCK-M té una capacitat catapleròtica, és a dir, que pot proporcionar 

alternatives metabòliques que proporcionen l'eficiència i la plasticitat al metabolisme de 

les cèl·lules en les que s'expressa, i contribuir, entre altres processos, a la generació de  

metabòlits com ara alguns aminoàcids glicerol-3P o serina.
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També demostren els efectes negatius que té la no expressió del gen sobre la proliferació 

cel·lular  sense  apoptosi,  demostrant  que  PEPCK-M  té  una  paper  significatiu  en  les 

cèl·lules tumorals en condicions de creixement normals.

2.8Tractaments actuals 

Els tractaments principals per la terapia del càncer són la cirurgia, la quimioteràpia, la 

radioteràpia, medicaments amb indicació anticancerígena, i  la immunoteràpia. La seva 

elecció depèn de cada cas individual:  de l’extensió del  tumor,  la seva localització,  les 

característiques individuals de la persona, el diagnòstic de càncer…

Generalment, la cirurgia sol ser la primera opció per als tractaments de càncer i permet 

identificar el tipus de càncer, reduir-ne la seva extensió o eliminar el tumor a partir  de 

l'extirpació d'aquest.  Però no sempre és possible intervenir-hi  quírurgicament,  per això 

trobem altres mètodes. A més, la cirurgia també precissa del suport d’aquest mètodes. 

La  quimioteràpia,  és  una  tècnica  que  actua  sobre  les  cèl·lules  canceroses  que es 

divideixen  ràpidament,  evita  que  aquestes  creixin  i  es  divideixin.  Depèn  del  tipus  de 

càncer s’administra un o diversos medicaments per via intravenosa o via oral. Però com 

que els fàrmacs són molt forts destrueixen i fan mal tambés a cèl·lules sanes produïnt 

efectes secundaris molt desagradables, com per exemple: cansament, pèrdua del cabell,  

disminució del nombre de cèl·lules sanguínies, nàusees i vòmits, etc.

Per altre banda trobem la radioteràpia que empra rajos d’alta energia per destruir o reduir 

les cèl·lules tumorals d’una zona específicament delimitada. Serveix per reduir el tumor 

abans de la cirurgia o eliminar les restes de cèl·lules que puguin quedar després de la 

cirurgia.

La  radioteràpia  externa  s’administra  des de l’exterior  del  cos  mitjançant  una màquina 

anomenada accelerador lineal. La radioteràpia interna consisteix en l’administració de la  

radiació a través de materials radioactius especials, anomenats “llavors” o “fonts”, que es  

dipositen a prop o dins del tumor.

Com que també afecta als teixits propers de la zona irradiada causa efectes secundaris:

fatiga o cansament, pèrdua del pèl a la zona irradiada i alteracions locals de la pell: més 

seca, sensible o envermellida.
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Entre els mètodes menys invasius trobem l'hormonoteràpia,  teràpies biològiques i altres 

medicaments.  Però  precisament  que siguin  menys invasius  també significa que solen 

presentar  menys  eficàcia,  Malgrat  això,  són  mètodes  que  estan  en  continuat 

desenvolupament i gràcies a això, comencen a presentar altes expectatives d'èxit i noves 

vies d'actuació. 

L'hormonoteràpia és un tractament que actua sobre algunes hormones concretes del cos 

que alguns tumors necessiten per créixer. Concretament atura l’activitat de les hormones 

en el cos o bé en canvia la seva quantitat  per evitar o limitar el creixement del tumor.  

Es  fa  servir  en  alguns  càncers  de  mama,  pròstata  i  d’altres  de  l’aparell  reproductiu.

Els efectes secundaris són diferents per als homes i per a les dones: en general, en les 

dones  es  presenten  símptomes  similars  a  la  menopausa,  onades  de  calor,  sequedat 

vaginal i/o lleuger augment de pes. En el homes es poden presentar també onades de 

calor, impotència sexual, disminució de la libido i/o creixement anormal de les mames.

Les  teràpies  biològiques  (també  anomenades immunoteràpia) actuen  ajudant  el 

sistema  immunològic  a  lluitar  contra  el  càncer.  Només  actuen  contra  les  cèl·lules 

malignes, per tant, els efectes secundaris que solen ser febre, calfreds, debilitat o nàusea, 

són menors i ben tolerats generalment.

Les teràpies biològiques són molt variades depenen del tipus de càncer que es tracti, per  

exemple, en el càncer de pulmó s'usen els anticossos monoclonals. Aquests s’adhereixen 

a les cèl·lules del càncer i interfereixen en el seu creixement i disseminació.

Els més emprats són els interferons, les  interleucines,  els  factors  estimulants  i  els 

anticossos monoclonals.

La immunoteràpia actualment és una teràpia que està presentant molt potencial efectiu i  

de desenvolupament i es creu que serà la via puntera en la lluita contra el càncer. 

 

Pel que fa al metabolisme, actualment no disponem de tractaments metabòlics del càncer 

ja  que  actualment  està  en  vies  de  desenvolupament  i  investigació.  L'estudi  del 

metabolisme però ha permès l'evolució en el  coneixement de la biología tumoral i  les 

diferències  en  el  control  de  la  proliferació  de  les  cèl·lulas  neoplàsiques  i  de  les  no 

neoplàsiques obrint així noves perspectives en el tractament del cáncer.
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3. PART PRÀCTICA
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La part pràctica realitzada té dues parts: una experimental en la que s’han el·laborat 

diferents experiments i una part més social en la que s’han realitzat unes entrevistes a 

l’equip del laboratori en el que he treballat. 

3.1 Part experimental:

La part experimental d'aquest treball es basa en el seguiment i la realització d'una sèrie 

d'experiments  per  demostrar  i  comprovar  el  compotament  de  l'efecte  Warburg  en les 

cèl·lules cancerígenes. Tot seguit s'analitzaran diverses característiques de les cèl·lules 

tumorals en comparació amb les normals: les diferències morfològiques, el consum de 

glucosa i la rapidesa de la seva proliferació. 

Les cèl·lules utilitzades són les NIH-3T3. Aquesta línia cel·lular és la línia estàndard de 

fibroblast,  i  les  cèl·lules  de  fibroblasts  són  les  cèl·lules  més  comunes  dels  teixits 

conjuntius en els animals, encarregades de la síntesi dels components de la matriu.

