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1. Presentació 

Sempre m’ha apassionat conèixer i descobrir el que ens envolta; 

escoltar i aprendre per així entendre el funcionament del complex món 

en el qual vivim immersos.   

Així és que quan en un principi em van plantejar el treball de recerca no 

sabia cap a on decantar-me. Tot i que les ciències sempre han estat la 

meva principal prioritat, també volia aprofitar l’oportunitat per 

aprofundir i realitzar un estudi més enllà de l’àmbit experimental i 

científic.  

Més endavant, mentre encara rumiava amb incertesa el possible tema 

del meu projecte, em van oferir la possibilitat de realitzar una estada en 

un laboratori dedicat a la recerca biomèdica. Això va ser el que va 

posar punt i final a la meva indecisió i així va ser com finalment vaig 

decidir endinsar-me de ple en el camp de la investigació científica. 

Ben mirat, l’execució del treball de recerca ha esdevingut una 

experiència beneficiosa més enllà de l’àmbit acadèmic, ja que m’ha 

permès conèixer en què consisteix la recerca biomèdica, adquirir nous 

coneixements i perspectives de futur.  

En definitiva, aquest és un treball impulsat des de la motivació i l’interès 

que vol donar a conèixer l’inici d’un final, és a dir, vol mostrar com la 

recerca i investigació científica inicia els seus estudis a partir de 

l’apoptosi, el final de la vida de les cèl·lules.  

L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar el mecanisme de mort 

cel·lular conegut com apoptosi o mort cel·lular programada i 

determinar la implicació de l’apoptosi en el desenvolupament i gènesi 

d’alteracions patològiques humanes. També aprendre la metodologia 

de treball pròpia dels laboratoris de recerca professionals, conèixer els 

aparells, tècniques i manipulacions bàsiques.  
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De manera paral·lela, es vol mostrar la importància de la recerca 

científica en l’àmbit biomèdic, entenent la tasca de la investigació 

biomèdica com a base fonamental i motor de la medicina actual. 

Aquest treball consta de dues parts: una part teòrica, on s’explica què 

és l’apoptosi i la relació que aquesta estableix amb nombroses 

malalties, i una part pràctica de caire experimental, on s’exposa un 

experiment que permet visualitzar al laboratori alguns dels aspectes 

sobre l’apoptosi esmentats durant la part teòrica.  

Així doncs, per poder elaborar el treball he consultat diferents fonts 

bibliogràfiques. Principalment he extret la informació d’Internet, a partir 

de la lectura d’articles científics i l’exploració de pàgines web. Les 

pràctiques al laboratori també han estat una gran font d’informació, ja 

que m’han permès realitzar l’experiment i complementar la recerca 

amb explicacions i aclariments d’experts en apoptosi.  

En aquest treball m’he centrat en l’estudi de l’apoptosi, coneguda com 

a mort cel·lular programada i vulgarment com a “suïcidi cel·lular”. 

L’estudi d’aquest procés continua en expansió constant, és per aquest 

fet que no m’ha estat possible explicar l’apoptosi íntegrament.  

Primer de tot, de la gran quantitat de molècules implicades en 

l’apoptosi he escollit les caspases, executores de la mort cel·lular 

programada, i algunes de les proteïnes reguladores del procés 

apoptòtic més representatives. En segon lloc, he decidit estudiar les 

dues vies d’activació de l’apoptosi més conegudes, la via extrínseca i 

intrínseca, deixant de banda altres mecanismes més específics com la 

via perforin-granzyme. En darrer lloc, he exposat de forma general les 

malalties i alteracions relacionades amb l’apoptosi. He considerat 

oportú proposar el càncer com a cas particular, ja que s’han fet grans 

avenços durant els darrers anys que han posat en evidència la relació 

entre l’actuació de l’apoptosi i el desenvolupament del càncer. 
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El tema d’aquest treball no m’era conegut i requeria certs coneixements 

específics tractats en estudis superiors. Això ha suposat una gran 

dificultat afegida a l’hora d’entendre el vocabulari científic, 

principalment en anglès, i el complex funcionament molecular 

apoptòtic. La comprensió de l’apoptosi ha estat tot un repte que he 

pogut afrontar gràcies a l’esforç, implicació i constant documentació. 

La realització d’aquest treball no hagués estat possible sense la 

col·laboració i suport de diverses persones.  

Principalment, vull donar les gràcies a la meva tutora de recerca per 

haver-me proposat aquest treball, que ha suposat un gran repte comú, i 

per orientar-me constantment.   

Cal remarcar que la part pràctica d’aquest treball s’ha dut a terme 

íntegrament a les instal·lacions de la Vall d’Hebron Institut de Recerca 

(VHIR), així que voldria agrair-los l’oportunitat que m’han donat de fer 

una estada en un laboratori professional.  

M’agradaria agrair especialment la implicació dels membres del grup 

de recerca de Senyalització Cel·lular i Apoptosi del VHIR, que van invertir 

part del seu temps en el disseny, desenvolupament i discussió d’aquest 

treball. Les seves explicacions i consells han estat de gran ajuda a l’hora 

d’entendre el concepte d’apoptosi i realitzar el procés experimental de 

forma correcta i rigorosa.  
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2. Introducció 

L’estudi de la mort cel·lular, especialment de l’apoptosi, ha evolucionat 

al llarg de la història fins a esdevenir una de les àrees de recerca 

científica més importants actualment, degut a la seva implicació en 

certes malalties i el seu paper fonamental dins el desenvolupament 

biològic dels organismes pluricel·lulars.  

La investigació sobre la mort cel·lular es va iniciar a la segona meitat del 

segle XIX, entre els anys 1800 i 1960. L’any 1951 Glucksmann va fer el 

primer estudi influent sobre la mort cel·lular durant el desenvolupament 

embrionari, tot i que uns 150 anys abans ja s’havia descobert que les 

cèl·lules morien durant el desenvolupament normal dels éssers vius. 

Aquesta investigació es centrava principalment en l’observació del 

desenvolupament tissular dels organismes durant l’etapa embrionària i 

va proporcionar les primeres evidències sobre l’existència d’un nou tipus 

de mort cel·lular. 

Durant molt temps, el mot més utilitzat per designar aquesta nova forma 

de mort cel·lular va ser “mort cel·lular programada”, emprat per primera 

vegada el 1965 per Lockshin i Williams. Aquests autors afirmaven que la 

mort cel·lular durant el desenvolupament de l’organisme no era 

accidental, sinó que seguia un conjunt de canvis seqüencials 

estrictament controlats.  

El terme “apoptosi” va ser proposat per Kerr, Wyllie i Currie en un article 

publicat l’any 1972. El seu estudi va permetre descriure els canvis 

morfològics d’aquest nou tipus de mort cel·lular que van anomenar 

apoptosi, provinent del grec “caiguda de les fulles dels arbres”. Aquest 

concepte feia referència al procés de mort espontània durant el 

desenvolupament, en contraposició a la forma de mort patològica 

definida com a necrosi causada per una lesió aguda. Així van poder 

establir les diferències entre els dos tipus de mort cel·lular a partir de les 

imatges obtingudes mitjançant el microscopi electrònic i resumir els 
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canvis estructurals propis de l’apoptosi en dues etapes: la formació dels 

cossos apoptòtics i la fagocitosi d’aquests per altres cèl·lules (Figura 1). 

Posteriorment es va demostrar que les cèl·lules no només morien per 

apoptosi durant el desenvolupament. En circumstàncies determinades 

hi havia cèl·lules que activaven un programa de mort cel·lular intrínsec. 

Aquestes cèl·lules morien de forma controlada i abans que poguessin 

danyar altres cèl·lules o iniciar reaccions d’inflamació eren eliminades 

per macròfags1.  

Tot i així, no es va acceptar l’existència d’un programa de mort cel·lular 

intrínsec fins que es van identificar els gens implicats en l’apoptosi (ced-

3, ced-4, ced-9)2 en el nematode Caenorhabditis elegans3 (Ellis et al., 

1991). Més tard es van identificar els seus homòlegs en humans (Schwartz 

i Osborne, 1994), fet que va suposar un gran avenç en l’estudi dels 

mecanismes de l’apoptosi.  

Simultàniament als descobriments esmentats, al llarg del segle XX es van 

dur a terme diversos estudis que van permetre entendre el procés de 

mort cel·lular i aconseguir ampliar els coneixements científics sobre les 

conseqüències de l’apoptosi.  

                                                 
1 Macròfag: cèl·lula del cos humà que té capacitat de fagocitosi, fa funció de neteja i 

defensa dels teixits.  

2 ced: gens relacionats amb el procés de mort cel·lular programada en C. elegants. En 

els treballs inicials de Robert Horvitz amb C. elegants es van aïllar 3 mutants diferents 

amb alteracions als gens que evitaven la mort cel·lular programada. Ell va identificar 

els gens mutats com ced-3, ced-4, ced-9; cadascun d’aquests gens podia causar la 

immortalitat de la cèl·lula, ja que inhibien l’apoptosi. També va concloure que aquests 

gens actuaven conjuntament dins d’una mateixa via. En humans el gen ced-9 dels C. 

elegants s’anomena Bcl-2. 

3 Caenorhabditis elegans: cuc nematode (d’aproximadament 1 mm de longitud) 

utilitzat com a organisme model en biologia, especialment en genètica del 

desenvolupament. És l’únic ésser viu del qual es coneix l’origen i desenvolupament 

embrionari de totes les cèl·lules que el formen.  
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A partir dels anys 1950, Sydney Brenner va estudiar el desenvolupament 

animal i més endavant, durant els anys 1970 i 1980, l’equip liderat pel 

biòleg britànic John Sulston va aconseguir traçar el llinatge cel·lular 

embrionari complet del nematode C. elegans amb la col·laboració de 

H. Robert Horvitz, confirmant així el paper de la mort cel·lular 

programada en el desenvolupament (Sulston i Horvitz, 1977; Sulston et 

al., 1983). 

Els resultats obtingut revelaven que de 1090 cèl·lules somàtiques 

generades en la formació del nematode adult n’hi havia 131 que patien 

apoptosi o mort cel·lular programada. Aquestes 131 cèl·lules morien en 

un punt concret del procés de desenvolupament independentment del 

nematode observat, fet que va permetre demostrar el control estricte 

del mecanisme de l’apoptosi.  

L’any 2002, Sydney Brenner, John Sulston i H. Robert Horvitz van ser 

guardonats amb el Premi Nobel de Medicina pels seus descobriments 

sobre la regulació genètica del desenvolupament i mort cel·lular. 

Més endavant, a partir dels anys 1980 i 1990, la biologia molecular 

moderna va començar a reconèixer que el procés de mort cel·lular 

programada no consistia simplement en un conjunt de canvis 

morfològics cel·lulars, sinó que anava acompanyat de processos 

bioquímics dins la cèl·lula.  

Durant els últims 25 anys, els estudis genètics han permès identificar molts 

del gens involucrats en l’apoptosi i dividir el procés de mort cel·lular 

programada en diferents parts. Gràcies a les noves tècniques també ha 

estat possible l’estudi de l’estructura de les proteïnes, la caracterització i 

seqüenciació dels àcids nucleics i la comprensió de la interacció entre 

les biomolècules per realitzar els processos cel·lulars vitals. Així és com 

s’ha pogut estudiar a fons l’apoptosi fins a arribar a comprendre la seva 

fisiologia molecular.  
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Recentment, l’apoptosi ha esdevingut un dels camps d’investigació més 

importants en ciència. Els biòlegs han deixat de centrar-se tan en el 

significat de la vida i han començat a estudiar la mort. D’aquesta 

manera, els estudis sobre la mort cel·lular han esdevingut una qüestió de 

gran rellevància, ja que ens permeten entendre el desenvolupament 

dels éssers vius i l’origen patològic de nombroses malalties com el 

càncer, les malalties neurodegeneratives o alteracions al sistema 

immunitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama original de Kerr per mostrar les característiques morfològiques de 

l’apoptosi. (Font: Kerr et al., 1972). 
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3. Apoptosi o mort cel·lular programada 

3.1. Concepte d’apoptosi 

El concepte d’apoptosi es va utilitzar en un principi per descriure una 

forma morfològica de mort cel·lular diferent a les conegudes fins al 

moment i diferenciar-la de la necrosi (Kerr, Wyllie et al., 1972). L’apoptosi 

també es coneix amb el nom de “suïcidi cel·lular” o mort cel·lular 

programada (PCD, de programmed cell death). 

L’apoptosi és un mecanisme de mort cel·lular propi dels organismes 

pluricel·lulars que permet a les cèl·lules danyades o innecessàries 

autoeliminar-se en diferents contextos (processos d’envelliment, 

desenvolupament o creixement) de manera controlada. Existeixen dues 

vies d’activació de l’apoptosi: la via extrínseca, que s’activa a través de 

proteïnes extracel·lulars anomenades lligands4 i la via intrínseca, que 

s’activa en presència de diversos senyals intracel·lulars.  

Certament, hi ha nombroses característiques morfològiques que 

distingeixen l’apoptosi d’altres vies de mort cel·lular com la pyroptosi, 

l’autofàgia o la necrosi. Totes elles presenten diversos mecanismes 

d’acció, però tenen un objectiu comú: la mort de la cèl·lula.  

L’apoptosi és un programa intracel·lular estrictament regulat en el qual 

davant d’un senyal de mort les cèl·lules activen proteïnes, com les 

nucleases5 o les caspases6. Aquestes proteïnes tenen un paper 

fonamental durant el procés de mort cel·lular programada, generen 

canvis morfològics i bioquímics a les cèl·lules que provoquen la seva 

mort per apoptosi.  

                                                 
4 Lligand: molècula senyalitzadora que forma un complex amb una biomolècula i és 

capaç de transmetre un senyal o desencadenar una resposta cel·lular i iniciar un 

procés biològic. Els lligands que s’uneixen als receptors de la superfície cel·lular i 

provoquen l’apoptosi tenen origen i naturalesa diversa. Poden ser hormones o 

citocines de la família del factor de necrosi tumoral (TNF) com FasL, TNF-α o TRAIL. 

5 Nucleasa: enzim que degrada el material genètic (àcids nucleics). 

6 Caspases: família d’enzims mediadores del procés apoptòtic.  
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L’objectiu principal de tota cèl·lula és mantenir-se viva durant un 

període de temps determinat. Així doncs, resulta essencial la correcta 

proliferació de les cèl·lules com també la seva mort per tal de mantenir 

un nombre de cèl·lules constant dins l’organisme.  

En efecte, l’apoptosi és un procés fonamental durant el 

desenvolupament de la vida d’un ésser viu: evita l’acumulació de 

cèl·lules no funcionals als teixits i intervé en processos de creixement, 

desenvolupament embrionari, neuroplasticitat, homeòstasi cel·lular, 

funcionament del sistema immunitari i control del cicle cel·lular (veure 

Annex pàg. 4, 5 i 6). 

D’altra banda, qualsevol desregulació durant el procés de mort cel·lular 

programada pot provocar l’aparició de malalties que depenen de la 

inhibició o activació de l’apoptosi. A tall d’exemple, si hi ha un excés 

d’apoptosi poden sorgir alteracions neurodegeneratives. En canvi, si no 

es produeix apoptosi i s’acumulen les cèl·lules als teixits l’organisme té 

risc de patir càncer o determinades infeccions virals. 

3.2. Diferències morfològiques i funcionals entre necrosi i 

apoptosi 

Les cèl·lules poden ser eliminades en qualsevol moment del cicle 

cel·lular, ja sigui mitjançant mecanismes interns o degut a l’acció 

d’agents externs.  

