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“A la vida no hi ha coses que témer, 

només coses que comprendre” 

 

Marie Curie 
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INTRODUCCIÓ 

Càncer. Càncer és, probablement, una de les paraules més temudes en la 

societat actual.  

Tots hem pensat algun cop en aquesta paraula,  ja sigui de manera preocupada 

o de manera curiosa; en el meu cas, ho he fet de les dues maneres.  

Des de ben petita he volgut saber-ho tot: m’agrada saber on vaig, com funcionen 

les coses que m’envolten, per què passen les coses, com funciono jo mateixa. 

Això m’ha portat a preguntar molt i a buscar sempre respostes. 

Mentre estudiava tercer d’ESO vaig decidir que volia dedicar la meva vida 

professional a la medicina, concretament a l’oncologia, i he mantingut aquesta 

idea fins ara. És per això que vaig pensar que el meu Treball de Recerca no 

podia de tractar d’una altra cosa que no fos el CÀNCER. 

Quan vaig començar el meu treball, vaig llegir molts articles sobre el càncer i els 

avenços que s’estaven fent en el seu estudi. Cada cop em sentia més i més 

interessada en el tema i em sorgien més i més dubtes. Vaig trobar que molts dels 

articles publicats recentment eren d’especialistes de la Universitat de Barcelona 

i vaig decidir centrar la part pràctica del meu Treball de Recerca en els estudis 

que s’estaven fent al moment. Per fer-ho vaig contactar amb el Doctor Josep 

Maria Estanyol i el seu equip (el Francesc i la Maria José) del laboratori de 

proteòmica de la Universitat de Barcelona que em van deixar col·laborar en una 

petita part del gran projecte en que participen. 

Durant el més de juny em vaig reunir amb el Doctor Josep Maria Estanyol que 

em va explicar en què consistia el projecte on jo participaria i quina seria la meva 

funció. Em va parlar sobre biomarcadors, en concret d’un oncogen anomenat K-

Ras, un concepte que era totalment nou per a mi i entorn el qual giraria tot el 

meu treball. 

Vaig haver d’informar-me sobre aquests nous conceptes molt ràpidament perquè 

només unes setmanes més tard vaig iniciar el meu treball de laboratori i vaig 

estar anant per les tardes del més de juny i juliol a fer la part pràctica del meu 

treball. 
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La feina al laboratori va ser divertida. No vaig tenir gaire dificultats perquè Josep 

Maria, Francesc i Maria José em van ajudar en tot moment i van fer el possible 

perquè entengués el que feia i per què ho feia. Va ser una experiència molt 

enriquidora on vaig poder posar en pràctica moltes coses que havia après a  

l’institut durant el curs i vaig aprendre moltes coses noves. Tot i que va ser una 

experiència genial, també em va fer adonar-me que la vida al laboratori no està 

feta per mi.  

D’altra banda, buscar informació sobre termes i conceptes tan nous va ser difícil 

perquè no hi ha cap llibre que en parlè, sinó que vaig haver de llegir molts articles, 

molts dels quals estaven en anglès i escrits en un registre cientificotècnic molt 

complex i vaig necessitar bastant ajuda per entendre-ho tot.  

Buscant informació vaig sentir parlar del doctor Manel Esteller, un dels majors 

experts en epigenètica (un dels temes que tracta el meu treball) i càncer, que ha 

escrit nombrosos articles que he utilitzat al llarg del treball. Al més d’octubre vaig 

assistir a una conferència seva a l’auditori Barrades i vaig entendre tant bé tot 

allò que explicava que vaig decidir posar-me en contacte amb ell per parlar sobre 

el meu Treball de Recerca. Malauradament, i per temes d’horaris i d’agenda no 

vaig poder arribar a parlar amb ell. 