Les  cèl·lules  normals  serán  les  NIH3T3  WT (wildtype)  i  les  cancerígenes  les  KRas 

mutated (G12Y)

Tots  els  experiments  han  sigut  realitzats  al  laboratori  de  Biofísica  de  Bellvitge  de  la 

Universitat de Barcelona, amb el seguiment i l’ajuda constant de Juan Moreno, un dels 

investigadors de l’equip del Dr. José Carlos Perales. 

 

              Figura 12: Espai habitual de treball del laboratori 
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1r. EXPERIMENT:

OBSERVACIÓ I COMPARACIÓ DE LA MORFOLOGIA

CEL·LULAR AL MICROOSCOPI

Objectiu: Observació de cèl·lules normals i tumorals al microscopi per comprovar si hi ha 

diferències morfològiques en el seu fenotip

Procediment:

Tenim dues plaques de cèl·lules: una conté cèl·lules normals i l'altra cèl·lules tumorals.

Les observem al microscopi electrònic de transmissió i les comparem:

Figura 13: Cèl·lules normals (WildType) 10X                 Figura 14: Cèl·lules normals (WildType) 10X

Figura 15: Cèl·lules tumorals (KRas) 10X                         Figura 16 Cèl·lules tumorals (KRas) 10X
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Resultats i comparació: Observem clarament que les cèl·lules tenen una morfologia molt 

diferent unes de les altres.  Mentre que les cells normals tenen una forma globular, les 

tumorals tenen una forma allargada que els facilita la seva expansió. Així doncs el fenotip  

cancerigen és apreciable.



 0h
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2n. EXPERIMENT:

 COMPARACIÓ DEL CREIXEMENT CEL·LULAR

OBJECTIU:  Observar i comprovar si les cèl·lules normals i les cancerígenes creixen a 

diferents velocitats.

MATERIALS I REACTIUS:

– Permanents per rotular

– Eppendorfs

– Pipetes

– Puntes per les pipetes

– Plaques

– Vas de precipitats

– Cristall violeta

– DMEM High glucose (Cultiu per les cèl·lules)

– BBS

– Tripsina

PROCEDIMENTS:

Per observar el creixement de les cèl·lules necessitem observar com creixen cada dia i 

quantificar-ho. Per aquest motiu es realitzen 4 grups de plaques diferents que equivaldran 

a 4 dies de creixement de la cèl·lula, l'inicial i tres més.  Així doncs, tindrem plaques de 

0h,  24h,  48h i  72h.  Per  cada un d'aquests grups de plaques tindrem una mostra  de 

cèl·lules normals o Wild Type (WT) i una mostra de cèl·lules cancerígenes (3T3 Kras) amb 

tres repliques ambdues organitzades de la següent manera:

Exemple:

WT WT

KRas

WT

KRas KRas

WT

KRas
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Preparació de les plaques:

Partim de dues plaques (WT i KRas)  on tenim un gran nombre de cèl·lules amb el seu 

medi corresponent. Per fer l'extracció de les cèl·lules de les seves plaques inicials a les  

plaques que volem preparar primer hem de:

1. Extreure el medi de les plaques

2. Injectar amb una pipeta el BBS i tornar a aspirar.

3. Dipositar 1mL de tripsina (reactiu que separa les cèl·lules de la placa)

4. Col·locar novament el medi a les plaques

A continuació es fa una dilució 1:10mL i observarem al microoscopi el nombre de cèl·lules 

per mL. Es calcula el nombre de cèl·lules desitjat per a 15 mL de medi i es distribueixen 

en cada una de les  plaques circulars de 10 cm de diàmetre.  Col·locarem la  mateixa 

quantitat de cèl·lules dels dos tipus, per tant el procés es realitza dues vegades.

Posem amb l'ajuda d'una pipeta 1mL de medi o cultiu High glucose perquè les cèl·lules  

puguin alimentar-se i créixer adequadament un cop les tinguem a les plaques. Finalment 

es posen a la incovadora a 37 graus centígrats.

Canvis de medi:

Cada dia s'ha de realitzar un canvi de medi en les plaques, ja que la glucosa haurà estat  

consumida i s'ha de renovar. Aquests canvis s'han de fer ràpidament perquè les cèl·lules  

no  s'estressin,  s’assequin  i  morin.  Sempre  s'ha  de  col·locar  la  mateixa  quantitat  de 

glucosa i en les mateixes condicions de temperatura i esterilitat.

Tots  aquests  processos  s'han  de  fer  en  el  medi  estèril  que  ens  proporcionen  les 

campanes de laboratori.

Tinció amb cristall violeta i secat:

Un cop a passat el temps de creixement de cada placa (24h, 48h o 72h), aquestes es 

preparen per el secat per la seva quantificació a partir del següent procés:
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1. Agafem les cèl·lules de la incovadora

2. Aspirem el medi i afegim cristall violeta, aigua destil·lada i etanol

3. Es posen novament 30 minuts a la incovadora

4. Tot seguit es treurà el líquid i es faran diferents rentats de les plaques amb aigua.

5. Es deixa secar

D'aquesta  manera  veurem  visiblement  com  el  nombre  de  cèl·lules  augmenta  a  les 

plaques,  ja  que el  cristall  violeta és  un reactiu  que tenyeix proteïnes i  fa  visibles les 

cèl·lules.

Figura 17: Tinció i sequat de les plaques 

Quantificació del nombre de cèl·lules a les plaques:

El nombre de cèl·lules, un cop és tan abundant no es pot realitzar manualment a partir del  

microscopi sinó que es compten mitjançant un lector de microplaques. Es col·loca la placa 

amb pous que contenen les cèl·lules del secat fet posteriorment i que s'han extret de les  

seves plaques. El lector Tecan Sunrise medeix els nivells d'absorvància  

a λ= 550 nm per detectar el nombre de cèl·lules per mostra.
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                    Figura 18: placa per a la quantificació                                                        

Figura 19: Lector Tecan Sunrise
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RESULTATS:

El  programa  ens  ha  quantificat  les  dades  de  cada  mostra  seguint  els  següents 

paràmetres:

Cristall violeta

Mode de mesurament: Absorvància

Mesurament de longitud d’ona: 550 nm

Mode de lectura: Normal

Duració de sacsejament: 5 segons

WT Kras

0h 0,1495 0,1430 0,1615 0,1805 0,1810 0,1775 0,2360 0,2185

24h 0,0835 0,1160 0,1095 0,1345 0,0845 0,1440 0,1235 0,1085

48h 0,1415 0,0925 0,0790 0,1110 0,1760 0,1795 0,1660 0,1725

72h 0,1535 0,1620 0,1760 0,1805 0,3820 0,3825 0,4090 0,3865

WT Kras

0h 0,1495 0,143 0,1615 0,1805 0,181 0,1775 0,236 0,2185

24h 0,167 0,232 0,219 0,269 0,169 0,288 0,247 0,217

48h 0,566 0,37 0,316 0,444 0,704 0,718 0,664 0,69

72h 0,614 0,648 0,704 0,722 1,528 1,53 1,636 1,546

0,158625 0,20325

WT Kras

0h
0,94247438

93

0,901497241

9

1,018124507

5

1,137903861

3

0,890528905

3

0,873308733

1

1,161131611

3

1,075030750

3

24h
1,05279747

83

1,462568951

9

1,380614657

2

1,695823483

1

0,831488314

9

1,416974169

7

1,215252152

5

1,067650676

5

48h
3,56816390

86

2,332545311

3

1,992119779

4

2,799054373

5

3,463714637

1
3,532595326

3,266912669

1

3,394833948

3

72h
3,87076438

14
4,085106383

4,438140267

9

4,551615445

2

7,517835178

4

7,527675276

8
8,049200492 7,606396064

Interpretació dels resultats:
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El·laborem  un  gràfic  amb  les  dades  obtingudes,  d’aquesta  manera  observem  més 

clarament els resultats del nostre experiment. 

En el gràfic obsevem el creixement cel·lular de les cèl·lules WT i KRas mutant respecte el 

temps. Les primeres 24 hores el creixement entre ambdues és molt igualat però a partir  

de les 48 hores ja  s’observa un petit  increment en la  rapidesa del  creixement de les 

cèl·lules KRas mutant. No és fins a les 72 hores quan aquesta diferencia en la rapidesa 

de creixement es fa significativa (marcada amb un asterisc).  

CONCLUSIONS:

Amb l’experiment realitzat i les dades obtingudes podem extreure la conclusió que sí que 

és cert que les cèl·lules cancerígenes i les cèl·lules normals creixen a velocitats diferents i  

podem especificar que creixen més ràpidament les cancerígenes. 

3r. EXPERIMENT:
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COMPARACIÓ DEL CONSUM DE GLUCOSA

Aquest tercer experiment va lligat a l’experiment anterior (comparació del creixement) ja 

que dels mateixos cultius que extreiem les cèl·lules s’aprofitarà el seu medi per mesura el 

consum de glucosa dels dos tipus cel·lulars. 

OBJECTIU:   Mesura  el  consum de glucosa i  comprovar  si  és diferent  entre  cèl·lules 

normals (WT) i cèl·lules cancerígenes (KRas).  

MATERIALS I REACTIUS:

– Permanents per rotular

– Eppendorfs

– Pipetes

– Puntes per les pipetes

– Plaques

– Vas de precipitats

– DMEM High glucose (Cultiu per les cèl·lules)

– PGO

– IMPAR

PROCEDIMENT:

Per mesura el consum de glucosa dels dos tipus cel·lulars diferents necessitem recollir el  

medi de les cèl·lules. Per aquest experiment recollirem el medi cèl·lular a 48h i 72h dels 

dos tipus cel·lulars (Com que en el primer experiment ja hem realitzat rèpliques, en aquest 

també les tenim). 

- Abans de començar podem fer la següent observació: el medi col·locat inicialment 

a les plaques amb cultius cel·lulars era de color rosa pujat, després d’unes hores 

podem observar que el color vira a taronja. Això és a causa de que les cèl·lules 

están consumint la glucosa i generant lactat. 
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  Figura  19: 

comparació del color del medi

- Comencem recol·lectant el medi en eppendorfs

                    Figura 20: Recol·lectació del medi

- Seguidament agafem 15 µ de medi diluïit (1:10) de les mostres anomenades i es  

barregen amb 200 µ de mescla de reacció. 

- Aquesta mescla de reacció es prepara a partir de 25 mL de PGO (enzim preparatori 

de  peroxidasa  i  glucosa  oxidasa,  Sigma)  i  0.4  mL  IMPAR  (la  O-dianisidine 

dihydrochloride, Sigma, que es un substrat que produeix un producte final soluble 

de color groc-taronja que pot ser llegit per el lector que s’utilitzarà més tard i serveix 

per identificar glucosa). 
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Figura  21:  material  del  procediment 

Figura 22: mostres recollides 

- A continuación, la reacció es deixa 30 minuts a 37°C. 

                       

  

                         Figura 23: resultat de la reacció que serveix per detectar glucosa

- Es quantifiquen els resultats: La reacció de PGO amb la glucosa forma ODD incolor 

que reacciona amb l’aigua oxigenada (H2O2) fent que la solució canviï de color a 

marró. D’aquesta manera la glucosa serà mesurada a l’espertrofotòmetre a λ=450 

nm utilitzan el lector Tecan Sunrise. 

RESULTATS:
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El  programa  ens  ha  quantificat  les  dades  de  cada  mostra  seguint  els  següents 

paràmetres:

Mode de mesurament: Absorvància 

Mesurament de longitud d’ona: 450 nm

Mode de lectura: Normal

Mostres Abs glc glc comsump glc comsum glc comsum CV
mg/mL mg -0 umol normalitzat

NIH3T3wt umol glc/cells
48h
WT1 0,3233 0,2721326793 0,3019988654 1,6763195955 2,9616953984 0,566
WT2 0,5763 0,5254112857 0,048720259 0,2704338795 0,4777983737 1,1737695207 0,37
WT3 0,6250 0,5741315447 0 0 0,316
WT4 0,6167 0,5657890346 0,0083425101 0,0463071711 0,08181479 0,444

72h
WT1 0,6203 0,569459739 0,0046718057 0,0259320158 0,0458162824 0,614
WT2 0,3317 0,2804751894 0,2936563553 1,6300124244 2,8798806084 1,367943289 0,648
WT3 0,4193 0,3682383956 0,2058931491 1,1428609839 2,0191890175 0,704
WT4 0,5713 0,5204057797 0,053725765 0,2982181822 0,5268872477 0,722