A nivell cel·lular existeixen fonamentalment dues maneres de morir: per 

necrosi o per apoptosi. Per necrosi, les cèl·lules moren accidentalment 

en ser lesionades per una agressió tòxica o mecànica (substància 

tòxica, traumatisme, agent infecciós, etc.). D’altra banda, les cèl·lules 

moren per apoptosi quan són induïdes a suïcidar-se degut a un conjunt 

de canvis intracel·lulars.  

Principalment podem diferenciar la necrosi i l’apoptosi, en funció de les 

característiques morfològiques i funcionals que presenten les cèl·lules: 
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Quan s’activa l’apoptosi succeeixen una sèrie d’esdeveniments dins la 

cèl·lula, com la condensació de la cromatina i la fragmentació del 

nucli, que promouen la fagocitosi de cèl·lules apoptòtiques sense 

desencadenar cap tipus de reacció inflamatòria als teixits adjacents. 

Malgrat els canvis intracel·lulars produïts durant la mort cel·lular per 

apoptosi, la membrana plasmàtica es manté íntegra (Figura 3 i 4). 

Contràriament, la necrosi s’inicia quan un agent extern produeix una 

alteració a la membrana cel·lular o mitocondrial, on hi ha les bombes 

iòniques que s’encarreguen de mantenir l’equilibri entre la concentració 

de ions de dins i fora la cèl·lula. Aquesta alteració als sistemes 

homeostàtics provoca la síntesi de proteïnes com a resposta defensiva 

envers el desequilibri de la homeòstasi. Si les proteïnes activades no són 

capaces de restablir les funcions cel·lulars, la cèl·lula continuarà 

inevitablement amb la seva destrucció: es perdrà el control de la 

permeabilitat de la membrana cel·lular, entraran ions sodi i calci 

juntament amb aigua i els orgànuls patiran un procés d’inflació i 

fragmentació intracel·lular fins que la cèl·lula explotarà. Llavors es 

trencarà la membrana plasmàtica i s’alliberaran a l’exterior substàncies 

nocives que provocaran una inflamació tissular (Figura 3 i 4). 

A continuació s’exposa una taula on es destaquen les diferències 

morfològiques i funcionals entre la necrosi i l’apoptosi (Figura 2): 

 MORT PER NECROSI MORT PER APOPTOSI 

Estímuls o senyals 

 de mort 

Condicions no fisiològiques: 

agressió massiva, toxines, 

anòxia, etc. 

Condicions fisiològiques i 

patològiques 

Mida cel·lular Augmentada 

 

Reduïda 

Membrana cel·lular Trencament de la 

membrana cel·lular 

Membrana cel·lular intacta, amb 

alteracions moleculars. 

Mitocondris Inflats 

 

Sense modificacions visibles 

Degradació de l’ADN Aleatòria Ordenada 
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Figura 2: Taula amb les principals diferències morfològiques i funcionals entre la necrosi 

i l’apoptosi. (Font: pròpia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tipus de mort cel·lular: necrosi i apoptosi.                                                                    

(Font: Modificat de https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=706). 

 

 

 MORT PER NECROSI MORT PER APOPTOSI 

Despesa energètica Innecessària 

 

Necessària 

Síntesi de proteïnes Aturada 

 

Necessària 

Reacció tissular Inflamació i mort massiva 

de cèl·lules 

Sense inflamació, amb signes de 

fagocitosi i mort individual de 

cèl·lules 
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Figura 4: Diferències morfològiques entre cèl·lules apoptòtiques i necròtiques. Les 

imatges al microscopi electrònic comparen cèl·lules mortes per necrosi (A) amb 

cèl·lules mortes per apoptosi (B i C). Les cèl·lules A i B han mort en un medi de cultiu, 

mentre que la cèl·lula C ha mort en un teixit en desenvolupament i ha estat 

fagocitada per una cèl·lula veïna. S’observa que la cèl·lula A sembla haver explotat, 

en canvi les cèl·lules B i C estan relativament intactes. (Font: Alberts et al., 2002). 

3.3. Canvis morfològics de l’apoptosi 

Al llarg del complex procés de l’apoptosi la cèl·lula pateix una sèrie de 

modificacions estructurals i funcionals que la condueixen cap a la mort 

de manera silenciosa i ordenada.  

La cèl·lula s’encongeix a mesura que es produeixen un seguit de canvis 

a l’estructura nuclear. La cromatina es condensa i es torna més densa a 

la perifèria del nucli provocant la formació de cúmuls que s’adhereixen 

a la membrana. A continuació es fragmenta el nucli en estructures 

membranoses més petites degut a les invaginacions de la membrana 

nuclear. Simultàniament s’inicia el fenomen de blebbing que comporta 

la formació de protuberàncies a la membrana citoplasmàtica, que 

adquireix una aparença vesicular, i la pèrdua d’adhesió amb les 

cèl·lules veïnes (Figura 6). 

En definitiva, les característiques morfològiques esmentades permeten 

l’aparició dels cossos apoptòtics, vesícules que seran fagocitades per 

macròfags o cèl·lules veïnes (Figura 5), evitant així el possible 

alliberament del contingut cel·lular apoptòtic a l’exterior i el 

desencadenament de futurs processos d’inflamació (Figura 6).  
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Figura 5: Cèl·lula apoptòtica fagocitada per un macròfag.          

(Font: Gerald Karp: Biología celular y molecular. Conceptos y experimentos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estadis d’una cèl·lula apoptòtica. (Font: Extret de https://es.wikipedia.org). 

3.4. Mecanisme molecular del procés apoptòtic 

De manera paral·lela les cèl·lules apoptòtiques presenten modificacions 

bioquímiques. Aquest conjunt de canvis moleculars són possibles gràcies 

a la interacció entre diverses proteïnes que actuen a l’interior de la 

cèl·lula. Principalment la maquinària de l’apoptosi depèn d’una família 

de proteases anomenades caspases que són sintetitzades per la cèl·lula 



 

| 17  

 

com a precursores inactives (procaspases) i normalment són activades 

per altres caspases o senyals apoptòtics.  

Un cop s’activen les caspases efectores, s’inicia el procés de mort 

cel·lular. Les endonucleases7 endògenes s’activen i degraden la 

cromatina en fragments d’ADN (de 180 a 200 parelles de bases) creant 

així el característic patró d’ADN que podem visualitzar a través de 

l’electroforesi en gel d’agarosa. La fosfatidilserina, un fosfolípid que en 

condicions normals es troba a la cara interna de bicapa lipídica, queda 

exposada també a la cara externa de la membrana. Això possibilita el 

reconeixement fagocític que permet al propi sistema immunitari de 

l’organisme reconèixer i eliminar les cèl·lules que moren per apoptosi 

sense produir inflamació als teixits adjacents. L’apoptosi és irreversible, és 

per això que la seva activitat està regulada per proteïnes diverses.  

A continuació es descriuen les proteïnes implicades en el 

desencadenament i regulació de l’apoptosi: 

3.4.1. Proteïnes executores de l’apoptosi 

3.4.1.1. Caspases 

Les caspases són una família d’enzims proteasa que intervenen en 

processos d’inflamació (Jiménez et al., 2015) i són conegudes sobretot 

pel seu paper essencial alhora de desencadenar la mort cel·lular 

programada o apoptosi durant el desenvolupament, processos cel·lulars 

i determinades malalties.  

El terme “caspasa” (Cysteine-Aspartate-Protease) prové d’un sistema de 

nomenclatura pactat. Així doncs, comença per “c” perquè conté un 

residu de cisteïna al seu centre actiu, acaba amb “asa” ja que es tracta 

                                                 
7 Endonucleasa: enzim que catalitza el trencament d’enllaços fosfodièster en diferents 

regions de la cadena d’ADN.  

7 Proteòlisi: degradació de proteïnes mitjançant enzims específics (proteases) o a 

través de la digestió intracel·lular. 
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d’un enzim i s’intercala “asp” degut a la seva especificitat en realitzar 

proteòlisi8 en presència de residus (aminoàcids) d’àcid aspàrtic.   

Aquestes  proteïnes se sintetitzen a totes les cèl·lules animals en forma de 

zimògens9 (procaspases) que s’activen davant d’un estímul apoptòtic i 

realitzen una reacció de proteòlisi. La seva activació és fonamental, ja 

que inicia una cascada proteolítica en la qual una proteïna es degrada 

i provoca la degradació d’una altra proteïna i així successivament fins 

que la cèl·lula mor per apoptosi (Figura 7).  

Fins ara s’han identificat com a mínim 12 caspases diferents en humans 

que es poden classificar en tres grans grups segons la seva funció:   

- Caspases inflamatòries (caspasa -1, -4, -5, -11, -12):   

Aquest grup de caspases intervenen en processos d’inflamació i no 

tenen un paper rellevant durant l’apoptosi.  

- Caspases iniciadores (caspasa -2, -8, -9, -10):  

Les caspases iniciadores s’activen a elles mateixes per autoproteòlisi10 en 

resposta a senyals apoptòtics d’estrès, dany cel·lular o altres estímuls 

que promouen la mort cel·lular. La seva funció principal és l’activació 

de les caspases efectores per tal d’iniciar l’apoptosi (Figura 7). Les 

caspases -8 i -10 s’activen mitjançant la via extrínseca, mentre que les -2 

i -9 són activades a la membrana mitocondrial (via intrínseca). 

- Caspases efectores  (caspases -3, -6, -7):  

Les caspases efectores són activades per caspases iniciadores 

mitjançant degradacions internes (Figura 7). Són les responsables de la 

proteòlisi d’altres substrats que provocaran canvis morfològics a la 

                                                 
 
9 Zimogen: precursor enzimàtic inactiu que en activar-se passarà a formar part d’un 

enzim que podrà intervenir en les reaccions químiques de l’organisme. També 

s’anomena proenzim. 

10 Autoproteòlisi: trencament d’una proteïna en molècules més petites catalitzat per 

l’activitat enzimàtica de la pròpia proteïna.  
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cèl·lula com, per exemple, la condensació de la cromatina, 

fragmentació de l’ADN i formació dels cossos apoptòtics. 

Els diferent estudis sobre el funcionament de les caspases han demostrat 

que la caspasa -3 és la principal caspasa efectora, ja que s’activa en 

ambdues vies extrínseca i intrínseca. En canvi, el coneixement sobre 

l’actuació de les caspases -6 i -7 és limitat. Tot i així, sabem que en 

suprimir les caspases -6 i -7 la cèl·lula és capaç de continuar l’apoptosi, 

mentre que sense la caspasa -3 la mort apoptòtica no és possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Cascada de caspases. A: Activació de les procaspases a partir del 

trencament proteic. B: Iniciació de la cascada de caspases: les caspases iniciadores 

activades promouen l’activació de les caspases efectores mitjançant una reacció en 

cadena (cascada). En conseqüència, es degraden proteïnes clau per a la cèl·lula. 

(Font: Alberts et al., 2002). 

En definitiva, les caspases prenen un paper molt important en el procés 

de mort apoptòtica (via intrínseca i extrínseca) i poden induir canvis 

cel·lulars irreversibles. La capacitat proteolítica de les caspases 
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comporta el trencament d’un conjunt de proteïnes determinades i té 

com a objectiu conduir la cèl·lula cap a la mort per apoptosi: 

reorganitzar el citoesquelet; tallar els contactes amb les cèl·lules veïnes; 

activar les endonucleases que fragmenten l’ADN; expressar senyals de 

fagocitosi; provocar la condensació nuclear i activar proteïnes 

específiques que preparen a la cèl·lula per començar a aturar les seves 

funcions metabòliques. Per aquest motiu, és important la regulació de 

l’activitat de les caspases en diferents moments de la cascada 

proteolítica apoptòtica.   

3.4.2. Proteïnes reguladores de l’apoptosi 

3.4.2.1. Bcl-2 

Les proteïnes de la família Bcl-2 interaccionen entre elles per regular 

l’apoptosi cel·lular. Intervenen en processos de permeabilització de la 

membrana mitocondrial externa en la via apoptòtica intrínseca i 

permeten o inhibeixen l’alliberació de proteïnes apoptogèniques a 

través dels porus del mitocondri.  

Les podem classificar en tres grups segons la seva funció i els seus  

dominis d’homologia BH (Figura 8): 

- Subfamília multidomini Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-XL, Diva, Bcl-w, Mcl-1, A1): 

Els membres de la subfamília Bcl-2 són proteïnes antiapoptòtiques 

localitzades principalment a la membrana mitocondrial externa. També 

són presents al reticle endoplasmàtic i a la membrana nuclear. Aquestes 

proteïnes bloquegen l’activació de la subfamília Bax i BH3-only i eviten 

que es produeixi la mort cel·lular programada o apoptosi (Figura 9).  

- Subfamília BH3-only (Bad, Bid, Bik, Bim, Puma, Noxa, Bmf, Hrk): 

Els membres de la subfamília BH3-only són proteïnes proapoptòtiques, 

promouen l’apoptosi via intrínseca. La seva funció és transmetre senyals 

de mort i activar les proteïnes de la subfamília Bax situades a la 

membrana mitocondrial externa. D’aquesta manera, les proteïnes Bax, 



 

| 21  

 

Bak o Bok promouran la mort de la cèl·lula: induiran la permeabilització 

de la membrana del mitocondri i l’alliberació de proteïnes (com 

citocrom c o Smac/DIABLO) que faran possible l’activació de les 

caspases i dirigiran a la cèl·lula cap a la mort apoptòtica. La subfamília 

BH3-only també pot inhibir la síntesi de proteïnes antiapoptòtiques de la 

subfamília Bcl-2 (Figura 9). 

- Subfamília multidomini Bax (Bax, Bak, Bok): 

Els membres de la subfamília Bax són proteïnes proapoptòtiques que es 

troben al citosol i tenen la capacitat d’induir l’apoptosi. Davant d’un 

estímul proapoptòtic canvien la seva conformació, s’adhereixen a la 

membrana mitocondrial externa causant la seva permeabilització i 

posterior sortida de citocrom c que provocarà l’activació de les 

caspases i la mort de la cèl·lula. Tanmateix, les proteïnes 

proapoptòtiques Bax poden evitar l’activació de proteïnes 

antiapoptòtiques com Bcl-2 o Bcl-XL (Figura 9). Recentment, s’ha 

descobert activitat d’aquestes proteïnes al reticle endoplasmàtic, però 

encara no ha estat identificat el seu mode d’acció molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Estructura i classificació de la família de proteïnes Bcl-2. Les proteïnes de la 

subfamília Bcl-2 (antiapoptòtiques) i Bax (proapoptòtiques multidomini) presenten més 

d’un domini BH, mentre que les proteïnes BH3-only proapoptòtiques només tenen el 

domini BH3. (Font: Extret de Haematologica (ed. esp.), vol. 89, 2004). 
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Figura 9: Models de regulació de les proteïnes Bcl-2 en l’apoptosi. A: Les proteïnes BH3-

only s’uneixen entre elles i neutralitzen proteïnes Bcl-2 antiapoptòtiques, possibilitant 

l’activació de Bax/Bak i la iniciació de l’apoptosi. B: Les proteïnes BH3-only activen 

directament les proteïnes proapoptòtiques Bax/Bak, que poden ser inhibides per les 

proteïnes antiapoptòtiques de la subfamília Bcl-2. C: Les proteïnes antiapoptòtiques 

Bcl-2 segresten les proteïnes BH3-only i les mantenen inactives evitant que es puguin 

activar Bax/Bak i es produeixi l’apoptosi. (Font: Gustafsson, 2007).    

3.4.2.2. IAPs 

La família de proteïnes IAP són capaces d’impedir la mort cel·lular 

programada davant de diferents estímuls. També poden actuar en 

processos biològics relacionats amb la proliferació cel·lular o regulació 

de la inflamació, entre d’altres. 