Així i tot, el que més m’ha costat d’aquest treball ha estat plasmar sobre el paper 

tots els coneixements que he aprés, escriure de manera comprensible per a algú 

que no hagi sentit mai a parlar del tema, tot allò que jo, al meu cap, entenc. Per 

fer-ho m’han estat molt útils les explicacions del Pere Estupinyà, un divulgador 

científic i autor de: El lladre de cervells,  un llibre que permet entendre a tothom 

de manera molt resumida i senzilla tot allò que la ciència tracta en l’actualitat.  

Tot i que en general, ha sigut un procés força llarg,  m’hagués agradat tenir més 

temps per treballar més al laboratori i realitzar més experiments relacionats amb 

aquest treball, i així aprofundir molt més en tots els conceptes dels quals  parlo 

en aquesta memòria, a més de poder seguir en contacte amb experts que 

resolguin els molts dubtes que m’han sorgit en acabar el treball. 

M’agradaria agrair al Doctor Josep Maria, a la Maria José i al Francesc per acollir-

me al seu laboratori i per l’ajuda rebuda en tot moment, especialment al Josep 

Maria que un cop acabades les pràctiques m’ha seguit ajudant en la redacció de 
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la memòria del meu treball i no només per això, sinó també per deixar-me 

participar en un projecte tan gran per una estudiant de batxillerat i amb el qual 

he après tantes coses que de cara al futur em seran molt útils. També, vull agrair 

a la Marta Marfil, la meva tutora del Treball de Recerca, la feina feta. I per últim 

a la meva mare per tota l’ajuda i suport que m’ha donat en tot moment.  

Aquest treball el dedico al meu pare què és una de les raons per les quals he 

tingut aquest tema tan present als meus pensaments i que m’ha dut a fer-me 

tantes preguntes. 
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1.OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

	

Els objectius que he volgut assolir en aquest treball són: 

1. Saber què és aquesta malaltia i què la causa. 

2. Conèixer l’estat actual dels estudis, les investigacions sobre càncer i els 

seus tractaments. 

3. Saber com s’enfoca el futur d’aquesta malaltia. 

4. Experimentar el que és una recerca a nivell de laboratori. 

5. Conèixer alguns mètodes en la recerca biomèdica del càncer i demostrar 

les hipòtesis formulades sobre aquests mètodes. 

També, indirectament, fruit d’aquests objectius he volgut transmetre aquests 

coneixements de manera didàctica i de fàcil comprensió per tal de fer arribar tot 

allò que he aprés a tothom que llegeixi el meu treball. 

Les hipòtesis de la part pràctica del meu treball són: 

1. És possible aconseguir una millora del procediment d’extracció 

d’un biomarcador, el K-Ras. 

2. La PKC fosforila la K-Ras i es pot actuar sobre la PKC amb 
substàncies químiques. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 EL CÀNCER 

2.1.1 Què és el càncer? 

Càncer és el nom donat a un conjunt de malalties relacionades causades per la 

divisió descontrolada de cèl·lules en qualsevol part del nostre organisme.  

Les cèl·lules de qualsevol organisme pluricel·lular estan programades per a 

néixer, créixer, dividir-se i morir i és l’ADN (àcid desoxiribonucleic) o informació 

genètica,  l’encarregat d’emmagatzemar tota la informació per poder donar les 

ordres a les cèl·lules de com i quan fer cada funció. Per tant, en molts casos, és 

un error en la síntesi d’ADN el que provoca aquesta divisió descontrolada de 

cèl·lules. 

Aquesta divisió descontrolada de cèl·lules dona lloc a tumors. Un tumor és una 

massa de teixit superpoblada per cèl·lules. Els tumors poden ser benignes o 

malignes i la principal diferència entre aquests és que els tumors malignes poden 

viatjar a través del sistema circulatori o del sistema limfàtic i propagar-se a altres 

llocs de l’organisme. Que un tumor sigui benigne o maligne depèn de la fisiologia 

de les cèl·lules que el formen; les cèl·lules malignes són menys especialitzades 

que les benignes, ja que en dividir-se abans de temps, no han tingut temps de 

créixer i especialitzar-se. A més, no obeeixen les ordres de l’organisme per 

deixar de dividir-se, ni segueixen el procés d’apoptosi o mort cel·lular 

programada, sinó que actuen com a paràsits de les cèl·lules que no ho són, 

utilitzant-les per a poder viure i seguir dividint-se. Sens dubte, però, la 

característica més fonamental i necessària per la supervivència d’aquestes 

cèl·lules és que tenen la capacitat d’amagar-se del sistema immunològic i que 

aquest no les ataqui, ni les consideri estranyes. 