NIH3T3KRas
48h

KRas1 0,2937 0,2424333433 0,3316982014 1,8411731248 3,2529560509 0,704
KRas2 0,5593 0,5083925652 0,0657389795 0,3649005086 0,6447005453 1,8588320291 0,718
KRas3 0,5983 0,5474355124 0,0266960323 0,1481829477 0,261807328 0,664
KRas4 0,2913 0,2400974405 0,3340341042 1,8541391327 3,2758641921 0,69

72h

KRas1 0,2943 0,2431007442 0,3310308005 1,8374685511 3,2464108677 1,528
KRas2 0,2430 0,191710882 0,3824206627 2,1227207254 3,7503899742 4,1341013393 1,53
KRas3 0,1427 0,0912670604 0,4828644843 2,680259066 4,7354400459 1,636
KRas4 0,1357 0,084259352 0,4898721927 2,7191570898 4,8041644695 1,546

DMEM 0,4357 0,3845897154 0,1895418293

0,69
1,546

Interpretació dels resultats:

Ordenem les dades i el·laborem un gràfic que ens mostri visualment aquests resultats:

                       

Patro 3T3  WT 3T3  WT DMEM
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48h 72h
0,0440 0,0400 0,0380 0,3310 0,5750 0,6180 0,6100 0,6160 0,3140 0,4250 0,5670 0,3870
0,0750 0,0730 0,0730 0,2440 0,6210 0,6320 0,6190 0,6360 0,3360 0,3980 0,5660 0,3950
0,1210 0,1150 0,1160 0,3950 0,5330 0,6250 0,6210 0,6090 0,3450 0,4350 0,5810 0,5250

3T3 KRas

48h

3T3 KRas

72h
0,1970 0,2010 0,1970 0,2670 0,5220 0,6100 0,2890 0,3150 0,2440 0,1450 0,1150
0,4300 0,4310 0,4300 0,3060 0,5950 0,6140 0,2930 0,2700 0,2440 0,1400 0,1690
0,5350 0,5620 0,5400 0,3080 0,5610 0,5710 0,2920 0,2980 0,2410 0,1430 0,1230

En  el  gràfic  estem  comparant  el  consum  de  glucosa  en  nivells  d’absorvància  entre 

cèl·lules WT i KRas en diferents temps (48h i 72h).

En les 48 hores observem ja un petit increment en el consum de glucosa de les cèl·lules 

KRas  respecte  les  WT però  on  l’increment  és  significatiu  és  durant  les  72  hores,  la  

comparació és entre les columnes gris i rosa i és molt visible. 

CONCLUSIONS: 

Així doncs, amb l’experiment realitzat i les dades obtingudes podem conclure i comprovar 

que sí que és cert que les cèl·lules cancerígenes i les cèl·lules normals  consumeixen 

diferent  quantitat  de  glucosa  i  podem  especificar  que  en  consumeixen  més  les 
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cancerígenes. 

4t. EXPERIMENT: WESTERN BLOT

OBJECTIU:  Realitzarem  un  Western  Blot  per  comprovar  la  quantitat  de  fòsfor  S6  i 

proteïnes  de  PEPCK-M  en  cèl·lules  3T3-Wt  i  cèl·lules  3T3-KRas  en  condicions  de 

creixement normal.

MATERIALS I REACTIUS:

– Permanents per rotular

– Eppendorfs

– Pipetes
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– Puntes per les pipetes

– Plaques

– Vas de precipitats

– RIPA

– BCA Protein Assay Ki

– Laemmli sample buffer

– SDS-PAGE

PROCEDIMENT:

- Agafem  les  mostres  de  cèl·lules  necessàries  i  les  dipositem  en  diferents 

eppendorfs. 

- Dipositem una solució salina (buffer RIPA) per a trencar les membranes de les 

cèl·lules i incloem inhibidors que conserven les proteïnes evitant que es degradin. 

- Seguidament els posem 10 minuts a la centrifugadora, els traiem , agitem i  els 

col·loquem 10 minuts més a la centrifugadora que està a 4°C i a 12.000 rpm. Les 

proteïnes se separen en aquest procés. 

- Tot seguit traiem els eppendorfs i els col·loquem en gel, aspirem el supernadant (el  

líquid)  vigilant  de no agafar  el  pellet (les restes que s’han concentrat  a  la  part 

d’abaix del tub).

Preparació de la mostra:

- Agafem un petit volum del líquid resultant per realitzar una quantificació de la pro-

teïna a partir de BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific Pierce)

- Determinem la concentració de proteïna per cada cèl·lula i determinem quanta pro-

teïna cal agafar per  carregar als pous del gel i afegim un volum 2X de  Laemmli 

sample buffer

Carga del gel i carrera d’aquest:
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- Carraguem quantitats iguals de proteïna en els pous del gel de SDS-PAGE, que té 

marcador de pes molecular.

- Carraguem 20-30 µg de proteína total de  cèl·lula lisada o 10-100 ng de proteína 

purificada i  controlem el gel entre 1-2 h a 100 V.

Després de posar la mostra al gel, el deixem córrer fins que el marcador blau arribi al final 

del gel. 

- Tot seguit transferim la proteïna del gel a una “membrana”( paper especial).

- Bloquegem amb  PBS 1X al 3% Albumin o amb llet al 5 % en PBS durant 4-6 hores 

sacsejant-se a poc a poc a temperatura ambient. 

- Després del bloqueig, sense rentar, posem la membrana a PBS 1X amb l’anticòs 

anti-GPCR i s’incuba unes 6 hores. 

- Després de l’incubació es renta tres vegades amb 1x PBS. 

- Es posa a la incubadora durant sis hores en 1x PBS amb l’anticòs Licor 760nm 

anti-Rabbit. 

- Tornem a rentar com l’altre vegada.

- Tot seguit, segellem la membrana en un envoltori de plàstic transparent per poder 

adquirir els resultats tot detectant els senyals quimioluminiscents a partir de CCD 

camera-based imager.
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   Figur a 

24: 

Membrana amb les bandes de proteïna marcades         Figura 25: 

Transferència de gel a membrana

   Figura 26: 

Membrana amb anticòs                                                         Figura 27: Obtenció dels resultat

RESULTATS: 
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Interpretació dels resultats

CONCLUSIÓ:

El Western Blot ens ha mostrar que tan en cèl·lules normals com en cèl·lules canceroses 

hi  ha  presència  de  PEPCK-M,  però  és  més  significativa  en  cèl·lules  canceroses 

(sobreexpressió). A més hem detectat fòsfor S6 ( que tal com veiem a la interpretació de 

resultats és un compost de la via metabòlica Ras) en les canceroses, això demostra que 

realment està activada la via metabòlica de Ras i en les normals no ho està. 