S’han identificat vuit membres de la família IAP en mamífers: c-IAP1, c-

IAP2, Apollon, ILP-2, ML-IAP, Survivin, Livin, XIAP i NIAP (Figura 10). Totes 

elles comparteixen el domini BIR i algunes poden unir-se a les caspases, 

especialment a les caspases efectores -3 i -7 i la caspasa iniciadora -9, i 

neutralitzar les seva activitat (Figura 11). 

La proteïna IAP més caracteritzada és XIAP, coneguda per la seva gran 

capacitat antiapoptòtica i capacitat d’inhibir les caspases mitjançant 

interaccions físiques directes. No obstant això, l’activitat de XIAP és 
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bloquejada per proteïnes com Smac/DIABLO que s’alliberen del 

mitocondri després d’un estímul proapoptòtic (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Estructura de la família de proteïnes IAP en mamífers. S’han caracteritzat vuit 

IAPs que contenen el domini BIR en mamífers. Podem dividir els membres de la família 

IAP en dos grups: les proteïnes de tipus I que contenen el domini C-terminal RING i 

s’uneixen a les caspases inhibint la seva actuació, i les de tipus II que no tenen el 

domini RING, es poden unir a les caspases i intervenen en la regulació del cicle cel·lular 

(Survivin/BIRC5, Bruce/Apollon/BIRC6). La proteïna NAIP no s’inclou dins d’aquesta 

classificació. (Font: Ribe et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Inhibició de les caspases per part de les proteïnes IAP.                                                

(Font: Modificació pròpia de Jesenberger et al., 2002). 
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Figura 12: Mecanisme d’acció de la proteïna XIAP. La proteïna XIAP inhibeix la possible 

formació de l’apoptosoma i les caspases executores que promourien l’apoptosi via 

mitocondrial o intrínseca. D’altra banda, Smac/DIABLO és una proteïna alliberada al 

medi extracel·lular a través dels porus del mitocondri en resposta a un estímul 

proapoptòtic i és capaç d’impedir l’activació de XIAP tot continuant amb l’execució 

de l’apoptosi. (Font: Adrain, 2001).  

 

3.4.2.3. p53 

La proteïna p53 és una potent antagonista del creixement de tumors. La 

seva funció principal és induir l’apoptosi i controlar el cicle cel·lular. 

Aquesta proteïna detecta cèl·lules que presenten danys al material 

genètic i utilitza diferents mecanismes per aturar la proliferació de 

cèl·lules anòmales. Primer de tot para el cicle cel·lular i corregeix errors a 

l’ADN mitjançant la interacció amb altres molècules, com el gen p21. Si 

el dany a l’ADN resulta irreparable, indueix l’apoptosi (Figura 13).  

Així doncs, la proteïna p53 també és coneguda com a “guardiana del 

genoma” perquè manté l’estabilitat genètica cel·lular. Si una cèl·lula 

perd la funció de la proteïna p53, les anomalies i mutacions genètiques 
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no es reparen i es transmeten a la pròxima generació de cèl·lules filles 

que possiblement iniciaran la carcinogènesi11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Funcions de la proteïna p53.            

(Font: Modificació pròpia de Nature Reviews © 2006 Nature Publishing Group). 

 

3.5. Vies de l’apoptosi 

L’apoptosi és un procés complex on intervenen nombroses molècules 

que s’activen mitjançant diferents mecanismes.  

Actualment l’apoptosi és un tema de força interès en recerca científica, 

contínuament s’estan descobrint nous camins a nivell molecular que 

dirigeixen a la cèl·lula cap aquest tipus de mort programada com, per 

exemple, la via perforin/granzyme (Figura 8 de l’Annex). Així doncs, 

l’estudi de les vies de l’apoptosi està encara en expansió.  

Tot i així, sabem que l’apoptosi en organismes pluricel·lulars és deguda a 

estímuls que poden ser extra o intracel·lulars. És per això que seguint 

aquest criteri ens centrarem en dues vies que provoquen l’activació de 

les caspases i la futura mort cel·lular: la via intrínseca i la via extrínseca 

(Elmore, 2007) (Figura 7, 9 i 10 de l’Annex).  

                                                 
11 Carcinogènesi: procés pel qual les cèl·lules normals es transformen en cèl·lules 

canceroses.  
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La via intrínseca s’inicia a partir de diferents estressos que provenen de 

l’interior de la cèl·lula i desencadenen un senyal de mort que 

convergeix al mitocondri, un orgànul essencial per la vida de les cèl·lules 

que participa en el metabolisme cel·lular i l’apoptosi (Green i Reed, 

1998).  

En canvi, la via extrínseca s’activa davant d’un estímul extern, 

mitjançant la interacció de proteïnes situades a la superfície cel·lular 

(receptors de mort) amb els seus corresponents lligands (Figura 14 i 15; 

Figura 11 de l’Annex). 

Ambdues vies estan regulades per proteïnes que poden intervenir en el 

procés apoptòtic. La via extrínseca està regulada en diferents punts de 

manera que les cèl·lules són capaces de respondre més o menys 

estrictament a la unió dels lligands als seus respectius receptors de mort. 

D’altra banda, la via intrínseca està regulada principalment per les 

proteïnes de la família Bcl-2 que poden ser antiapoptòtiques o 

proapoptòtiques. Els membres d’aquesta família són capaços 

d’interactuar entre ells i associar-se a través dels seus dominis BH tot 

formant un complex que possibilitarà l’execució de l’apoptosi via 

intrínseca. 

Tanmateix, s’ha descobert que les dues vies estan relacionades i que les 

molècules que intervenen en un dels camins poden influenciar i 

provocar l’activació de l’altre. N’és un exemple la proteïna Bid, un 

membre proapoptòtic de la família de proteïnes Bcl-2 capaç d’unir les 

vies extrínseca i intrínseca (Billen et al., 2009) (Figura 14).   
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Figura 14: Representació esquemàtica de la via extrínseca i intrínseca de l’apoptosi. La 

via extrínseca apoptòtica (part esquerra de la imatge) comença en unir-se un lligand 

al seu receptor de mort corresponent. El receptor de mort, gràcies a la proteïna 

adaptadora (FADD/TRADD) promou l’activació de la caspasa -8 que inicia l’apoptosi 

a partir del trencament i activació de les caspases efectores (-3, -6 i -7) o activa la via 

intrínseca amb la proteòlisi de la proteïna Bid. L’apoptosi via intrínseca (part dreta de la 

imatge) promou l’alliberació de citocrom c i la formació de l’apoptosoma en 

presència de diversos estressos cel·lulars. Així s’activa la caspasa-9 que activarà a la 

resta de caspases efectores (-3, -6 i -7) i provocarà l’apoptosi. (Font: Mcilwain, 2013).  

3.5.1. Via extrínseca o dels receptors de mort 

La via extrínseca s’inicia amb la unió de determinades proteïnes 

extracel·lulars, anomenades lligands de mort (LD de death ligands), als 

receptors de mort específics de la superfície cel·lular (DR de death 

receptors).  

Els receptors de mort pertanyen a un subgrup de proteïnes receptores 

de membrana de la superfamília del factor de necrosi tumoral (TNF). 

Existeixen sis receptors de mort en humans (DRs): TNF-R1 (conegut com 

DR1) (Schall et al., 1990), CD95 (conegut com DR2, Fas i APO-1) (Itoh et 
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al., 1991), TRAIL-R1 (conegut com DR4 i APO-2) (Pan et al., 1997), TRAIL-R2 

(conegut com DR5 i TRICK) (Pan et al., 1997), DR3 (conegut com APO-3) 

(Marsters et al., 1996) i DR6 (Pan et al., 1998) (Figura 15).  

Els receptors s’activen en ser estimulats pels seus lligands: TNF, CD95L 

(FasL), TRAIL, i TL1A, respectivament (Carswell et al., 1975; Suda et al., 

1993; Wiley et al., 1995; Migone et al., 2002). Encara no s’ha confirmat el 

lligand específic pel receptor DR6, tot i que s’han fet algunes propostes 

(Nikolaev et al., 2009) (Figura 15).   

Figura 15: Receptors de mort i lligands corresponents. Els receptors de mort són 

proteïnes de membrana amb un domini extracel·lular, necessari per la unió amb el seu 

respectiu lligand, i un domini intracel·lular capaç de captar adaptadors específics que 

defineixen el posterior procés d’interacció i senyalització dins la cèl·lula (gris clar pel 

sistema de senyalització Fas i TRAIL i gris fosc pel TNF-R1 i DR3). N-APP és un possible 

lligand del receptor DR6, però aquest encara no s’ha confirmat.                                        

(Font: Modificat de Walczak, 2013). 

El receptor de mort, després de ser activat, s’associa a proteïnes 

adaptadores no enzimàtiques, com TRADD o FADD, mitjançant els 

dominis intracel·lulars de mort (DD de death domain). Aquestes 

proteïnes adaptadores, a través dels seus dominis efectors de mort (DED 

de death efector domain), s’uneixen amb els DD i formen un complex 

proteic denominat DISC (Death Inducing Signaling Complex) que 

recluta la procaspasa -8 iniciadora (també pot ser la -10 en humans) 
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(Figura 16 i 17). L’elevada concentració de la procaspasa -8 al DISC 

provoca l’autoproteòlisi d’aquesta proteïna i l’activació de la caspasa 

iniciadora -8 (Figura 17). 

Conseqüentment es desencadena l’activació d’altres caspases, entre 

les quals s’inclou les caspases efectores -3 i -7 (Figura 14 i 17). Així és com 

s’amplifica el senyal apoptòtic, es produeix el trencament de múltiples 

substrats i la cèl·lula adquireix les característiques morfològiques i 

bioquímiques pròpies de l’apoptosi que la condueixen cap a la mort. 

Paral·lelament, la caspasa -8 també pot iniciar la via intrínseca en 

activar la proteïna Bid que genera el fragment tBid. Aquest fragment 

promou la sortida de citocrom c del mitocondri degut a la 

permeabilització de la membrana externa mitocondrial i activa la pro-

caspasa -9. D’aquesta manera, tal i com succeeix amb la caspasa -8 

iniciadora, la caspasa-9 és capaç d’activar la resta de caspases 

efectores (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Via extrínseca FasL/Fas: formació del DISC.                                                                     

(Font: Extret i modificat de https://en.wikipedia.org). 
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En poques paraules, quan un lligand s’uneix al seu respectiu receptor de 

mort, s’inicia un seguit de processos intracel·lulars que impliquen la 

formació de complexos proteics i l’activació de les caspases, amb 

l’objectiu d’induir l’apoptosi a la cèl·lula (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 17: Via apoptòtica extrínseca: FasL/Fas. (Font: Worth et al., 2006). 

3.5.2. Via intrínseca o mitocondrial 

La via intrínseca de l’apoptosi pot ser activada per una àmplia gama 

d’estímuls extracel·lulars i intracel·lulars. Alguns dels senyals externs que 

activen l’apoptosi són la deficiència de factors de creixement, hipòxia, 

infeccions virals, radiacions o formes d’estrès fisicoquímic. Tanmateix, 

existeixen nombrosos senyals provinents de l’interior de la cèl·lula com 

danys a l’ADN, replegament incorrecte de les proteïnes o estrès oxidatiu. 

Aquest conjunt d’estímuls promouen l’activació de les proteïnes 

proapoptòtiques de la subfamília BH3-only que interactuen amb 

Bax/Bak/Bok i inicien l’apoptosi: provoquen la permeabilització de la 

membrana externa mitocondrial (MOMP de Mitochondrial Outer 
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Membrane Permeabilization), la pèrdua del potencial del mitocondri i 

l’alliberació de factors apoptòtics al citosol (Danial i Korsmeyer, 2004). 

D’aquesta manera, quan s’obre el porus de la membrana mitocondrial 

surten a l’exterior diversos factors apoptòtics, com el citocrom c i 

Smac/DIABLO, que activen les caspases executores i processos 

intracel·lulars que provocaran la mort de la cèl·lula (Figura 19). 

Quan el citocrom c és alliberat al citosol s’uneix a Apaf-1 que 

interacciona amb la procaspasa -9 i amb l’aportació energètica d’ATP 

corresponent forma el complex “citocrom c-Apaf-1-procaspasa-9-ATP” 

o apoptosoma, l’element central de la maquinària apoptòtica 

intrínseca (Figura 18 i 19).   

 

 

 

 

Figura 18: Formació de l’apoptosoma. (Font: Extret de Hengartner, 2007). 

L’autoproteòlisi de la procaspasa -9 dins l’apoptosoma provoca 

l’activació de la caspasa -9. Així és com la caspasa iniciadora -9 activa 

les caspases efectores -3 i -7 mitjançant el trencament seqüencial de 

proteïnes (reacció en cascada). L’expansió de l’activitat proteolítica 

generada en la cascada de caspases marca l’inici de l’apoptosi i 

promou la sortida de factors apoptòtics al citosol (Figura 19).  

Un dels factors apoptòtics implicats directament en el procés d’apoptosi 

depenent de caspases és Smac/DIABLO. Quan una cèl·lula mor per 

apoptosi intrínseca i allibera el seu contingut proapoptòtic mitocondrial, 

la proteïna Smac/DIABLO segresta les IAPs. Això fa que s’executi 

l’apoptosi, ja que les proteïnes IAP són neutralitzades i no poden realitzar 

la seva funció antiapoptòtica (Figura 12 i 19). 
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La via intrínseca apoptòtica està estrictament regulada per la família de 

proteïnes Bcl-2. Tal i com s’ha comentat anteriorment, els membres de la 

família Bcl-2 poden tenir una actuació proapoptòtica o antiapoptòtica 

en funció dels seus corresponents dominis BH. Així doncs, la regulació de 

l’apoptosi per part de les proteïnes Bcl-2 depèn de la seva concentració 

i expressió a la cèl·lula. Aquesta família de proteïnes també pot 

determinar la integritat de la membrana mitocondrial i intervenir durant 

el procés d’alliberació de citocrom c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Via intrínseca o mitocondrial. (Font: Tait, 2010). 
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4. Desregulació de l’apoptosi i patologies 

Com ja hem comentat anteriorment, el correcte funcionament de 

l’apoptosi és fonamental per la vida de tot ésser viu, ja que intervé en 

nombrosos processos fisiològics i patològics, des del manteniment de 

l’homeòstasi fins al desenvolupament d’algunes malalties humanes.  

Cal afegir que el mecanisme de l’apoptosi també resulta de gran 

importància en la maduració i manteniment de la homeòstasi 

immunitària. Les cèl·lules T citotòxiques i les NK utilitzen l’apoptosi com a 

resposta per eliminar antígens específics o cèl·lules alterades.   

Tanmateix, nombrosos estudis mostren el paper de l’apoptosi en 

l’envelliment i malalties relacionades amb l’edat. Les cèl·lules a mesura 

que envelleixen tenen més fragilitat i això fa que, per exemple, els 

limfòcits morin per apoptosi quan són activats (Herndonab et al., 1997). 

Així doncs, l’estudi extens de la mort cel·lular programada ens ha 

permès identificar i diferenciar certes malalties relacionades amb 

possibles desregulacions de l’apoptosi per excés o insuficiència.  

Les malalties que activen l’apoptosi de forma excessiva poden causar la 

mort de cèl·lules funcionals necessàries per l’organisme. D’altra banda, 

les malalties on l’activació de l’apoptosi és baixa promouen la 

supervivència i proliferació de cèl·lules no funcionals, sovint mutades, 

que haurien de ser eliminades. En tot cas, sempre que es produeix una 

desregulació apoptòtica s’altera el funcionament de l’individu. 

L’apoptosi excessiva de les cèl·lules és un tret característic de 

determinades malalties que depenen de l’activació de l’apoptosi com 

les malalties neurodegeneratives, els danys isquèmics12 o la SIDA. 