3.1.2 Geografia del càncer 

3.1.2.1 El càncer a Catalunya 

Catalunya, com la resta del món, es veu afectada pel càncer, essent aquest la 

primera causa de mort en homes i la segona en dones catalanes (després de 

malalties del sistema circulatori). 
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Segons un estudi realitzat per la Generalitat de Catalunya l’any 2007, a 

Catalunya es diagnostiquen, aproximadament,  33.700 casos de càncer cada 

any (20.000 en homes i 13.700 en dones), i uns 15.700 (9.800 homes i 5.900 

dones) malalts  acaben morint anualment  a causa del càncer o malalties 

desenvolupades per aquest.  

Els càncers més freqüents en homes catalans són el càncer de pròstata (21’3%), 

el de pulmó (15’1%), el càncer colorectal (15%), el de bufeta (11’2%) i el de 

cavitat oral o faringe (3’9%), suposant així un 66’5% del total.  

En les dones catalanes, els càncers més freqüents són el càncer de mama 

(28’6%), el càncer colorectal (15’3%), el de cos d’úter (3’9%) i els limfomes de 

no Hopkins (3’7%). (Fig.1) 

Es preveu que durant la pròxima dècada el número de  pacients diagnosticats 

amb càncer augmenti degut, sobretot, a l’augment de l’esperança de vida.  

Tot i que aquestes xifres puguin semblar alarmants, cal dir també que en el 

període de 1993-2007 la mortalitat per càncer va disminuir un 1.3% en homes i 

un 2.1% en dones; i per sort, aquesta tendència a disminuir ha seguit augmentant 

fins l’actualitat.  
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Fig. 1: Gràfica comparativa  del càncer a Catalunya segons el gènere. Font: gencat.cat 
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3.1.2.2 El càncer a Espanya 

Pel que fa a Espanya, es calcula que un de cada tres espanyols patirà càncer al 

llarg de la seva vida. 

L’any 2012 es van diagnosticar 215.534 casos de càncer al a Espanya (86.984 

en dones i 128.550 en homes), segons l’estudi realitzat per la Sociedad Española 

de Oncología Médica (SEOM). Aquest mateix estudi revela que es preveu que 

al 2020 al nostre país es  detectin 247.713 casos de càncer, el que implicaria un 

augment del 12.6% respecte al 2007. Com al 2012, es creu que el càncer influirà 

més als homes que a les dones, i la majoria de malalts seran majors de 65 anys.  

 

Com es pot observar al comparar les gràfiques dels càncer a Catalunya amb les 

d’Espanya, la incidència per aquesta patologia és molt similar a ambdues 

regions. En totes dues regions el càncer de mama és el que afecta a més dones 

i el càncer de pròstata el que afecta a més homes. Si es tenen en compte ambdós 

sexes, la major incidència ve causada pel càncer de còlon i recte. 
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Fig. 2: Gràfica comparativa càncer a Espanya segons el gènere. Font: SEOM 
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3.1.2.3 El càncer al món 

L’any 2012, segons estudis realitzats per la WHO (World Health Organisation) 

es van diagnosticar 14.068.000 casos de càncer arreu del món (7.410.000 

homes i 6.658.000 dones) amb una mortalitat del 58.3%. Cal dir, però, que el 

58.3% de mortalitat del 2012 s’ha disminuït al llarg d’aquest últims anys gràcies 

als avenços de la medicina moderna. 