La via Ras és una via metabòlica que sovint està alterada en els tumors malignes i lligada 

a la transformació maligna de la cèl·lula. Cèl·lules canceroses la tenen activada per tal de 

garantir el creixement cel·lular anormal, un augment en la capacitat d'invasió i metàstasi, i 

una disminució de l'apoptosi 

La detecció de la seva activació ens indica que verdaderament les cèl·lules utilitzades són 

anormals. 

3.2 Entrevistes:



À n a l i s i  d e l  m e t a b o l i s m e  d e l  c à n c e r  | 47

Introducció

Aquesta part  pràctica té un enfocament més social  dins l'àmbit  científic  ja que pretén 

mostrar la diversitat que es troba dins d'un laboratori de recerca. En una àrea de recerca 

trobem persones amb graus d'estudi, posicions, edats i nacionalitats diferents, amb punts 

de vista també diferents. És per aquest motiu que la recerca pot ésser exitosa, ja que la 

diversitat i la multidisciplinitat són les claus de l'èxit en la recerca.

Els entrevistats són investigadors dels laboratori de biofísica de la UB, i malgrat ser un 

grup  reduït  de  tres  persones,  compleixen  aquestes  característiques  descrites 

anteriorment. En el laboratori, a causa de la diversitat de nacionalitats, es parlen diferents 

llengües i per tant trobem un intercanvi cultural entre els seus membres ja que el grup 

entrevistat  comparteix  laboratori  amb altres  investigadors del  mateix  departament  i  és 

d'allò més comú trobar persones que treballen en àrees diferents compartint  opinions, 

visions i ajudant-se entre sí.

Aquesta observació m'ha fet adonar que realment la interdisciplinitat és el millor per la 

investigació i que és molt important treballar en grups i no buscar l’èxit individual. 
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ENTREVISTA A JOSE CARLOS PERALES:

En Jose Carlos Perales és l'investigador en cap del laboratori de biofísica de la Universitat  

de Barcelona. Va néixer a Ciudad Real però viu a Barcelona des dels tres anys, i  va  

estudiar veterinària a la universitat de Barcelona. Actualment té 50 anys i es dedica a 

l'estudi del metabolisme del càncer.

– Per què vas decidir dedicar-te a la ciència?

En realitat perquè m'agradava molt la bioquímica i la fisiologia de veterinària i m'agradava 

solucionar problemes i qüestions.Tenia molta curiositat, i vaig veure que la ciència era lo  

seu.

– Vas realitzar un doctorat o l'estàs realitzant?

Sí, vaig fer el doctorat en bioquímica als Estats Units, a Case Western Reserve University, 

Cleveland.

– Quant de temps fa que treballes en aquest laboratori?

Vaig tornar d'Estats Units  l'any 2000, llavors em vaig integrar com a professor a la UB,  

primer com a investigador Ramón i Cajal i després com a professor del departament de 

ciències  fisiològiques  a  partir  del  2000.  Des  de  llavors  que  tinc  el  laboratori  en 

funcionament.

– Quantes hores a la setmana hi dediques?

Bé al  laboratori  m'hi  puc estar més de 40 hores, però dedicat a la feina bastant més 

perquè  fem molta  feina  a  casa,  sobretot  escriure,  ja  que  part  de  la  nostra  feina  és 

fonamentalment llegir i escriure molt. El que és fer recerca, i això ho fem a qualsevol hora.

– Per tant, és una feina de vocació?

Sí, aquí no fitxem! (dins del laboratori) És a dir, tothom ve a l'hora que vol perquè sempre 

complim i podem estar treballant des de diferents llocs.

– I quina feina realitzes aquí dins del laboratori?

Ara mateix fa molt de temps que no em dedico a treballar al laboratori físicament,és a dir,  

fent experiments. Em dedico fonamentalment a fer recerca, orientar la recerca dels altres, 

fer asssessorament als estudiants, als membres del laboratori, escriure articles...i escriure 

per  a  demanar  diners.  En  resum  escriure  projectes  d'investigació  per  fundacions, 

projectes d'investigació oficials al ministeri, a la generalitat, a Europa, etc.  Aquesta és la 

meva feina ara mateix.
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– I fas també de professor?

Sí, de fet la universitat de Barcelona t'obliga a impartir clases com a professor, a fer un  

mínim de classes a l'any si ets investigador. I ho faig amb molt de gust malgrat que no 

sigui la meva vocació principal. A més a més, faig molt poques hores de professor perquè 

faig molta feina de recerca.

– Què és el que més t'agrada de la teva feina?

Que sempre estàs responent a curiositats, a problemes. Posar-te noves preguntes, llegir  

molt, saber coses noves i estar sempre al dia de les novetats que surten de tots els temes 

diferents que engloba la recerca biomèdica, això és el que més m'agrada.  

– Per tant t'agrada que no sigui rutinari?

Exacte, això no és rutinari per res del món. Encara que estic massa temps a l'oficina ara,  

però bé...

– I què és el que menys t'agrada?

Doncs precisament això. Escriure és molt difícil i tediós, s'ha de fer molt bé i requereix una  

feina molt constant, és la part més difícil. No és que no m'agradi, però és molt complicat.  

Escriure  bé  un  article  és  fonamental,  escriure  bé  un  projecte  d'investigació  és 

absolutament fonamental.

Per mantenir el laboratori, necessites tenir diners i per tant convèncer a algú que el que 

fas és interessant, i escriure articles que es publiquin, per tant has de convèncer els teus  

companys  i  a  tot  el  món  que  el  que  has  fet  és  important  i  té  un  desenvolupament 

important i útil.

– I perquè vas decidir treballar en aquest camp, del metabolisme del càncer?

Bé per  raons històriques em vaig decantar,  inicialment  a la meva tesi,  per fer  teràpia 

gènica. Vaig treballar molt amb DNA, amb transformació de cèl·lules amb DNA,  utilització 

del coneixement biofísic del DNA per poder dissenyar drogues per DNA. I això ho vaig  

anar deixant de mica en mica i em vaig anar decantant cap a la fisiologia, cap a preguntes  

més rellevants cap al punt de vista fisiològic.