                                                 
12 Dany isquèmic: lesió causada per l’estrès cel·lular que es produeix degut a la 

disminució temporal o permanent del reg sanguini que provoca la reducció de la 

quantitat d’oxigen que ha d’arribar als teixits (isquèmia). Si l’alteració isquèmica és 

significativa pot promoure  la mort de les cèl·lules i conseqüentment dels teixits.  
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Diverses malalties neurodegeneratives s’associen amb l’excés 

d’apoptosi neuronal selectiva. En patologies com l’Alzheimer o el 

Parkinson les cèl·lules del sistema nerviós són més susceptibles a 

l’apoptosi (Calissano et al., 2009; Anglade et al., 1997). Alguns dels 

agents inductors de la mort neuronal apoptòtica proposats són l’estrès 

oxidatiu, defectes mitocondrials o substancies neurotòxiques. 

Concretament, es creu que l’Alzheimer s’inicia amb la mutació de 

determinades proteïnes com APP o la família de proteïnes presenilines; 

l’acumulació massiva de beta amiloide o acumulacions diverses 

d’etiologia desconeguda (envelliment, toxicitat ambiental, etc.). En 

qualsevol cas, les possibles causes esmentades indueixen l’apoptosi i 

provoquen la mort d’un nombre desmesurat de cèl·lules del teixit 

nerviós.  

Una elevada mort apoptòtica també és un tret característic de la 

síndrome d’immunodeficiència adquirida (SIDA), una malaltia 

autoimmunitària causada pel virus de la immunodeficiència humana 

(VIH) (Sharp i Hahn, 2011). El VIH infecta als limfòcits T CD4+ 

col·laboradors del sistema immunitari unint-se al receptor de membrana 

CD4 i provoca l’augment de l’expressió dels receptors Fas en aquestes 

cèl·lules. Així és com es produeix la mort apoptòtica excessiva dels 

limfòcits T CD4+ que s’observa en la SIDA (Gougeon et al., 1993). 

Altrament, l’absència o insuficiència de l’apoptosi pot ser la causa de 

malalties autoimmunes, infeccions virals o càncer. Aquestes malalties 

depenen de la inhibició de l’apoptosi; si les cèl·lules no moren per 

apoptosi, s’acumulen als teixits i acaben provocant alteracions en el 

funcionament de l’individu. 

Les malalties autoimmunes es caracteritzen per la producció 

d’anticossos que ataquen a les cèl·lules o components cel·lulars que 

normalment no són reconeguts com a antígens en la majoria de 

persones sanes. La causa de determinades malalties autoimmunes, com 

el lupus eritematós sistemàtic (LES), és el fracàs del sistema immunitari 
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per tal d’eliminar per apoptosi els limfòcits que desenvolupen reactivitat 

en contra d’antígens del propi organisme (Clemens et al., 2000). 

En resposta a una infecció viral les cèl·lules hoste utilitzen diferents 

mecanismes immunològics per fer front al virus. L’apoptosi és una eina 

molt important pel control de les infeccions virals, ja que té un paper 

fonamental a l’inici de la infecció (apoptosi innata) i en etapes 

posteriors (apoptosi a la immunitat adquirida). No obstant, els virus han 

desenvolupat recursos que els permeten inhibir les vies apoptòtiques i 

així poder-se replicar fàcilment i disseminar-se cap a cèl·lules no 

infectades (Chacón-Salinas i Sánchez-Cruz, 2000). Així doncs, si les 

cèl·lules no són capaces d’induir l’apoptosi quan són infectades per un 

virus es crea una infecció viral persistent que afectaria notablement a 

l’individu.  

Al capdavall, durant les darreres dècades s’han fet grans avenços i 

investigacions sobre la mort cel·lular programada o apoptosi que han 

permès establir relacions directes amb determinades malalties 

esmentades en aquest punt. S’ha observat que quan l’apoptosi es 

desregula, s’activa o inhibeix de forma incorrecta, poden aparèixer 

alteracions importants a l’organisme. Tot i així, encara queda molta 

recerca per fer en aquest àmbit. Contínuament es plantegen noves 

hipòtesis i estudis que proposen un possible paper de l’apoptosi en les 

patologies.    

A continuació s’aprofundeix en el càncer com a exemple, ja que és una 

de les malalties més estudiades recentment en la qual s’ha demostrat 

l’existència d’una relació directa amb l’apoptosi en nombrosos casos.   

4.1. Càncer i apoptosi 

4.1.1. Càncer 

Càncer és un terme utilitzat per parlar d’un conjunt de malalties 

genètiques en les quals les cèl·lules normals pateixen determinats canvis 

en el genoma, mutacions o canvis epigenètics, que els hi confereixen 
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una capacitat de multiplicació descontrolada i disseminació per tot 

l’organisme. 

El càncer pot heretar-se de pares a fills o aparèixer de forma totalment 

aleatòria durant la vida d’un individu, com a resultat d’errors en la divisió 

cel·lular o danys a l’ADN produïts per l’exposició a determinats factors 

ambientals. Aquesta malaltia afecta a dos tipus de gens: els 

protooncogens i els gens supressors de tumors. 

L’afecció s’inicia en presència d’un dany a l’ADN de la cèl·lula, els gens 

que regulen el cicle cel·lular pateixen una alteració, i aquesta es 

transforma en cancerosa o maligna. A partir d’aquest moment, la 

cèl·lula cancerosa proliferarà ràpidament, no morirà de manera normal i 

transmetrà la mutació adquirida a la propera generació de cèl·lules 

filles.  

Començarà la formació de tumors quan l’equilibri entre el nombre de 

cèl·lules que es divideixen i les que moren es vegi alterat. És a dir, quan 

la proliferació cel·lular sigui excessiva i conseqüentment s’acumulin 

masses de cèl·lules canceroses (tumors) als teixits (Figura 20). Si les 

cèl·lules malignes o canceroses no són eliminades, podran escampar-se 

cap a altres parts del cos a través de la sang o del sistema limfàtic 

creant el que anomenem metàstasi13. 

Figura 20: Desenvolupament d’una cèl·lula cancerosa.          

(Font: Extret de http://support.cbcf.org, © 2017 Canadian Cancer Society).  

Així doncs, la possible expansió i dispersió dels tumors de cèl·lules 

canceroses no depèn únicament de l’índex de multiplicació cel·lular, 

                                                 
13 Metàstasi: aparició de colònies de cèl·lules canceroses a punts distants del cos que 

sovint provoquen la mort de l’individu afectat.   

http://support.cbcf.org/wp-content/uploads/cancer_cell_development.png
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sinó també de la quantitat de cèl·lules que moren i són eliminades. La 

mort cel·lular programada o apoptosi és una de les fonts principals 

d’aquesta eliminació de cèl·lules malignes. Se’n mostra una evidència 

notòria i creixent en estudis amb cultius cel·lulars i anàlisis de biòpsies de 

diferents estadis de la carcinogènesi en humans, on es veu com la 

resistència envers l’apoptosi és un tret propi de la majoria i 

probablement de tots els tipus de càncer. 

4.1.2. Genètica del càncer 

4.1.2.1. Protooncogens i oncogens 

Els gens anomenats protooncogens formen part del genoma humà i 

codifiquen per una proteïna que participa en el creixement cel·lular. 

Quan aquests gens s’alteren o són més actius del què és habitual poden 

convertir-se en oncogens i promoure la supervivència i creixement 

cel·lular no desitjat.  

En altres paraules, els oncogens són gens mutats capaços de fer que les 

cèl·lules esdevinguin “immortals” i s’iniciï un càncer. Les cèl·lules es 

dividiran de forma descontrolada i transmetran l’alteració genètica a les 

cèl·lules filles que també podran evitar l’apoptosi i continuar amb el 

procés tumoral. La transformació de protooncogen a oncogèn és 

deguda a diversos factors com per exemple mutacions o 

reorganitzacions cromosòmiques (Figura 21).  

 

 

 

 

 

Figura 21: Transformació de protooncogen a oncogèn.        

(Font: Extret de www.daviddarling.info).  
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4.1.2.2. Gens supressors de tumors 

Els gens supressors de tumors codifiquen per proteïnes capaces d’inhibir la 

proliferació descontrolada de les cèl·lules a partir de la regulació del cicle 

cel·lular, la reparació de l’ADN i induint l’apoptosi si és necessari.  

Les cèl·lules que presenten mutacions als gens supressors de tumors 

possiblement iniciaran un procés de carcinogènesi, ja que no existirà un control 

estricte de la divisió cel·lular (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Funcionament dels gens supressors de tumors normals i mutats. Els gens 

supressors de tumors controlen la divisió cel·lular en condicions normals (1). En 

presència d’una mutació als gens supressors de tumors no es sintetitza la proteïna 

adequada i en conseqüència es descontrola la divisió cel·lular (2). (Font: Extret de 

https://image.slidesharecdn.com). 

 

La proteïna p53 és un dels principals supressors tumorals que utilitza 

diferents recursos, entre ells l’apoptosi, per reparar possibles anomalies al 

genoma i lluitar contra el càncer evitant que apareguin cèl·lules 

malignes. Davant d’una mutació a l’ADN activa la seva reparació. Si els 

mecanismes de reparació del material genètic no resulten efectius, 

indueix l’apoptosi. Per tant, una cèl·lula amb mutacions a la proteïna 

p53 no és capaç de reparar l’ADN danyat ni induir l’apoptosi, per 

aquest motiu pot esdevenir cancerosa (Figura 23).        
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Figura 23: Funcionament dels gens de la proteïna p53 normals i mutats.      

(Font: Extret de https://courses.lumenlearning.com). 

4.1.3. Cicle cel·lular 

El cicle cel·lular és el procés que segueix tota cèl·lula des de que neix i 

creix fins que es torna a dividir (veure Annex pàg. 2 i 3). Aquest procés 

està regulat pels checkpoints, punts de control on la cèl·lula examina els 

senyals interns (danys a l’ADN) i externs (senyalització molecular) i 

decideix si pot continuar el cicle i futura divisió cel·lular o si s’ha 

d’interrompre el procés i induir l’apoptosi.  

Els tres checkpoints principals són el G1, situat a la transició entre G1/S; el 

G2, entre G2/mitosi i el punt de control de la mitosi (M), que es troba 

entre la metafase i l’anafase (Figura 24).  

Les proteïnes reguladores del cicle cel·lular són les ciclines i els enzims 

Cdk (cinases dependents de ciclines). Les ciclines s’encarreguen 

d’executar processos biològics i activar els enzims Cdk formant un 

complex proteic que regula el cicle cel·lular als punts de control (Figura 

25). L’actuació d’aquestes proteïnes depèn del tipus de senyal que 

reben de l’interior o exterior de la cèl·lula. Si es detecten senyals positius, 

com, per exemple, factors de creixement o nutrients, augmenta 
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l’activitat de les ciclines i Cdks, mentre que si els senyals són negatius, 

com danys a l’ADN, disminueix o es bloqueja la seva activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Cicle cel·lular. S’observen les parts del cicle cel·lular: la interfase i la mitosi. La 

interfase és més llarga i inclou la fase de la G1, la S i la G2. La mitosi té diferents etapes i 

acaba amb la citocinesi, la divisió cel·lular pròpiament. Es ressalten els tres checkpoints 

principals que hi ha al llarg del cicle cel·lular: el que es troba entre la G1 i S (G1/S 

checkpoint), entre la G2 i la mitosi (G2/S checkpoint) i entre diferents moments de la 

mitosi (M checkpoint). (Font: Extret de https://servimg.com, Copyright 2013 Ricochet 

Creative Productions, LLC). 

Figura 25: Cicle d’expressió de les proteïnes ciclines. La concentració de ciclines varia 

al llarg del cicle cel·lular. Entre la fase G1 i S (Cyclin E), la fase G2 i M (Cyclin A) i el pas 

de la metafase a l’anafase dins la mitosi (Cyclin B) la concentració de ciclines és 

major, ja que són punts de control del cicle cel·lular (checkpoints). Aquesta 

concentració influeix en l’activació de les proteïnes Cdk que s’activaran en presència 

d’alts nivells de ciclines i regularan el cicle cel·lular. (Font: Extret de 

https://commons.wikimedia.org). 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5k83k78fXAhXKXBoKHYYOBFQQjRwIBw&url=http://reasonandscience.heavenforum.org/t2109-the-cell-cycle&psig=AOvVaw2rFSlpYruTzkzuu_7zItoL&ust=1511085701345840
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4.1.4. Importància de l’apoptosi en càncer 

El càncer és el producte d’una successió de canvis genètics en els quals 

una cèl·lula normal esdevé maligna i és capaç de bloquejar els 

mecanismes de mort cel·lular, com l’apoptosi, per dividir-se sense 

control. En conseqüència, menys cèl·lules malignes són eliminades per 

apoptosi i això provoca l’aparició de tumors i alteracions en el correcte 

funcionament de l’organisme. Així doncs, resulta evident la relació que 

s’estableix entre la desregulació de l’apoptosi i el desenvolupament de 

malalties com el càncer.  

Hi ha diferents motius pels quals una cèl·lula maligna o cancerosa és 

capaç de reduir l’activitat apoptòtica o tornar-se resistent a l’apoptosi. 

Principalment, es destaquen tres factors que causen la inhibició de 

l’apoptosi: l’alteració de l’equilibri entre proteïnes antiapoptòtiques i 

proapoptòtiques, la reducció de l’activitat de les caspases i la 

disminució de la senyalització dels receptors de mort (Figura 29). 

4.1.4.1. Alteració de l’equilibri de proteïnes antiapoptòtiques i 

proapoptòtiques 

Dins la cèl·lula existeixen bastantes proteïnes conegudes per la seva 

activitat proapoptòtica o antiapoptòtica. A l’hora de regular la mort 

cel·lular és important la proporció entre ambdós tipus de proteïnes, més 

que no pas la quantitat d’aquestes. A més, s’ha demostrat que la 

sobreexpressió o subexpressió de determinats gens afavoreix el procés 

de carcinogènesi com a producte de la reducció de l’apoptosi en 

cèl·lules canceroses.  

4.1.4.1.1. Bcl-2 

La família de proteïnes Bcl-2 està formada per proteïnes 

antiapoptòtiques i proapoptòtiques que prenen un paper fonamental 

en la regulació de l’apoptosi, especialment via intrínseca. Quan 

l’equilibri entre les proteïnes antiapoptòtiques i proapoptòtiques es veu 
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alterat, ja sigui per sobreexpressió o subexpressió, es produeix una 

desregulació de l’apoptosi que pot provocar un procés tumoral.  

En determinats casos la supervivència i creixement de les cèl·lules 

canceroses depèn de l’expressió de proteïnes antiapoptòtiques Bcl-2.  

En alguns càncers es pot produir l’activació de proteïnes 

proapoptòtiques com a resposta a nombrosos estímuls nocius o 

estressos, com l’absència de factors de creixement o presència de 

fàrmacs quimioterapèutics. En aquestes circumstàncies, les proteïnes 

proapoptòtiques de la subfamília BH3-only (com Bim i Bid) activen a Bax 

o Bak encarregades d’induir l’apoptosi. Conseqüentment, es 

sobreexpressen un seguit de proteïnes antiapoptòtiques (com Bcl-2 i Bcl-

XL) que disminueixen l’activitat de les proteïnes proapoptòtiques i 

bloquegen l’apoptosi per evitar la mort de les cèl·lules malignes i 

permetre l’evolució del càncer (Figura 26 i 27).  

Contràriament, l’augment de proteïnes proapoptòtiques en cèl·lules 

normals comporta la permeabilització de la membrana mitocondrial 

externa i l’alliberació de factors apoptòtics al citosol. Les proteïnes Bcl-2 i 

Bcl-XL no s’activen de manera excessiva i els canvis bioquímics 

provocats per les proteïnes proapoptòtiques condueixen a la cèl·lula 

cap a la mort cel·lular programada via intrínseca (Figura 26). 