El nombre de diagnòstics de càncer varia en els diferents llocs del món essent 

més elevat en països desenvolupats. Això és degut a que els països 

desenvolupats tenen l’esperança de vida més elevada i que a partir dels 65 anys 

les possibilitats de patir càncer augmenten exponencialment. Tot i així, la 

mortalitat en països subdesenvolupats és fins a un 20% més elevada que en 

països desenvolupats a causa de l’estil de vida i les mancances dels seus 

sistemes sanitaris. 

Tot i que en països amb un nivell de desenvolupament similar la incidència 

d’aquestes malalties és semblant, el tipus de càncer més patit en cada país varia 

segons les condicions de vida. Per exemple, als Estats Units d’Amèrica és molt 

freqüent el càncer de còlon i es creu que la causa és la dieta americana (molt 

rica en carn processada i amb poca fibra); o en el cas de la Xina, on hi destaca 

el càncer de fetge a causa de l’alta prevalença de l’hepatitis B que hi ha al país 

que pot evolucionar en hepatocarcinomes1. 

 

3.1.3 Què causa el càncer? 

El càncer ve causat per alteracions o errors en la síntesi de les proteïnes 

codificades2 per l’ADN, però què causa aquestes alteracions? 

Tot i que s’han trobat alguns factors, maneres de viure o hàbits que poden 

afavorir al desenvolupament d’ aquesta malaltia (com el tabaquisme, el 

sedentarisme...)  les causes exactes es desconeixen perquè és una malaltia 

multifactorial, és a dir que hi ha molts elements que hi poden influir. 

																																																								
1	Hepatocarcinomes: Càncer de fetge 
2 Codificació de proteïnes: Expressió de proteïnes. 
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Es creu que la formació d’un tumor o càncer pot venir provocada, principalment,  

per dos factors o bé la combinació d’ambdós: l’herència genètica, és a dir, els 

gens que rebem dels nostres progenitors; i l’ambient on aquests gens 

s’expressen, l’ambient en què vivim.  

En els últims anys es parla d’un concepte nou anomenat epigenètica.  

 

3.2.L’EPIGENÈTICA 

3.2.1 Què és? 

Per poder parlar d’epigenètica, primer hem de tenir clar el concepte de genètica. 

 La genètica és la ciència que estudia l’herència biològica, és a dir, els 

mecanismes de transmissió dels caràcters biològics3 de generació en generació, 

i com aquests s’expressen en cada persona. Aquesta informació es troba a 

l’ADN, que es troba al nucli de cada una de les cèl·lules dels organismes 

eucariotes4 i conté les instruccions necessàries perquè les cèl·lules puguin 

realitzar totes les seves funcions.   

L’ADN està format per una doble hèlix de 

nucleòtids. Un nucleòtid és una molècula 

formada per un grup fosfat, un glúcid i 

una base nitrogenada. Aquestes bases 

són quatre: adenina, timina, citosina i 

guanina que s’agrupen dos a dos de 

manera específica (adenina, timina, 

citosina-guanina). L’ordre en que s’ordenen aquestes bases, defineix les 

instruccions de l’ADN; de manera semblant a la forma que s’ordenen les lletres 

per formar paraules. Aquesta seqüència d’informació genètica és tan i tan llarga 

que l’única manera que encaixi dins la cèl·lula és enrotllant-se sobre si mateixa 

com si fos un cabdell formant unes estructures que reben el nom de 

																																																								
3	Caràcters biològics: (o caràcters genètics) són aquelles qualitats, trets o factors que venen 
determinats per un gen o un grup de gens determinats. P.ex. alçada, color dels ulls, forma del 
cabell,... 
4 Organismes eucariotes: Són tots aquells organismes formats per cèl·lules eucariotes, és a dir 
per cèl·lules complexes amb nucli i membrana cel·lular. 

	

	

	

	

Fig.3:Estructura ADN. Font:clubmaestraandr 

eaclubmaestraandra 
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cromosomes. El conjunt de tots els cromosomes d’un organisme formen el 

genoma. 