I inicialment amb diabetis, em va interessar molt el metabolisme. I cada cop vaig fer més 

metabolisme bàsic, no tan aplicat a la diabetis, i  d'aquí vaig saltar al  metabolisme del  
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càncer. Perquè em va semblar molt i molt interessant, no he deixat del tot la diabetis però  

el meu interès en el metabolisme ha anat augmentant amb el temps.

– I com es defineix la fisiologia? Què és ben bé?

És el funcionament de la vida, del sistema, dels òrgans. El que és important és que el  

funcionament dels òrgans en un individu sa, que és com es defineix la fisiologia, et permet 

entendre quines són les alteracions que faciliten l'aparició de la malaltia. La malaltia  es  

pot definir a partir de la fisiopatologia, que són alteracions de la fisiologia sana que donen 

o produeixen la malaltia. És una situació de homeòstasi, d'equilibri ja que la fisiologia és 

un estat de funcionament sa i un canvi en aquest equilibri o una alteració és un element  

fisiopatològic que et pot arribar a definir una malaltia.

Per tant nosaltres, entenem, busquem, indaguem quins són aquests mecanismes de la 

malaltia  buscant  aquestes  primeres  alteracions.  Ens  concentrem  en  estudiar  la 

fisiopatologia. De fet com més aprop de la fisiologia estem, més aquest mecanisme serà  

definitori de la malaltia. Ens permet conèixer el mecanisme de la malaltia. Moltes vegades 

totes  les  alteracions  estan  relacionades  i  defineixen  la  malaltia  com  una  alteració 

multivariant,  com en  el  cas  de  la  diabetis.  Moltes  coses  canvien  a  la  vegada  en  la 

fisiologia. Per tant la fotografia ( el marc general) de la malaltia, de la fisiopatologia és molt 

complexa.

Nosaltres busquem el mecanisme iniciador, la etiologia (causa de la malaltia) que moltes 

vegades no es pot descobrir perquè hi ha multitut de mecanismes iniciadors. I  moltes 

malalties són d'aquest tipus, com molts càncers amb origen genètic sobretot.

– Per  què  creus  que  és  important  l'estudi  del  metabolisme  del  càncer  en 

concret?

Crec que en el càncer, en la seva progressió, hi ha molts elements fonamentals que hem 

anat  coneixent  amb el  temps.  Com aquest  tumor és  capaç d'evadir  les respostes  de 

l'hoste contra el tumor, que n'hi ha.

De fet la fisiologia defineix moltes d'aquestes respostes, per això no tenim tants tumors. El  

normal és no tenir-ne, ja que el normal és que el nostre cos lluiti contra aquestes cèl·lules 

alterades.  El  metabolisme del  tumor  es  un  metabolisme que  només s'ha  apreciat  en 

aquests  últims  anys  com  un  altre  mecanisme  d'evasió.  El  tumor  pot  adaptar-se  per 

combatre  multitud  d'aquests  mecanismes  de  l'hoste,  i  un  d'aquests  mecanismes  no 

s'havia estudiat suficientment, que és que el tumor també pot alterar el seu metabolisme, 

molt, cosa que les cèl·lules sanes no fan. Ho fan de manera que poden utilitzar a favor 
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seu  les  característiques  metabòliques  de  l'hoste,  això  és  un  tema  absolutament 

fonamental que he vist amb els últims anys, es pot lluitar contra la progressió del tumor 

intervenint en aquests mecanismes, fent teràpies experimentals contra el mecanisme.

Un  cop  definit  doncs,  podem  dissenyar  aquestes  teràpies  amb  inhibidors,  drogues 

fàrmacs.

– Creus  que  hi  ha  altre  alternatives  que  siguin  important  per  enfocar  la 

investigació del càncer?

Actualment l'alternativa que està donant més esperança en la teràpia tumoral i en molts 

cassos de tumors incurables és la immunoteràpia.

La immunologia és un dels elements més rellevants dels mecanismes que entre tumor i 

hoste es desenvolupen i asseguren la progressió tumoral. El tumor inhibeix les capacitats 

de l'hoste de detectar aquestes cèl·lules com estranyes i s'assegura el seu creixement.  

Això està molt definit i s'han descobert algunes vies de teràpia que permeten reactivar el 

sistema immune perquè comenci  a  detectar  el  tumor com un cos estrany,  el  sistema 

immune un cop detectar el tumor com un cos estrany és capaç de lluitar contra ell. La  

veritat és que les respostes en aquest tractament experimental estan sent molt bones, hi  

ha resultats molt esperançadors en molt tipus de tumors.

Queden moltes qüestions encara per resoldre però aquest és el futur més interessat que 

veig en la malaltia del càncer.

– Bé per  últim quins creus que són els factors que dificulten la  recerca en 

aquest àmbit i en la ciència en general?

El factor limitant són els diners. Investigar és extremadament car, es necessita un impuls  

d'inversió brutal i el retorn no és immediat, es retorna a molt llarg termini.

En tecnologia per exemple, el retorn pot ser molt ràpid , però en el cas de la medicina i la  

biomedicina això és molt a llarg termini, i  és difícil  de preveure, perquè la investigació 

moltíssimes  vegades  té  unes  necessitats  purament   bàsiques,  no  aplicatives 

immediatament.  S'ha  de  conèixer  molt  els  mecanismes  abans  de  poder  definir  un 

producte, un fàrmac o un tractament. S'ha de fer molt mecanisme bàsic de funcionament 

de  la  cèl·lula  i  això  els  polítics no  ho veuen,  a  més a més som un país  petit  i  això  

requereix una inversió de grans estructures.  Per exemple, Europa o EEUU això ho poden 

afrontar, però Europa no ho està fent suficientment bé.

Com  més  gran  és  el  país  més  fàcil  és  de  dedicar  aquestes  estructures,  aquestes 

inversions  a  la  ciència.  I  el  retorn  també  és  més  fàcil  d'avaluar.  A vegades  només 
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necessites una bona idea que fructifiqui perquè la gent trobi justificat tots aquells diners. I  

és  una  qüestió  purament  estadística,  ja  que  si  apliques  molts  diners  a  milers 

d'investigadors algun d'aquest fructificarà però si som només cents, o desenes dedicats a 

aquest tema, és molt difícil que algun d'aquest fructifiqui.