L’expressió anormal de les proteïnes Bcl-2 s’ha detectat en alguns 

càncers, concretament en casos de limfoma fol·licular de les cèl·lules B, 

carcinomes de pit, pròstata i pulmó (Jiang et al., 1995). Gràcies a la 

recerca realitzada durant les últimes dècades sobre la família de 

proteïnes Bcl-2 s’han pogut dissenyar nous tractaments contra 

determinats tipus de càncers i continuar buscant formes de combatre 

aquesta malaltia des de diferents punts. 
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Figura 26: Mitocondri d’una cèl·lula tumoral i una cèl·lula normal.                                            

(Font: Extret de www.biooncology.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Activitat de les proteïnes antiapoptòtiques Bcl-2 en càncer. (Font: Letai, 2008) 

4.1.4.1.2. p53 

La proteïna supressora de tumors p53 té un paper important en el 

control del cicle cel·lular i prevenció del càncer. Com ja sabem, el cicle 

cel·lular és un procés estrictament regulat amb uns punts de control 

establerts que permeten a la cèl·lula desenvolupar-se i dividir-se 

correctament. Al llarg de la vida d’un ésser viu nombroses cèl·lules 

patiran mutacions o acumularan danys a l’ADN i és per això que han de 

tenir mecanismes per poder reparar els gens afectat, evitar la divisió 

cel·lular o induir l’apoptosi si és necessari.  
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A tall d’exemple, posem pel cas que hi ha un dany a l’ADN i el cicle 

cel·lular s’atura al checkpoint de la G1. Aleshores és quan intervé la 

proteïna p53 que verifica si les cèl·lules contenen mutacions que es 

poden transmetre durant la divisió cel·lular o no. Primer de tot, p53 

activa la producció de proteïnes inhibidores de Cdk que neutralitzen el 

complex proteic Cdk-ciclines i aturen el cicle cel·lular. A continuació, la 

proteïna p53 promou l’activitat dels enzims encarregats de reparar 

l’ADN. Si no es pot reparar l’ADN, s’haurà d’activar l’apoptosi (Figura 28). 

En definitiva, la proteïna p53 evita que les mutacions a l’ADN de la 

cèl·lula es transmetin a les següent generació de cèl·lules filles en la 

divisió cel·lular. És per això que en absència o mutació d’aquesta 

proteïna les anomalies al genoma s’acumulen ràpidament i augmenta 

la probabilitat d’aparició de càncer. De fet, més del 50% dels càncers 

en humans estan relacionats amb defectes al gen supressor de tumors 

p53. En conseqüència, la regulació del cicle cel·lular i el paper de p53 

són temes d’estudi fonamentals pels investigadors que treballen en nous 

tractaments contra el càncer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

Figura 28: Actuació de la proteïna p53 normal i mutada.                                                         

(Font: Extret de https://es.khanacademy.org). 



 

| 45  

 

4.1.4.1.3. IAPs 

Les inhibidores de l’apoptosi o IAP són un grup de proteïnes que regulen 

l’apoptosi, la migració cel·lular, senyalització del sistema immunitari i 

progressió tumoral.  

Recentment, s’han detectat desregulacions en l’expressió de proteïnes 

IAP en la majoria de càncers. Per exemple, es va demostrar que 

l’expressió anormal de les proteïnes de la família IAP (cIAP2) en cèl·lules 

canceroses pancreàtiques era la responsable de la resistència a la 

quimioteràpia (Lopes et al., 2007) i que les proteïnes XIAP i Survivin se 

sobreexpressen en cèl·lules de carcinoma de pulmó (Krepela et al., 

2009). És per aquest motiu que les proteïnes IAP es consideren una diana 

terapèutica14 a l’hora de tractar determinats tipus de càncer (Almagro 

et al., 2012). 

A més, nombrosos estudis suggereixen que les IAPs tenen un paper 

important en la migració cel·lular. La migració cel·lular és un procés 

complex i fonamental que està relacionat amb la formació i 

manteniment de teixits; regeneració i alteracions patològiques, com el 

càncer. Així doncs, les proteïnes IAP tenen altres funcions més enllà de la 

inhibició de l’apoptosi, ja que poden provocar metàstasi i fer que les 

cèl·lules canceroses tinguin la capacitat de migrar d’un tumor primari 

cap a altres zones distants del cos.  

Gairebé un 90% de la mortalitat produïda per càncer es pot atribuir a la 

metàstasi. Per tant, resulta vital determinar la funció directa que realitzen 

les IAPs en el desenvolupament i evolució de les metàstasis tumorals i així 

buscar formes de combatre el càncer (Oberoi-Khanuja et al., 2013). 

4.1.4.2. Reducció de l’activitat de les caspases 

Com ja s’ha comentat anteriorment, les caspases tenen un paper bàsic 

durant la iniciació i execució de l’apoptosi. En conseqüència, resulta 

                                                 
14 Diana terapèutica: és el lloc específic de l’organisme on un fàrmac exerceix la seva 

funció. També es pot anomenar blanc molecular.  
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lògic pensar que nivells baixos de caspases o la neutralització de la seva 

funció pot comportar una disminució de l’apoptosi i per tant, una 

possible iniciació de la carcinogènesi en presència d’una mutació.  

En un estudi concret sobre càncer colorectal es va observar que la 

baixa concentració de caspasa -9 era una característica freqüent en 

pacients amb resultats clínics desfavorables (Shen et al., 2010). També 

s’han dut a terme investigacions que mostren una disminució de 

l’activació de la caspasa -3 en càncer de pit com a possible 

mecanisme de quimioresistència (Devajaran et al., 2002).  

En algunes ocasions més d’una caspasa es pot subexpressar, contribuint 

així al creixement i desenvolupament de les cèl·lules tumorals que, en 

presència de poques caspases, no moren per apoptosi. Fong et al., per 

exemple, realitza un estudi on s’observa una subexpressió de les 

caspases -8 i -10, fet que pot contribuir a la patogènesi de 

coriocarcinoma.  

4.1.4.3. Disminució de la senyalització dels receptors de mort 

Els receptors de mort i els seus respectius lligands tenen una funció 

fonamental dins la via extrínseca apoptòtica. Aquests receptors 

posseeixen dominis de mort específics que, a partir d’un senyal, atrauen 

un conjunt de molècules que promouen el desencadenament de la 

cascada de senyalització apoptòtica.  

Els lligands de mort poden unir-se a receptors de mort equivocats, que 

no posseeixen el domini de mort, i no aconseguir formar els complexos 

de senyalització necessaris per activar la cascada apoptòtica i iniciar 

l’apoptosi.  

Actualment s’han pogut identificar diferents anomalies en les vies de 

senyalització de mort cel·lular que poden provocar l’evasió de 

l’apoptosi extrínseca. Aquestes anomalies inclouen la subexpressió dels 

receptors, deficiències en el funcionament dels receptors o un nivell baix 
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de senyals de mort, que comporten la disminució de la senyalització 

extrínseca i per tant, la reducció de l’apoptosi.  

En alguns estudis s’ha demostrat que la subexpressió de receptors de 

membrana permet a les cèl·lules tornar-se resistents al tractament. A tall 

d’exemple, una expressió reduïda del receptor de mort CD95 s’ha 

detectat en casos de leucèmia (Friesen et al., 1997) o neuroblastoma 

resistent al tractament.  

 

Figura 29: Mecanismes que contribueixen a la inhibició de l’apoptosi i la 

carcinogènesi. (Font: Wong, 2011).  
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5. Part experimental: inducció de l’apoptosi amb 

estaurosporina 

Per poder mostrar i fer possible la comprensió del complex mecanisme 

de l’apoptosi he tingut la oportunitat de realitzar un estudi on hem 

administrat estaurosporina, un compost conegut en literatura científica 

pels seus efectes apoptòtics, en una línia cel·lular. D’aquesta manera, 

hem provocat la mort cel·lular programada o apoptosi 

experimentalment i hem pogut observar què succeeix a nivell cel·lular.  

Aquesta pràctica ha estat possible gràcies als recursos proporcionats pel 

grup de recerca en Senyalització Cel·lular i Apoptosi del VHIR, que m’ha 

ofert el seu assessorament i instal·lacions per dur a terme el projecte. Així 

és com, amb el seu suport, he pogut comprendre en què consisteix 

l’apoptosi i he estat capaç de reproduir-la experimentalment en el 

procediment que es descriu a continuació. 

5.1. Coneixements previs 

Abans de realitzar la part pràctica hem d’adquirir uns coneixements 

previs que ens permetran comprendre el que treballarem més endavant 

al laboratori (veure Annex pàg. 8, 9, 10, 11 i 12).  

Per dur a terme l’experiment és essencial actuar segons el protocol 

establert per tal d’obtenir uns resultats amb el mínim error possible. Cal 

remarcar la importància de seguir un bon mètode i conèixer com s’ha 

de treballar dins d’un laboratori, la metodologia i protocol, recordant 

mantenir l’entorn esterilitzat en tot moment per evitar que la mostra es 

contamini.  

5.2. Hipòtesi i definició del plantejament experimental 

Tenint en compte que l’estaurosporina provoca l’apoptosi (Couldwell et 

al., 1994; J. Michael O’Donnell et al., 2001), l’experiment consistirà en 

l’administració d’aquest compost en una línia cel·lular amb l’objectiu de 

quantificar el nombre de cèl·lules que moren per apoptosi.  
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Conseqüentment, a l’hora de realitzar l’experiment no ens preguntem si 

les cèl·lules moriran o no per apoptosi, sinó que suposem que 

majoritàriament la mort cel·lular serà apoptòtica i ens qüestionem quin 

serà el nombre de cèl·lules que moriran degut a aquest mecanisme un 

cop finalitzada l’experiència.  

Com en tot estudi científic, és important definir les variables. La variable 

independent, la que som capaços de controlar, és la concentració 

d’estaurosporina que posem als cultius; la variable dependent és el 

nombre de cèl·lules apoptòtiques, expressat en forma de percentatge, 

que esperem que variï en funció de la concentració del compost 

inductor de l’apoptosi que administrem a la mostra. 

Després de tractar les cèl·lules en cultiu i sotmetre-les a tècniques de 

fixació i tinció Hoechst podrem observar el seu estat al microscopi òptic 

de fluorescència, realitzar les fotografies corresponents i extreure’n els 

resultats i conclusions.  

La nostra hipòtesi és que treballant amb més d’una concentració 

d’estaurosporina obtindrem un nombre de cèl·lules apoptòtiques 

diferent en cada cas. Així doncs, si la concentració d’aquest producte 

és més elevada, el nombre de cèl·lules que moriran per apoptosi serà 

major. Tanmateix, si la concentració d’estaurosporina és inferior, hi haurà 

menys cèl·lules apoptòtiques.  

5.3. Material 

Com que treballem amb cultius cel·lulars, el laboratori ha de disposar de 

certs aparells i material. El cultiu ha de recrear l’entorn en el qual es 

desenvoluparien les cèl·lules si es trobessin en un teixit d’un ésser viu, és 

per això que calen aparells de laboratori que ens mantinguin les 

condicions òptimes pel creixement cel·lular. 

Els aparells necessaris són congeladors, neveres i instal·lacions 

criogèniques, centrifugadora i incubador de diòxid de carboni, per 

mantenir les cèl·lules en vida;  aspirador, càmera de Neubauer, cabina 
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de flux laminar i pipetes automàtiques, per treballar amb el cultiu al 

laboratori i microscopi òptic, per fer les observacions corresponents 

(Figura 30). 

Figura 30: Material. (Font: pròpia). 

 

5.4. Mètode experimental 

El procés experimental requereix un temps determinat i no és possible 

realitzar-lo completament en un mateix dia. Així doncs, l’experiència 

consta de diverses etapes: 

- Dia 0: Preparació del cultiu i sembrat de les cèl·lules als pous 

- Dia 1: Tractament amb l’inductor de l’apoptosi 

- Dia 2: Fixació i tinció de la mostra 
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5.4.1. Preparació del cultiu (Dia 0) 

És necessari preparar el cultiu amb la línia cel·lular que utilitzem, la PC12, 

que més endavant serà tractada amb estaurosporina, un compost que 

provocarà l’apoptosi de les cèl·lules.  

Obtenció de les cèl·lules 

Primer de tot, cal descongelar les cèl·lules PC12 que es troben 

congelades en nitrogen líquid a -180°C, per poder-hi treballar. 

Mitjançant el bany Maria descongelem les cèl·lules i les mantenim a 

37°C.  

Un cop descongelades les cèl·lules són molt dèbils, per poder sembrar 

les plaques  primer cal situar-les en un medi amb les condicions idònies 

pel seu desenvolupament (Figura 31).  

A continuació, ens disposem a iniciar la centrifugació que ens permetrà 

separar les cèl·lules de la resta de substàncies, entre elles els agents 

utilitzats en la congelació. Introduïm les cèl·lules dins d’un tub d’assaig 

amb la quantitat de medi apropiada (a 37°C),  tapem i posem el tub 

d’assaig a la centrifugadora. Com que les cèl·lules són més denses, 

precipiten i es crea una zona d’un color diferent al fons del tub d’assaig 

anomenada pellet. El pellet és el cúmul de cèl·lules, precipitades degut 

a la força centrífuga, que necessitem per fer l’experiment.  

Després de la centrifugació aspirem el líquid del tub d’assaig deixant el 

pellet intacte (Figura 32). A continuació, pipetegem uns 2 mL de medi 

de cultiu cel·lular amb sèrum, els afegim dins el tub d’assaig i dispersem 

les cèl·lules. Més tard, afegim 3 mL més fins a obtenir una mescla de 5 

mL amb les cèl·lules en suspensió dispersades.  

Finalment, posem la suspensió de cèl·lules en una placa de petri i la 

col·loquem a l’incubador a 37°C per tal que les cèl·lules es recuperin, 

s’adaptin al nou medi correctament i proliferin durant uns quants dies 

fins a obtenir-ne una quantitat òptima per realitzar l’experiment. 
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Obtenció de la matriu de col·lagen  

En alguns casos és important la preparació d’una matriu perquè les 

cèl·lules s’adhereixin a una superfície i sobrevisquin. En el cas de la línia 

cel·lular PC12 utilitzem col·lagen com a matriu per assegurar el correcte 

creixement de les cèl·lules.  

Per fer el coating o matriu necessitem col·lagen (dilució 1:50) que 

adherim a la part inferior dels pous (Figura 33). És important administrar el 

col·lagen just abans d’introduir les cèl·lules als pous per evitar la seva 

cristal·lització.  

Així doncs, per preparar la matriu posem 500 µL de col·lagen a cada 

pou just abans de sembrar les cèl·lules, el distribuïm per la placa 

mitjançant una espàtula i ho deixem en repòs durant uns 30 minuts. 

Finalment aspirem les restes de col·lagen que no s’han adherit i 

netegem la placa per mantenir l’esterilitat.  

 

 

Figura 31: Obtenció de les cèl·lules un 

cop descongelades per poder dur a 

terme la centrifugació. (Font: pròpia). 

Figura 32: Aspiració del medi per 

obtenir el pellet. (Font: pròpia). 
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Figura 33: Representació gràfica de la placa de cultiu. S’observen els 4 pous on 

aplicarem la matriu i farem el sembrat de les cèl·lules. (Font: pròpia). 

5.4.2. Sembrat de les cèl·lules als pous (Dia 0) 

Comptatge de les cèl·lules amb la càmera de Neubauer 

Per poder sembrar les cèl·lules a les plaques i reproduir correctament la 

pràctica cal conèixer el nombre de cèl·lules en cultiu que necessitem. 

Aquesta quantitat depèn de la concentració de cèl·lules establerta en 

el protocol de l’experiment. Per quantificar el nombre de cèl·lules 

utilitzem la càmera de Neubauer (Figura 34).   