Necessites més acció i ens hauríem d'espavilar i fer una recerca molt més multinacional i  

treure tota la component nacionalista o nacional de les recerques.

La recerca s'ha de fer a escala internacional i requereix molts diners, molts.
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ENTREVISTA A JUAN MORENO:

En  Juan  Moreno  és  un  investigador  del  laboratori  de  biofísica  de  la  Universitat  de 

Barcelona.  Va  néixer  a  València  però  actualment  viu  a  Barcelona,  i  va  estudiar 

biotecnologia a la universitat de València i va fer un màster de ciències biomèdiques.  Té 

26 anys, es dedica a l'estudi del metabolisme del càncer i està realitzant el  doctorat en 

biomedicina.

– Perquè vas decidir dedicar-te a la ciència?

Bé des de finals de l'ESO ja veia que les assignatures de ciència m'agradaven més i vaig  

decidir encaminar-me cap a branques biològiques i  de ciències de la salut perquè les 

assignatures de química i  biologia m'entusiasmaven mentre que les assignatures més 

purament matemàtiques no em cridaven l'atenció.

– Estàs realitzant un doctorat?

Sí, l'estic realitzant ara mateix en aquest laboratori, està enfocat en el metabolisme del 

cáncer, que és el que treballem. 

– Quant temps fa que treballes en aquest laboratori? I quantes hores?

Que treballo en aquest laboratori dos anys aproximadament, i respecte a les hores... És 

una mica relatiu, ja que teòricament són 8 hores, però en la pràctica són moltes més.

– Quina feina realitzes aquí al laboratori?

Tota mena de procediments:  cultius, línies de cèl·lules... Ara recentment he començat a 

treballar amb animals a l'estabulari i sobretot molta feina de “literatura” perquè mentre es 

fa el doctorat s'ha de fer molta recerca, llegir i escriure molt.

– Què és el que més t'agrada de la teva feina?

El que més m'agrada és la curiositat de saber com funcionen les coses perquè si que es 

veritat que en l'àmbit experimental sempre estem repetint tècniques i procediments i de 
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vegades pot fer-se feixuc però sempre estàs buscant una pregunta nova. Per tan això fa  

que aquesta feina no sigui cada dia el mateix, tècnicament repetim experiments moltes 

vegades, però aquesta feina és com un fil que vas seguint o una història i a poc a poc vas  

avançant, descobrint i entenen el perquè.

– I el que menys t'agrada?

El que menys m'agrada és que de vegades la ciència és una mica desagraïda perquè hi  

ha vegades que fas molta i  els resultats no són com tu esperes que siguin,  i  has de 

repetir-ho tot de nou o canviar alguns procediments...

– Per què vas decidir treballar en el camp del metabolisme?

Sincerament,  quan  vaig  començar  a  treballar  aquí  tenia  dues  opcions  en  dos  grups 

diferents. Però a mi el metabolisme sempre m'ha agradat. A la carrera les assignatures 

que més m'agradaven eren les de metabolisme i regulació genética, i en aquest camp tinc 

les  dues  disciplines.  L'altre  opció  també  m'agradava,  era  sobre  regulació  gènica  de 

malalties  estranyes,  però  en  el  laboratori  on  estic  em  van  oferir  una  beca  amb  la 

possibilitat  de  fer  el  doctorat  complet  i  per  tant  les  condicions  que  m'oferien 

m'interessaven més també.

–   I per què creus que és important l'estudi del metabolisme del càncer?

Perquè al final, tota la regulació gènica tots els hàbits de vida i tot el que integra, acaba 

traduït-se en canvis en el metabolisme, que és el que fa que un estigui viu. És com un 

balanç, és com el resultat de tot allò. I perquè a més si hi penses no és tant obvi, és molt  

complicat perquè existeixen un munt de vies metabòliques però és com el més pròxim al  

que és la vida en general, al seu funcionament... De fet si ho intentes veure des d'un punt 

de vista conjunt és veure com realment passen les coses en el cos dels organismes.

– Creus que hi ha alternatives millors per estudiar el càncer?

El càncer és una malaltia actualment multidisciplinària, evidentment el  metabolisme és 

important perquè és el que fa que la cèl·lula es mantingui, pugui proliferar i adquireixi els  

recursos que necessita per poder créixer i sobreviure.  Però tu pots abordar la malaltia  

des de diferents punts de vista per exemple si les cèl·lules creen resistència , que pot ser 

metabòlica o no ( per exemple física, si és una radioresistència) pots abordar la malaltia 

des de una altra banda.
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El  que és  important  és  que el  metabolisme,  sigui  com sigui,  es  veu afectat  i  podem 

estudiar-ho i contribuir en la recerca de la cura d'aquesta malaltia.

Es clar que hi ha moltes maneres d'actuar-hi, quirúrgicament si t'interessa la branca més 

medica. També a nivell informàtic, actualment es poden fer moltes simulacions de com la 

malaltia actuarà si està en determinades condicions

I el final el que busques és una integració de tots els diferents punts de vista per entendre  

realment com és la malaltia.

– Quines creus que són les dificultats en la recerca?

Per una banda els recursos econòmics, està clar.  Però per la part  de recerca que fa 

l'investigador  és  important  tenir  la  ment  oberta  i  punt  de  vista  ampli  perquè  moltes 

vegades ens podem frustar en alguna cosa que no surt com esperes i no veus la següent  

pregunta, i a vegades això pot resultar una limitació en la recerca.

 

– Llavors creus que és molt important que es destinin més diners a la recerca 

en aquest àmbit?

Clar, perquè realment això en certa manera és encara recerca bàsica però és important 

tenir coneixement per poder aplicar coses que al final repercuteixen en la societat i al final  

és important perquè és un motor econòmic però també perquè ens permet entendre millor 

perquè passen les coses, com passen i com pots abordar-les. Perquè per arribar a un 

fàrmac es necessita entendre primer com funciona el metabolisme.
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ETREVISTA A PETRA HYROSSOVA 

Petra Hyrossova is a scientific research in Biophysics' Lab of University of Barcelona.

Petra is 30 years old and she is from Slovakia. She studied Biology and she did a 3 years  

master  in  microbiology  when  she  was  in  Slovakia.  There  she  did  another  master  in 

biomedicine because it was easier to get all the papers for the homologation to work and 

then she started her PhD and now she is focused on cancer metabolism.

– Why did you decide to be a scientist and to focus on the science world?