Primer aïllem les cèl·lules de la placa de cultius inicial, pipetegem la 

mescla de la placa de petri i introduïm les cèl·lules juntament amb el seu 

medi dins d’un tub d’assaig. Seguidament, centrifuguem la mostra 

durant 3 minuts a 1100 rpm, sempre recordant equilibrar el pes dels tubs 

dins la centrifugadora.  

Un cop obtenim el pellet, aspirem el medi deixant només les cèl·lules 

que han quedat precipitades al fons del tub. Afegim 1 mL de medi al 

tub d’assaig per tornar a suspendre les cèl·lules, distribuïm la mescla i 

posem 9 mL més de medi. Així obtenim 10 mL de dissolució de cèl·lules 

en suspensió.  

A continuació, per tal de comptar les cèl·lules de les quals disposem, 

agafem 10 µL del líquid del tub d’assaig que conté les cèl·lules i el 

posem en tres quadrats de la càmera de Neubauer situats 
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diagonalment (Figura 35).  Per acabar, observem la càmera de 

Neubauer a través del microscopi òptic i guiant-nos per la quadrícula de 

l’instrument fem un recompte de les cèl·lules observades (Figura 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Càmera de Neubauer.                            

(Font: Extret de www.mtg-de.com). 

 

Figura 35: Il·lustració de la càmera de 

Neubauer. (Font: pròpia). 

Figura 36: Volum d’un quadrat de la càmera de 

Neubauer. Volum de 0,1 cm x 0,1 cm x 0,01 cm = 

10-4 mL o cm3. (Font: pròpia). 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjypJG9vP3XAhXBzxQKHf-qA7QQjRwIBw&url=http://www.mtg-de.com/442-72-neubauer-improved-counting-chamber/&psig=AOvVaw2SRpAQnheyYZeiFaIwS4_r&ust=1512927531183824
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A partir del recompte dels tres quadrats de la càmera de Neubauer 

obtenim un total de 325 cèl·lules. Per calcular el nombre de cèl·lules per 

mil·lilitre cal multiplicar el nombre obtingut per 10.000 (veure Annex pàg. 

13). Així és que la concentració inicial de cèl·lules PC12 és de 108·104 

cèl/mL. Per tant, tenim unes 108·105 cèl·lules als 10 mL del tub d’assaig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlcul del volum necessari de líquid inicial als pous 

La concentració de cèl·lules necessària en el nostre cas és de 40.000 

cèl·lules/mL. Com que el volum de líquid adequat pels pous de la placa 

que utilitzem és de 0,5 mL (500 µL), necessitem unes 20.000 cèl·lules per 

cada pou de 0,5 mL. Per fer el sembrat de les cèl·lules és important 

mantenir constant la mateixa concentració de cèl·lules a cada pou. 

La concentració de cèl·lules del líquid inicial del tub d’assaig és força 

superior, en conseqüència hem de diluir-lo amb sèrum per tal d’arribar a 

la concentració desitjada. 

Després de realitzar els càlculs (veure Annex pàg. 13) sabem que 

necessitem 18,5 µL del líquid inicial (dissolució de cèl·lules en suspensió) 

per cada pou de 500 µL que diluïm amb el medi adequat.  

 

Figura 37: Comptatge de les cèl·lules al 

microscopi òptic. (Font: pròpia). 
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Sembrat de les cèl·lules 

Un cop fets els càlculs necessaris és el moment de començar el sembrat 

de les cèl·lules a les plaques. Abans però hem d’assegurar-nos d’aspirar 

amb la bomba les restes de col·lagen que no han quedat adherides a 

la placa, sempre mantenint l’espai esterilitzat per evitar possibles 

contaminacions.  

Primer de tot, després d’haver aspirat les restes de matriu, pipetegem 

18,5 µL de líquid inicial i el posem en un pou de la placa. Seguidament, 

acabem d’omplir el pou amb 481,5 µL del medi corresponent (DMEM + 

FBS + HS + HEPES). Repetim aquest procediment amb cadascun dels 

pous de la placa.   

Per últim, quan ja hem sembrat les cèl·lules als diferents pous, tapem la 

placa i la col·loquem a l’incubador. La placa ha d’estar en repòs durant 

un dia dins l’incubador i el dia següent serà observada abans de fer el 

tractament amb estaurosporina.  

Per fer una rèplica de l’experiment sembrem dues plaques, de quatre 

pous cadascuna, amb la mateixa quantitat de cèl·lules seguint el 

procediment anterior.   

5.4.3. Tractament amb l’inductor de l’apoptosi (Dia 1) 

Amb la finalitat d’observar i estudiar l’apoptosi utilitzem l’estaurosporina 

per provocar la mort cel·lular programada experimentalment i 

identificar els trets morfològics que caracteritzen l’apoptosi.  

Treballem amb diferents concentracions d’estaurosporina per veure i 

comparar el nombre de morts cel·lulars en funció de la concentració 

del compost inductor de l’apoptosi. Les concentracions que utilitzem 

són 1 µM, 0,25 µM i 0,5 µM que obtenim a partir d’una solució mare 

d’estaurosporina 1 mM (veure Annex pàg. 14).  

Com que el volum necessari és petit, fet que podria comportar possibles 

errors a l’hora de pipetejar, optem per fer una dissolució intermèdia de 
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la solució mare d’estaurosporina. Preparem una dissolució 1/10 de la 

solució mare de manera que els volums a emprar seran 10 vegades els 

obtinguts en els càlculs.  

Així doncs, per obtenir una concentració 0,25 µM hem d’agafar 1,25 µL 

de la dissolució intermèdia; per una concentració 0,5 µM n’hem 

d’agafar 2,5 µL i per una concentració 1 µM n’hem d’agafar 5 µL. 

Finalment, aboquem els volums de la dissolució d’estaurosporina 

calculats als pous de les plaques de cultiu cel·lular. Com a resultat 

obtenim una placa amb quatre pous, tres del quals contenen una 

dissolució d’estaurosporina amb concentracions diferents (0,25 µM, 0,5 

µM i 1 µM). El pou restant és el control, per tant no conté el compost 

inductor de l’apoptosi (Figura 38).  

Com que realitzem una rèplica de l’experiment (n=2), hem de repetir 

aquest procediment i omplir els pous de les dues plaques amb 

estaurosporina i deixar-les en repòs durant 24 hores (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Representació gràfica 

de la placa tractada amb 

estaurosporina.                                     

Pou 1: no tractat (control);                                                                                                                                      

Pou 2: tractat (0,5 µM stp);                                                                                                                    

Pou 3: tractat (1 µM stp);                                                                                                                             

Pou 4: tractat (0,25 µM stp).       

(Font: pròpia).                                                                                                                      

Figura 39: Imatge de les plaques tractades amb 

estaurosporina. (Font: pròpia).                                                                
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5.4.4. Fixació i tinció de la mostra (Dia 2) 

Observació de les cèl·lules 

Primer de tot, 24 hores després d’haver tractat les cèl·lules amb 

estaurosporina, les observem al microscopi òptic per comprovar que 

estan vives i s’han adaptat correctament al medi.  

Fixació i tinció de les cèl·lules  

Per fixar i tenyir les cèl·lules utilitzem 4 mL de solució de fixació que conté 

0,01% de Triton-X 100, un 4% de PFA, 0,5x de PBS i un 1/10000 de Hoechst. 

Aquest compost l’obtenim a partir de diverses solucions mare (ja 

preparades al laboratori) que contenen respectivament un 10% de 

Triton-X 100, un 32% de PFA, 1x de PBS i 1x de Hoechst. 

Seguint el protocol de l’experiment, necessitem 166 µL de la solució de 

fixació per cada pou de la placa. Per obtenir la quantitat exacta 

necessària de cada reactiu apliquem la fórmula que relaciona les 

concentracions amb els volums (veure Annex pàg. 15 i 16). 

Un cop calculades les quantitats determinades de cada reactiu, 

introduïm els reactius dins un tub d’assaig de 15 mL i homogeneïtzem la 

mescla. Així és com aconseguim la solució de fixació i tinció formada 

per 4 µL de Triton-X 100, 0,5 mL de PFA, 2 mL de PBS i 0,4 µL de Hoechst.  

Finalment, posem 166 µL de la solució de fixació obtinguda dins de 

cada pou de la placa (Figura 40 i 41). A continuació, tapem les plaques 

de cultiu amb paper d’alumini, ja que el Hoechst és un reactiu 

fotosensible. Deixem les plaques uns 30 minuts en aquest estat perquè el 

colorant actuï correctament.  

És preferible deixar-les en un lloc no massa il·luminat, ja que el Hoechst 

reacciona fàcilment amb la llum, i dins una nevera perquè la mostra no 

es contamini, especialment si volem mantenir en bon estat el cultiu 

durant un període de temps llarg abans de la observació. 
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5.5. Resultats 

Observació i realització de fotografies amb el microscopi òptic de 

fluorescència 

Per finalitzar el nostre experiment i observar les cèl·lules que hem tenyit 

amb Hoechst és necessari utilitzar un microscopi òptic de fluorescència, 

ja que el colorant emet un color blau cià quan és irradiat amb radiació 

ultravioleta d’una determinada longitud d’ona. 

Per començar, traiem les plaques que havien estat embolicades amb 

paper d’alumini de la nevera. Seguidament, les col·loquem al 

microscopi òptic de fluorescència, observem la mostra a 10 augments i 

fem fotografies dels quatre extrems de cada pou de les plaques (veure 

Figura 40: Introducció de la solució de 

fixació i tinció de la mostra. (Font: pròpia). 

 

Figura 41: Les dues rèpliques de l’experiment 

després de ser tractades amb la solució de 

fixació i tinció Hoechst.  (Font: pròpia). 
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Annex pàg. 16, 17 i 18). A partir de les imatges obtingudes podrem 

analitzar la relació entre el nombre de cèl·lules, apoptòtiques i no 

apoptòtiques, i la quantitat d’estaurosporina que hem afegit a la 

mostra. També podrem observar les diferències morfològiques entre 

ambdós tipus de cèl·lules.  

Comptatge de cèl·lules dels pous a partir de les fotografies 

A l’hora de fer el recompte de cèl·lules apoptòtiques i no apoptòtiques 

que hi ha als pous utilitzem les quatre imatges de cada cavitat 

respectivament. Així és com, a partir del nombre de cèl·lules de cada 

tipus (apoptòtiques i no apoptòtiques) i en funció de la concentració 

d’estaurosporina que contenen els diferents pous, podem fer una 

mitjana de les quantitats obtingudes i extreure unes dades fiables de 

l’experiment que expressem en forma de gràfic. 

Anàlisi dels resultats 

Càlcul del valor mitjà de nuclis apoptòtics i elaboració d’un gràfic 

Després de fer el recompte de cèl·lules de cada fotografia i distingir les 

que han patit apoptosi de les que no, hem de calcular el valor mitjà de 

cèl·lules que han mort per apoptosi a cadascun dels pous. Els resultats 

s’exposen a la taula següent (Figura 42): 

 

Nombre de 

nuclis no 

apoptòtics 

Nombre de 

nuclis 

apoptòtics 

Total 
% nuclis 

apoptòtics 

Mitjana del % 

de nuclis 

apoptòtics 

Desviació 

estàndard 

No tractat 25 3 28 10,71 

10,64 5,83 

No tractat 34 3 37 8,10 

No tractat 75 4 79 5,06 

No tractat 235 54 289 18,68 

Tractat (0,25 µM) 75 26 101 25,74 

18,00 

 

8,92 

 

Tractat (0,25 µM) 35 5 40 12,5 

Tractat (0,25 µM) 41 14 55 25,45 

Tractat (0,25 µM) 22 2 24 8,33 
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Nombre de 

nuclis no 

apoptòtics 

Nombre de 

nuclis 

apoptòtics 

Total 
% nuclis 

apoptòtics 

Mitjana del % 

de nuclis 

apoptòtics 

Desviació 

estàndard 

Tractat (0,5 µM) 16 36 52 69,23 

47,10 15,16 

Tractat (0,5 µM) 46 37 83 44,57 

Tractat (0,5 µM) 21 13 34 38,23 

Tractat (0,5 µM) 21 12 33 36,36 

Tractat (1 µM) 10 16 26 61,53 

67,68 6,73 

Tractat (1 µM) 16 40 56 71,42 

Tractat (1 µM) 24 73 97 75,25 

Tractat (1 µM) 9 15 24 62,5 

 

Figura 42: Taula dels resultats. A  la taula s’observen els resultats obtinguts en tractar les 

cèl·lules dels pous amb estaurosporina a diferents concentracions molars: 0,25 µM, 1 µM 

i 0,5 µM (Tractat). També s’analitza el pou que fa de control (No tractat) que no ha 

estat tractat amb estaurosporina. De cada imatge dels diferents pous es quantifica el 

nombre de nuclis/cèl·lules apoptòtiques i no apoptòtiques i el nombre total de 

cèl·lules. A partir d’aquestes dades es calcula el % de cèl·lules apoptòtiques respecte 

el nombre total de cèl·lules de cada fotografia. La mitjana del % de nuclis apoptòtics 

s’extreu a partir del % de nuclis apoptòtics de les quatre fotografies realitzades a 

cadascun dels pous. El càlcul de la desviació estàndard ens indica la variabilitat dels 

resultats. (Font: pròpia). 

 

A partir de les mitjanes del % de nuclis apoptòtics de cada pou podem 

elaborar una taula i un gràfic que il·lustren els resultats obtinguts de 

forma clara (Figura 43 i 44). Per identificar possibles errors i veure la 

variabilitat dels resultats tracem la desviació estàndard, una dada que 

ens indica la dispersió dels valors que pren la variable dependent.  
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Figura 43: Taula amb les dades necessàries que s’il·lustren al gràfic. A la taula hi 

consten les condicions dels pous, la mitjana del % de nuclis apoptòtics corresponent a 

cada pou i la seva desviació estàndard. (Font: pròpia). 

Al gràfic següent s’observa la relació entre la concentració 

d’estaurosporina que hem administrat a les cèl·lules per provocar 

l’apoptosi i el nombre de cèl·lules apoptòtiques obtingudes (Figura 44).  

 

Figura 44: Gràfic del nombre de cèl·lules apoptòtiques (% de nuclis apoptòtics). 

Mitjançant el gràfic s’expressa el nombre de cèl·lules apoptòtiques (% de nuclis 

apoptòtics) respecte les cèl·lules totals de la placa de cultius en funció de la 

concentració d’estaurosporina administrada. (Font: pròpia). 

 

Condicions dels pous % de nuclis apoptòtics Desviació estàndard 

No tractat 10,64 5,837 

0,25 µM  estaurosporina 18 8,929 

0,5 µM  estaurosporina 47,10 15,165 

1 µM  estaurosporina 67,70 6,733 
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Estudi comparatiu a partir de les fotografies  

Les fotografies de cada pou de la placa realitzades mitjançant el 

microscopi òptic de fluorescència a 10 augments són una mostra 

representativa del nombre de cèl·lules que sobreviuen després de dur a 

terme el tractament amb estaurosporina que provoca la mort per 

apoptosi de les cèl·lules en cultiu.  

 

Figura 45: Pous de la placa després del tractament amb estaurosporina. Es mostren i 

comparen imatges representatives de les cèl·lules de cada pou de la placa (10x) 

després de ser tractades amb estaurosporina. Aquestes cèl·lules han estat visualitzades 

mitjançant la tinció Hoechst i tècniques de microscòpia de fluorescència.                                                     

(Font: pròpia). 

Pou 1: No tractat 

Pou 2: Tractat (estaurosporina 0,5 µM) 

Pou 3:  Tractat (estaurosporina 1 µM) 

 Pou 4:  Tractat (estaurosporina 0,25 µM) 
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Estudi morfològic cel·lular a partir de les fotografies 

Un cop acabada la pràctica al laboratori, hem pogut observar l’estat 

de les cèl·lules després d’administrar el nostre tractament. A més, fent ús 

del microscopi de fluorescència a 40 augments hem pogut comparar 

cèl·lules apoptòtiques i no apoptòtiques i determinar les seves 

diferències morfològiques. 

Comparació: cèl·lules apoptòtiques i no apoptòtiques en pous diferents 

Ampliant la fotografia s’observen les diferències entre les cèl·lules 

situades en pous diferents: 

Les cèl·lules del pou que no ha estat tractat amb estaurosporina 

(control) majoritàriament no són apoptòtiques, no hauran mort per 

apoptosi. Podem veure com el nucli de les cèl·lules manté la seva 

estructura íntegrament, ocupa la major part del citoplasma i la 

membrana té una forma més o menys definida (Figura 46). 

Concretament en la part de la imatge assenyalada es distingeixen 

quatre cèl·lules diferents; deduïm que una d’elles, la qual es sobreposa 

a la resta, està patint un procés de divisió cel·lular (mitosi), ja que veiem 

l’interior del nucli en forma de filaments que separen el citoplasma en 

dues parts (Figura 47). 

D’altra banda, s’observen cèl·lules apoptòtiques als pous que han estat 

tractats amb estaurosporina, fet que ens fa pensar que les cèl·lules 

hauran mort principalment per apoptosi. Podem veure la fragmentació 

del nucli de les cèl·lules i com a conseqüència la formació dels cossos 

apoptòtics (Figura 48). Observant la imatge ampliada (Figura 49) veiem 

que la cèl·lula encerclada té el nucli clarament fragmentat i que 

encara conserva la seva forma esfèrica característica, la membrana 

s’ha mantingut íntegra. 
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Comparació: cèl·lules apoptòtiques i no apoptòtiques d’un mateix pou 

Aplicant diferents mètodes d’obtenció de fotografies amb el microscopi 

de fluorescència hem visualitzat les diferències morfològiques entre 

cèl·lules que pateixen apoptosi i cèl·lules que no dins d’un mateix pou.  

Hem seleccionat el pou 3 per fer aquesta observació, ja que ha estat 

tractat amb estaurosporina 0,25 µM, una concentració no 

Figura 46: Imatge del Pou 1: no tractat (control) (40x). 

(Font: pròpia).                                                                       

Figura 47: Ampliació de la Figura 46. 

S’observa una cèl·lula durant la 

mitosi. (Font: pròpia).                                                                   

Figura 48: Imatge del Pou 3: tractat (40x).                

(Font pròpia).           

Figura 49: Ampliació de la Figura 48.        

(Font: pròpia).                 
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excessivament elevada i això ens permet trobar dins la zona escollida 

cèl·lules apoptòtiques i també algunes cèl·lules vives. La resta de 

cèl·lules possiblement han mort i es troben “flotant” al medi, és per això 

que no les podem veure a través del microscopi.   

Mitjançant la observació de les imatges en diferents camps: de 

fluorescència (Figura 50) i  camp clar (Figura 51), podem distingir les 

cèl·lules i determinar si són o no apoptòtiques a partir de la seva 

morfologia.  

Les cèl·lules que no pateixen apoptosi mantenen l’estructura del nucli i 

tenen un citoplasma llis i uniforme. En canvi, les cèl·lules apoptòtiques 

tenen el nucli fragmentat i s’observen cossos apoptòtics, fragments i 

protuberàncies de citoplasma condensat, que es formen quan la 

cèl·lula es fragmenta en vesícules durant l’apoptosi. Aquesta és la 

característica principal que ens permet identificar les cèl·lules que 

pateixen apoptosi. 

Com podem veure, un dels efectes atribuïts a la baixa concentració 

d’estaurosporina (0,25 µM) en aquesta línia cel·lular ha estat la 

diferenciació cel·lular, ja que s’observen ramificacions que connecten 

les cèl·lules entre elles (Figura 51). 

 

 

 

 

 

 

                                        

Figura 50: Pou 3 tractat amb estaurosporina en camp de 

fluorescència (40x). (Font: pròpia).          
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5.6. Discussió dels resultats 

Els resultats obtinguts ens mostren que som capaços de provocar la mort 

de les cèl·lules per apoptosi si les tractem amb el compost corresponent, 

com per exemple l’estaurosporina.  

A partir de les imatges dels pous a diferents concentracions 

d’estaurosporina hem pogut trobar la proporció aproximada de cèl·lules 

que moren per apoptosi després de rebre el tractament. Amb aquest 

objectiu hem quantificat el nombre total de cèl·lules a cadascuna de 

les cavitats de la placa i també hem distingit les cèl·lules apoptòtiques 

de les no apoptòtiques.  

Aquesta classificació ha estat possible gràcies a la tinció Hoechst 

realitzada prèviament que ens ha permès identificar els trets morfològics 

característics d’una cèl·lula que pateix apoptosi i una cèl·lula que es 

troba en condicions normals. Tot i així, val la pena remarcar la dificultat 

present a l’hora de diferenciar ambdós tipus de cèl·lules, ja que s’ha 

deixat el colorant Hoechst durant un període de temps massa llarg al 

cultiu i els nuclis de les cèl·lules han quedat tenyits intensament.  

Per interpretar els resultats hem de tenir en compte que no s’observen 

gaires cèl·lules, moltes han mort degut al tractament amb 

Figura 51: Pou 3 tractat amb estaurosporina en camp clar 

(40x). (Font: pròpia).     
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estaurosporina. Tanmateix, els resultats obtinguts tampoc són massa 

significatius ja que no hem realitzat prou rèpliques com per poder-ne fer 

un tractament estadístic ampli. Aquest fet es veu clarament reflectit en 

la desviació estàndard extreta de l’anàlisi dels resultats que pren un 

valor força elevat, indicant que hi ha variabilitat i posant en dubte la 

fiabilitat de l’experiment.  

Pel que fa a les imatges realitzades mitjançant el microscopi de 

fluorescència, convé ressaltar que són totalment representatives, ja que 

per fer-les s’ha escollit una única zona de cada pou a l’atzar. Tot i així, 

independentment del nombre de cèl·lules poc significatiu de cada pou 

que es mostren a les fotografies (Figura 45), podem afirmar que es 

compleix la relació entre el % de cèl·lules apoptòtiques respecte el 

nombre de cèl·lules totals i l’administració d’estaurosporina a diferents 

concentracions (Figura 44).  

5.7. Conclusions de la part experimental 

En conclusió, a través dels resultats que es desprenen de l’experiment 

realitzat (anàlisi de les imatges, càlculs i elaboració del  gràfic 

corresponent), deduïm que hi ha una clara relació entre el nombre de 

cèl·lules que pateixen apoptosi i la concentració d’estaurosporina amb 

la qual han estat tractades.  

Tal com hem afirmat en formular la hipòtesi, existeix una correlació 

directa entre la concentració d’estaurosporina i el nombre de cèl·lules 

apoptòtiques. Tot plegat confirma que en tractar un cultiu cel·lular amb 

estaurosporina, a més concentració del compost, més nombre de 

cèl·lules moriran per apoptosi.  

És també per aquest motiu que el tractament amb estaurosporina 

resulta un bon model de control de la mort apoptòtica que ens permet 

estudiar els efectes de diverses molècules que intervenen en l’apoptosi 

de manera fiable.  
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6. Conclusions 

El treball de recerca m’ha permès entendre l’apoptosi de forma teòrica 

i pràctica, així com també introduir-me dins del món de la investigació i 

recerca científica. Un cop finalitzat el treball, puc afirmar que l’apoptosi 

és un procés cel·lular complex i extens que mereix ser estudiat. 

L’estudi de l’apoptosi es va iniciar a finals del s. XIX com una nova forma 

de mort cel·lular en contraposició als altres tipus de mort coneguts fins al 

moment. Així va ser com a partir de la recerca sobre el 

desenvolupament embrionari dels teixits van observar que hi havia 

cèl·lules que no morien casualment, sinó que la seva mort era regulada 

per un sistema estricte. Aquest tipus de mort cel·lular, que més endavant 

anomenarien apoptosi, no va resultar massa significativa pels científics 

de l’època que tampoc disposaven dels coneixements suficients per 

desxifrar el seu funcionament.  

Més endavant, gràcies al desenvolupament de la biologia molecular 

moderna i estudis genètics es van poder identificar les molècules 

implicades en l’apoptosi i així determinar el mecanisme d’acció del 

procés apoptòtic, característiques morfològiques i canvis que es 

produeixen a nivell cel·lular. Posteriorment, es va observar que l’apoptosi 

s’activava de forma diferent segons el context, així que es van 

diferenciar dues vies principals d’activació: intrínseca i extrínseca.  

D’aquesta manera, l’estudi de l’apoptosi va anar evolucionant fins a 

esdevenir un tema fonamental per la comprensió i futur progrés de la 

biologia. Els nous coneixements sobre les vies apoptòtiques així com 

també la identificació de les molècules executores i reguladores dels 

senyals de mort han obert les portes a noves investigacions més enllà del 

món molecular.  

Actualment l’apoptosi resulta un dels reptes cabdals en recerca 

biomèdica, ja que la seva desregulació sembla tenir relació amb 
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l’origen i desenvolupament de nombrosos trastorns i malalties les quals 

encara no s’ha trobat un tractament definitiu. 

En el treball fem referència al càncer com a cas particular, ja que 

manté una estreta i definida relació amb l’apoptosi. Tal i com s’ha 

comentat anteriorment, una insuficiència o inhibició de l’apoptosi en 

cèl·lules canceroses causa la seva proliferació descontrolada i 

disseminació per l’organisme provocant així el desenvolupament d’un 

procés tumoral o carcinogènesi. Si no s’atura el creixement d’aquestes 

cèl·lules “immortals”, es produeix metàstasi i el risc de mort de l’individu 

augmenta exponencialment. En conseqüència, els projectes de recerca 

actuals es dediquen a l’estudi de les molècules que intervenen en 

l’execució i regulació de l’apoptosi per poder identificar la seva 

actuació en casos de càncer i trobar un tractament específic per 

combatre la malaltia de manera efectiva.    

Gràcies a l’experimentació he pogut identificar els trets morfològics que 

caracteritzen l’apoptosi; quantificar el nombre de cèl·lules mortes per 

apoptosi i distingir-les de la resta de cèl·lules; aprendre a provocar la 

mort cel·lular programada experimentalment i conèixer noves tècniques 

d’ús comú al laboratori. La hipòtesi plantejada s’ha verificat en els 

resultats, ja que a més concentració del compost inductor de l’apoptosi 

(estaurosporina), s’han detectat més cèl·lules apoptòtiques.  

En conclusió, la comprensió del concepte d’apoptosi és bàsic, ja que no 

només ens proporciona coneixements sobre el funcionament biològic 

de determinades malalties, sinó que també ens permet obtenir pistes 

per tal d’elaborar un tractament efectiu. És per aquest motiu que 

l’apoptosi s’ha convertit en un dels camps més actius en investigació 

biomèdica que permetrà el desenvolupament de nous fàrmacs i 

tractaments en un futur.  
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ANNEX 

L’APOPTOSI, L’INICI D’UN FINAL 
Estudi del procés de mort cel·lular programada i la seva 

importància en determinades malalties. 
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1. Cicle cel·lular 

El cicle cel·lular és un procés estrictament regulat que té com a objectiu 

la divisió cel·lular o mitosi que permet obtenir dues cèl·lules filles 

genèticament idèntiques entre elles i la progenitora. Aquest cicle consta 

de diferents parts: la interfase, on la cèl·lula es prepara per la divisió 

cel·lular seguint tres passos: la G1, S i G2; i la mitosi (M), que és el procés 

de divisió cel·lular pròpiament (Figura 1 i 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fases del cicle cel·lular. (Font: https://www.thinglink.com). 

Durant la G1 la cèl·lula creix degut als estímuls dels factors de 

creixement; a la fase S es fa la replicació del l’ADN, la cèl·lula sintetitza 

una còpia completa del seu l’ADN a l’interior del nucli i es crea el 

centrosoma1, i a la fase G2 continua el creixement cel·lular i es 

sintetitzen proteïnes per tal de preparar la cèl·lula per la mitosi.  

Finalment, a la fase M o mitosi, la cèl·lula divideix el material genètic 

replicat i el citoplasma per crear dues cèl·lules filles. Aquesta fase 

comporta dos processos relacionats entre si: la mitosi i la citocinesi. La 

mitosi està formada per diferents etapes: profase, metafase, anafase i 

                                                 
1 Centrosoma: estructura formada per microtúbuls que forma part del citoesquelet i 

intervé en la mitosi separant l’ADN.  
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telofase, que inclou la citocinesi. En poques paraules, durant la mitosi 

l’ADN es condensa en forma de cromosomes que es separen gràcies al 

fus mitòtic2 i finalment, juntament amb el citoplasma, passen a formar 

part de dues cèl·lules filles diferents quan es produeix la citocinesi i es 

divideix la cèl·lula. 

 

Figura 2: Divisió cel·lular. Mitjançant el procés de mitosi o divisió cel·lular a partir d’una 

cèl·lula s’obtenen dues cèl·lules filles idèntiques entre elles i la progenitora. En aquesta 

imatge es mostren les diferents fases de la mitosi: la profase (1) on la cromatina es 

condensa en cromosomes i apareixen el fus mitòtic i els centrosomes; la metafase no 

està representada en la figura, és la col·locació dels cromosomes a l’equador de la 

cèl·lula; l’anafase (2) és el moment en què els cromosomes de l’equador es separen 

en cromàtides i gràcies al fus mitòtic se situen un a cada pol de la cèl·lula; la telofase 

(3) quan els cromosomes es tornen a transformar en cromatina i comença la formació 

de l’embolcall nuclear i finalment la citocinesi (4) que suposa la divisió de la cèl·lula en 

dues cèl·lules filles que seran capaces de tornar a començar el cicle cel·lular.                       

(Font: Extret de https://kids.britannica.com, © Encyclopædia Britannica, Inc). 

 

 

                                                 
2 Fus mitòtic: fibres de microtúbuls que es formen durant la divisió cel·lular per tal de 

permetre la migració i correcta separació dels cromosomes (meiosi) o de les 

cromàtides (mitosi). 
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2. Apoptosi: imatges complementàries  

2.1. Paper de l’apoptosi als  éssers vius 

L’apoptosi intervé en nombrosos processos essencials per la vida dels 

organismes: desenvolupament i regeneració de teixits, especialment 

durant les etapes embrionàries i larvals3; desenvolupament del sistema 

nerviós i maduració neuronal; manteniment de la homeòstasi cel·lular al 

llarg de la vida d’un individu i supressió de cèl·lules que presenten 

alguna anomalia o són infectades (Figura 3, 4, 5 i 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Paper de l’apoptosi en el desenvolupament de teixits i òrgans. L’apoptosi és 

capaç d’eliminar òrgans i teixits útils durant el desenvolupament embrionari o larval. 

Per exemple, es pot produir una supressió apoptòtica de cèl·lules quan la cua del 

capgròs és eliminada en la metamorfosi (A) i durant la formació de les extremitats dels 

vertebrats (B). (Font: Pérez-Garijo i Steller, 2015). 

 

 

 

 

                                                 
3 Larva: és un estadi de desenvolupament embrionari d’un animal dins la metamorfosi.  
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Figura 4: Paper de l’apoptosi en éssers vius. L’apoptosi permet la formació d’estructures 

(a), la supressió d’estructures (b), el control del nombre de cèl·lules a l’organisme (c) i 

l’eliminació de cèl·lules anormals (d). (Font: Font: Nature Reviews Copyright © 2006 

Nature Publishing Group). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Paper de l’apoptosi en humans. (Font: http://images.slideplayer.com). 
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Figura 6: Apoptosi durant el desenvolupament del cervell. Es produeix apoptosi de les 

neurones que fan connexions inapropiades o innecessàries durant el tercer trimestre de 

l’embaràs i després del naixement. (Font: Extret de https://sites.duke.edu). 