When I was in high school I had a very good teacher of biology and chemistry and that 

motivated me to  have an interest  on the science world  and when I  was deciding  my 

University studies it was clear that I wanted to do something related to Biology, and I knew 

that I couldn’t study medicine because I was very bad with people and I didn’t really like it, 

so I decided to be a scientist.  And now I know it was a good decision.

– You have been doing your PhD now here in Barcelona, but when did you start 

to work in this lab?

Yes, now I am doing it, but it was 2011 when I started to work here, so I have been working 

for 5 years at this University.

– How much time are you working in this lab during a week?

Every  day,  from  Monday  to  Friday,  and  sometimes  on  the  weekend,  but  it’s  just  an 

exception. And I’m normally here from nine to six or seven.

– What work are you doing in this lab?

Mostly writing my thesis, but before that, I was doing all the experiments that are done in 

the lab like working with cell lines, western blot, real time PCR, and experiments like that.
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– What is the thing you like the most of your job?

The thing I like the most is that you always try to do new things, it is not always, every  

week, the same, you do different things like developing in some way. And if you want to 

tame your techniques you always have to learn something new so it is nice and it is not  

boring. I think this is the best part.

– And what is the least?

When the experiments are not working, it is easy to be disappointed because they are not 

working and you can get into a cycle. Probably everybody at some point of their research 

might have had this feeling, but the thing is that you have to get over it, come up with a  

new question and go on with the research.

– Why did you decide to work in this field?

It was more confidence that my decision. I was a microbiologist and I was looking for my 

PHD and I found a free position in Jose Carlos' Lab. It was a quite different than what I had 

done before but I liked the possibility to move abroad. And there was another Slovekian 

here so I thought it would be more easier for me in the beginning because moving abroad 

can be difficult,  but I thought it was necessary and I wanted do it, so I got the opportunity 

and now I like it.  

– Why  do  you  think  it  is  important  to  study  the  metabolism  of  cancer? 

Metabolism of cancer is a basic research because you are characterizing pictures 

itself of cancer.  And maybe is not always easy to implement the treatment, so I 

think first is very important to understand the enemy you want to fight.

And  also,  to  understand  and  describe  how  does  the  disease  work  in  general,  and 

metabolism is a quite big part of this and I think it is important.

– Do  you  think  there  are  better  alternatives  to  focus  the  investigation  or 

metabolism is the future?

Yes,  there are lots  of  parts  that  you can focus on to  fight  cancer.  But  if  you want  to 

investigate and affect some signaling, for example, or do inmmunoterapy I think you don’t 

always need to know everything about cancer, all the characteristics, but it is important to  

study also the metabolism, the genetic factors, and all together. It could be the best.
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– Which are the factors that difficult the research in this area?

Well, right now in this country and probably in all European countries except for maybe 

England, it is the money. Finding a lab to continue your science career and to do the PhD 

is sometimes complicated.

But the big problem I see is that when you finish the PhD, what is the next step? It is not  

clear, I mean, you don’t have a lot of possibilities on how to continue your career. You can 

be a teacher or you can do a postdoc, but people are doing post-doc until 40 years old or  

more and they are maybe 3 years in a lab and then 2 years in another country, and for the 

advance of  science is fantastic  that  multiculturalism and the interdisciplinarity,  but  that 

makes sometimes difficult your personal life. So I think a lot of people decided to stop  

studying science because of this.
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4. CONCLUSIONS GENERALS:

En  la  realització  d’aquest  treball  s’han  anat  desenvolupant  diverses  conclusions  que 

s’exposaran tot seguit:

A partir  de la recerca teòrica s’han avaluat  diferents aspectes bàsics del  càncer  i  del  

metabolisme i  s’ha  exposat  el  seguiment  d’una  línea  de  recerca  específica  que  està 

contribuint en el descobriment del funcionament del metabolisme del càncer i per tant de  

nous recursos a partir dels quals podríem atacar la malaltia.

Podem concloure que el càncer és una malaltia multifactorial  i  això en dificulta el  seu 

guariment. S’han de tenir en compte molts factors i un d’ells n’és el seu metabolisme, a 

partir del qual podem atacar la malaltia, però necessitem molta més recerca per a trobar 

una possible via de tractament efectiva. 

A partir de la part experimental, hem comprovat i verificat unes de les característiques de  

l’efecte Warburg del metabolisme de les cèl·lules canceroses: consumeixen més glucosa, 

creixent amb més rapidesa i la seva morfologia és diferent de les cèl·lules normals. 

A més  a  més,  a  partir  de  l’experiment  del  Western  Blot  hem pogut  detectar  que  en 

cèl·lules canceroses  PEPCK-M es sobreexpressa (una de les conclusions de l’estudi). 

Això implica que aquest enzim té una activitat destacable en el metabolisme del càncer i a 

partir  de  les  conclusions  extretes  ja  a  partir  d’altres  experiments  de  la  recerca 

(anomenades totes a l’apartat 2.7) potser amb l’elaboració de més estudis s’aconsegueix 

arribar a la generació de fàrmacs. La qual cosa suposaria un nou tractament a partir de 

l’estudi del metabolisme, possiblement el primer. 

A partir  de les entrevistes, com ja s’ha exposat anteriorment,  he observat la diversitat  

existent en els centres d’investigació i la importància que té per a la recerca en general.  

He  pogut  veure  des  de  una  perspectiva  més  social  què  implica  ser  un  investigador 

biomèdic, com és el dia a dia però també quin és el seu futur i la importància que té la 
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dedicació en aquesta feina. 

Personalment aquest treball  m’ha sigut molt  útil  tant per introduir-me en el món de la 

recerca científica, com per demostrar-me la dificultat dels processos biològics cel·lulars, 

tot el que implica el metabolisme i que per aquesta via encara estem molt lluny de trobar  

una cura, però alhora, cada dia una mica més aprop.
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6. ANNEXOS

A continuació s’inclou un document annex.

Aquest document és un article científic en anglès, que vaig realitzar fa un any, al 2015, 

sobre l’investigació de Jose Carlos Perales i el seu equip de la Universitat de Barcelona. 

Concretament,  és  un  review  focalitzat  en  PEPCK-M  i  en  els  experiments  que  són 

comentats en aquests treball. 

http://www.ub.edu/legmh/capitols/carreras.pdf
http://www.fcarreras.org/ca/les-terapies-biologiques_400428
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