2.2. Vies de l’apoptosi  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Vies de l’apoptosi. (Font: Ichim i Tait, 2016). 
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Figura 8: Representació esquemàtica de l’actuació de l’apoptosi. Al costat esquerra 

s’observen les vies principals de l’apoptosi (via extrínseca i intrínseca) i a la dreta la via 

apoptòtica perforin/granzyme. (Font: Elmore, 2007). 

  

 

Figura 9: Via intrínseca de l’apoptosi.  Figura 10: Via extrínseca de l’apoptosi.             

(Font:Guicciardi i Gores, 2005).  (Font: Guicciardi i Gores, 2005).  
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Figura 11: Principals receptors de mort de la via extrínseca apoptòtica. Els receptors de 

mort s’uneixen a les caspases efectores (-8 o -10) mitjançant els seus dominis de mort, 

després de ser activats pels lligands corresponents. (Font:  https://sites.google.com) 

3. Part experimental 

3.1. Coneixements previs  

3.1.1. Cultiu cel·lular 

Un cultiu cel·lular és un procés que ens permet cultivar i mantenir 

cèl·lules o línies cel·lulars fora del seu hàbitat preservant al màxim les 

seves propietats fisiològiques, bioquímiques i genètiques. Mitjançant 

aquest mètode podem controlar les condicions en què es troben les 

cèl·lules. És per aquest motiu que resulta de gran utilitat en la 

investigació bàsica, però també en altres àmbits diversos com el del 

diagnòstic, en estudis farmacològics i de toxicitat o en teràpia gènica. 

En un cultiu cel·lular s’han de recrear les condicions idònies pel 

creixement cel·lular dins d’un laboratori: temperatura a 37 °C, antibiòtics 

per prevenir possibles contaminacions, glucosa per als processos 

cel·lulars, quantitats d’oxigen i diòxid de carboni correctes, etc.    
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Podem classificar els cultius cel·lulars segons diversos criteris, 

principalment distingim dos grups de cultius cel·lulars: els cultius primaris i 

les línies cel·lulars.  

Les cèl·lules cultivades en cultius primaris provenen d’animals o humans, 

la seva divisió es pot produir o no i en cas que es diferenciïn es 

desenvolupen de manera que les seves característiques cada vegada 

són més diferents respecte les inicials. Cal afegir que aquest tipus de 

cèl·lules es moren progressivament i algunes d’elles, com les neurones, 

són utilitzades per estudiar patologies, ja que presenten notables 

similituds amb les neurones reals.  

D’altra banda, les cèl·lules que formen les línies cel·lulars són 

“immortals”; s’han tractat per tal que creixin i es divideixin 

indefinidament. Majoritàriament provenen de tumors, les cèl·lules dels 

quals es divideixen indefinidament per naturalesa, tot i que també 

existeixen altres fonts. Les línies cel·lulars sovint resulten més fàcils de 

cultivar i no acostumen a morir, a no ser que es vegin atacades per un 

agent extern.  

Per realitzar la pràctica hem utilitzat PC12, una línia cel·lular que prové 

de cèl·lules tumorals. Aquesta línia cel·lular és derivada de 

feocromocitoma4 de la medul·la suprarenal de rata i té el mateix origen 

embrionari que les neurones, fet que permet a les cèl·lules pluripotents 

de la línia cel·lular diferenciar-se i esdevenir neurones sota l’aplicació de 

certs estímuls concrets. Les cèl·lules PC12 són utilitzades bàsicament com 

a model per estudiar i fer unes primeres aproximacions sobre 

determinats mecanismes moleculars. 

 

 

                                                 
4 Feocromocitoma: tumor desenvolupat a partir de cèl·lules cromafíniques, que 

s’encarreguen de sintetitzar, emmagatzemar i secretar l’adrenalina i la noradrenalina. 

Normalment es troben a la medul·la suprarenal.  
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3.1.2. Matriu cel·lular 

Algunes cèl·lules s’han d’adherir al fons d’un recipient (placa) per tal 

que el seu desenvolupament sigui possible. En cas contrari, si les cèl·lules 

esmentades no s’adhereixen a cap superfície, moriran. Així doncs, la 

importància de l’adherència al recipient fa que sovint sigui necessari l’ús 

de matrius cel·lulars de diferents substàncies per assegurar que les 

cèl·lules s’enganxen correctament i sobreviuen.   

Concretament, en la majoria de línies cel·lulars no és necessària la 

utilització d’un coating o matriu cel·lular ja que les cèl·lules no es moren 

si es troben en suspensió a la placa. No obstant, la matriu ens serveix en 

el cas de la línia cel·lular PC12 perquè les cèl·lules creixin 

adequadament.  

La substància química orgànica que utilitzarem com a matriu cel·lular és 

el col·lagen, una proteïna fonamental pels éssers vius que forma fibres 

que proporcionen resistència a la tensió i la flexibilitat. Les fibres de 

col·lagen realitzen funcions diverses i formen part dels ossos, els tendons i 

la pell. També existeixen altres tipus de matrius cel·lulars utilitzades sovint 

com la polylysine o el Matrigel®. 

3.1.3. Medi del cultiu cel·lular 

Cada línia cel·lular té un medi de cultiu determinat, en el nostre cas 

utilitzarem DMEM + FBS + HS + HEPES. D’aquesta manera, les cèl·lules 

viuran en un medi artificial; un preparat de nutrients, aminoàcids, 

vitamines, sals minerals, glucosa i altres substàncies necessàries pel seu 

desenvolupament. La solució utilitzada també conté un indicador de pH 

que permet conèixer l’estat d’acidesa del medi de cara a la seva 

substitució. 

3.1.4. Inductor de l’apoptosi: estaurosporina 

L’estaurosporina (staurosporine en anglès) és un component químic 

alcaloide aïllat originalment el 1977 del bacteri Streptomyces 
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staurosporeus (Omura et al., 1977). Aquesta substància és inhibidora de 

cinases i impedeix que els enzims fosforilin els seus substrats. 

L’estaurosporina és coneguda i utilitzada en investigació científica per la 

seva capacitat d’induir l’apoptosi i també s’associa a processos de 

diferenciació cel·lular quan es troba a baixa concentració. És per això 

que utilitzarem aquest compost, a diferents concentracions, per 

provocar l’apoptosi a les cèl·lules.  

3.1.5. Condicions d’esterilitat 

Tal i com hem comentat anteriorment, quan treballem amb cultius 

cel·lulars és molt important garantir al màxim les condicions d’esterilitat, 

ja que les cèl·lules de mamífers s’han de cultivar en un medi molt ric en 

nutrients, sals i vitamines i això fa possible el creixement d’altres 

organismes no desitjats. Per evitar possibles contaminacions és necessari 

treballar en una campana de flux laminar, que ha estat esterilitzada 

prèviament. Cal que totes les superfícies de treball estiguin esterilitzades, 

incloent-hi la cabina i les mans de l’operador, que es desinfecten amb 

etanol abans d’iniciar el treball amb el cultiu cel·lular. De la mateixa 

manera els medis de cultiu i les solucions emprades també han de ser 

estèrils.  

3.1.6. Tècniques del laboratori: fixació i tinció Hoechst 

La fixació és un mètode que ens permet aturar el creixement de les 

cèl·lules en cultiu. Si apliquem una solució de fixació en una mostra, les 

seves cèl·lules deixen de tenir vida i es mantenen en l’estat morfològic 

que es troben en aquell moment. Aquesta tècnica ens és de gran ajuda 

a l’hora observar i analitzar les cèl·lules al laboratori. 

Per observar els canvis que es produeixen a nivell cel·lular en molts casos 

també és necessària la tinció de la mostra. En el nostre cas realitzarem la 

tinció Hoechst que dóna coloració a l’ADN situat a l’interior de la cèl·lula 

i permet veure’n el seu estat morfològic mitjançant la microscòpia de 

fluorescència.  
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A la solució de fixació que necessitarem en aquesta pràctica ja hi hem 

introduït el colorant Hoechst, substància que ens provocarà la tinció dels 

nuclis cel·lulars. Aquesta mescla està formada per diferents reactius 

amb les seves proporcions corresponents:  

Un  0,01% de Triton-X 100, un detergent d’ús comú en laboratoris per 

trencar la membrana cel·lular i extreure proteïnes o orgànuls o per 

conferir permeabilitat a la membrana de les cèl·lules. Ens resultarà útil 

per donar permeabilitat a la membrana cel·lular i fer possible la tinció 

amb Hoechst.  

Un 4% de paraformaldehid (PFA), un derivat del formaldehid o metanal 

que en forma de solució pura en aigua ens permet fixar les mostres en 

processos de microscòpia o histologia. La inhalació d’aquest compost 

és nociva pels pulmons i és per això que és important treballar en una 

cabina de flux laminar quan s’està manipulant.  

PBS o tampó fosfat salí a una proporció 0,5x, una solució tampó que 

s’utilitza freqüentment en recerca biològica. Consisteix en una solució 

aquosa salina que conté fosfat d’hidrogen del sodi, clorur de sodi i clorur 

de potassi i fosfat de monopotassi (en algunes formulacions). Com que 

el PBS no és tòxic i és isotònic per la majoria de cèl·lules, té nombroses 

aplicacions. Sovint s’utilitza en la dilució de substàncies emprades per fer 

el cultiu cel·lular. 

Hoechst a una proporció 1/10000, un colorant fluorescent d’ADN emprat 

en processos de microscòpia de fluorescència i en la separació cel·lular 

per citometria de flux. Aquest colorant quan és excitat per llum 

ultraviolada, a uns 350 nm, emet una llum fluorescent blava i ens dóna la 

possibilitat de visualitzar nuclis i mitocondris, ja que el Hoechst marca 

l’ADN. Podem utilitzar-lo en cèl·lules vives o fixades prèviament i sovint és 

més eficaç que altres mètodes de tinció d’àcids nucleics com la DAPI, ja 

que la tinció amb Hoechst és més lipòfila i per tant més òptima per a 

travessar la membrana cel·lular.  
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3.2. Càlculs de la part experimental  

3.2.1. Sembrat de les cèl·lules als pous (Dia 0) 

Comptatge de les cèl·lules amb la càmera de Neubauer 

Càlculs per obtenir el nombre de cèl·lules 

 

325 cèl · lules

3 quadrats
= 108, 3̂ cèl · lules/quadrat 

108, 3̂ cèl · lules · 10.000 =  𝟏𝟎𝟖, �̂� ·  𝟏𝟎𝟒 𝐜è𝐥 · 𝐥𝐮𝐥𝐞𝐬/𝐦𝐋 

108, 3̂ ·  104 cèl · lules

1 mL
=  

x

10 mL
                             x =  𝟏𝟎𝟖, �̂� · 𝟏𝟎𝟓 𝐜è𝐥 · 𝐥𝐮𝐥𝐞𝐬 

 

Càlcul del volum necessari de líquid inicial als pous 

Càlculs del volum inicial per cada pou de 20.000 cèl·lules de PC12  

Disposem de 10 mL (10.000 µL) de líquid inicial (dissolució de cèl·lules en 

suspensió) i coneixem el nombre de cèl·lules que conté: 108·105 cèl·lules, 

unes 108·104 cèl/mL. Coneixent també que la concentració necessària 

per dur a terme el nostre experiment és de 40.000 cèl·lules/mL, a cada 

pou de 0,5 mL li corresponen 20.000 cèl·lules.  

Així doncs, fem una proporció per obtenir el volum de líquid inicial que 

dipositarem dins de cada pou de la placa i després diluirem amb el 

medi corresponent amb la finalitat d’arribar a la concentració de 

cèl·lules desitjada (20.000 cèl·lules/pou): 

 

 108 · 105 cèl · lules 

10.000µL
=

20.000 cèl · lules

x
 

x =  
10.000 ·  20.000

 108 · 105
= 18,5 µL 

𝐱 =  𝟏𝟖, 𝟓 µ𝐋 
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3.2.2. Tractament amb l’inductor de l’apoptosi (Dia 1) 

Càlculs per obtenir el volum de les diferents dissolucions d’estaurosporina  

El volum de la mostra de cada pou és de 500 µL, aplicant la fórmula que 

relaciona la concentració amb el volum podem obtenir la quantitat 

determinada de la solució mare d’estaurosporina que necessitem per 

aconseguir les dissolucions amb les concentracions corresponents: 

 

V1= ?   V2= 500 µL   C1= 1 mM (1·103 µM) 

 

C2= 0,25 µM  

V1 · C1 = V2 ·  C2  

V1 =  
500µL · 0,25µM

1 · 103
 

𝐕𝟏 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟓 µ𝐋 

C2= 0,5 µM 

V1 · C1 = V2 ·  C2 

V1 =  
500µL · 0,5µM

1 · 103
 

𝐕𝟏 = 𝟎, 𝟐𝟓 µ𝐋 

C2= 1 µM 

V1 · C1 = V2 ·  C2  

V1 =  
500µL · 1µM

1 · 103 µM
 

𝐕𝟏 = 𝟎, 𝟓 µ𝐋 
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3.2.3. Fixació i tinció de la mostra (Dia 2) 

Fixació i tinció de les cèl·lules  

Per fixar i tenyir les cèl·lules utilitzem 4 mL de la solució de fixació que 

conté 0,01% de Triton-X 100, un 4% de PFA, 0,5x de PBS i un 1/10000 de 

Hoechst. Aquest compost l’obtindrem a partir de diverses solucions mare 

(ja preparades al laboratori) que contenen respectivament un 10% de 

Triton-X 100, un 32% de PFA, 1x de PBS i 1x de Hoechst. 

Càlculs per obtenir la solució de fixació 

Seguint el protocol de l’experiment, necessitem 166 µL de la solució de 

fixació per cada pou de la placa. Per obtenir la quantitat exacta 

necessària de cada reactiu apliquem la fórmula que relaciona les 

concentracions amb els volums: 

V2 = 4mL V1 = ?  V1 · C1 = V2 ·  C2 

Triton-X 100: 

C1 = 10% C2 = 0,01% 

V1 =  
4mL · 0,01%

10%
 

𝐕𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 𝐦𝐋 

PFA: 

C1 = 32% C2 = 4%  

V1 =  
4mL · 4%

32%
 

𝐕𝟏 = 𝟎, 𝟓 𝐦𝐋 

PBS: 

C1 = 1x  C2 = 0,5x  

V1 =  
4mL · 0,5x

1x
 

𝐕𝟏 = 𝟐 𝐦𝐋 

Hoechst:  
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C1 = 1x  C2 = 1/10000  

V1 =  
4mL ·

1
10000

1x
 

𝐕𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒 𝐦𝐋 

3.3. Imatges dels resultats de l’experimentació 

Els resultats del procés experimental que van permetre elaborar el gràfic 

es van extreure a partir de les imatges que s’exposen a continuació. De 

cada pou de la placa es van realitzar 4 fotografies a l’atzar mitjançant 

el microscopi òptic i tècniques de fluorescència (Figura  12, 13, 14 i 15). 

 

 

 

 

 

Figura 12: Imatges del pou tractat amb 1 µM d’estaurosporina (10x).                              

(Font: pròpia). 
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Figura 13: Imatges del pou tractat amb 0,5 µM d’estaurosporina (10x).                    

(Font: pròpia). 

Figura 14: Imatges del pou tractat amb 0,25 µM d’estaurosporina (10x).                    

(Font: pròpia). 



 

 

 | 18  

 

 

 

 

 

Figura 15: Imatges del pou no tractat (10x). (Font: pròpia). 
 