Conèixer la nostra història genètica ens dona informació d’algunes de les 

predisposicions del nostre organisme a patir algunes malalties de caràcter 

hereditari, com són alguns tipus de càncer.  

La genètica ve regida per un conjunt de lleis descobertes i 

escrites per primera vegada per Gregor Mendel, el avui 

considerat pare de la genètica, que dedicà bona part de la 

seva vida a experimentar amb la genètica de les llavors de 

pèsol que es regeixen per les mateixes lleis genètiques 

bàsiques que els animal. 

Les característiques hereditàries és transmeten a través de les cèl·lules 

reproductores. Tal i com va dir August Weistmann, només podem heretar o 

passar de generació en generació els al·lels5 que trobem a les cèl·lules 

reproductores. Per demostrar aquesta teoria, Weistmann va tallar la cua a 68 

ratolins blancs en repetides ocasions durant 5 generacions, a l’encreuar aquests 

ratolins “artificialment mutats”, cap de les 901 cries de les cinc generacions patia 

cap mutació a la cua. Això demostra, per tant, que les cèl·lules somàtiques6 no 

poden passar la seva informació genètica de generació en generació. Per tant, 

això ens permet demostrar que només són hereditàries aquelles malalties 

codificades en els gens de les cèl·lules reproductores. 

Partint d’aquesta base, en l’actualitat, apareix el concepte de l’epigenètica. 

L’epigenètica és una ciència nova, descrita per primer cop fa només mig segle. 

És la ciència que estudia les marques químiques que regulen el nostre ADN, i 

poden actuar sobre els nostres gens fent que aquests es manifestin o no, 

permetent-nos així adaptar-nos al medi que ens envolta.  Fins ara es pensava 

que els gens eren inamovibles i es transmetien de pares a fills i només patien 

canvis si apareixia alguna mutació causada per un factor x. L’epigenètica diu 

però que, tot i que els gens es transmeten intactes de pares a fills, poden estar 

																																																								
5 Al·lels: Cada una de les alternatives que pot presentar un gen d’un caràcter. 
6 Cèl·lules somàtiques:	Cèl·lules dels òrgans no reproductors. 

	

	

	

	

Fig. 4: Gregor Mendel 
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encesos o apagats en funció d’aquestes marques químiques. Aquestes marques 

químiques són el que es coneix com a epigenoma. 

L’epigenètica explica, per exemple, perquè dos germans bessons univitel·lins 

(amb informació genètica idèntica) són, en realitat, diferents. 

Tal i com diu Manel Esteller (un dels principals experts i investigador en medicina 

moderna i epigenètica) en una entrevista per a EFEsalud: “El genoma és 

l’abecedari i l’epigenoma és la seva accentuació. Posar un accent o un altre pot 

canviar el sentit d’una paraula encara que la paraula sigui la mateixa”  

El doctor Esteller i el seu equip, juntament amb molts altres científics arreu del 

món, treballen dia a dia per a buscar de quina manera es pot aprofitar el 

coneixement en epigenètica per aplicar-lo a la medicina d’avui, buscant nous 

tractaments, i sobretot enfocant la medicina cap a l’individu: medicina 

personalitzada. 

3.2.2 Aplicacions de l’epigenètica en el càncer 

La primera alteració epigenètica en una malaltia va ser descrita en càncer a 

mitjans dels anys 80, però no és fins l’any 1996 que es troben els primers gens 

inactivats de manera epigenètica en càncer. Es va demostrar en aquest moment 

que el càncer és una malaltia amb alteracions genètiques i epigenètiques amb 

el mateix grau d’importància. 

Existeixen uns gens que eviten el creixement de les cèl·lules i que ens haurien 

de protegir contra el càncer. Aquests eviten el creixement, la proliferació i la 

disseminació de cèl·lules. Quan una cèl·lula és cancerígena, posa un senyal d’ 

stop al seu ADN i al de les cèl·lules que infecta. Aquest senyal és una marca 

química que bloqueja l’activitat d’aquests gens i per tant, no ens poden protegir 

del càncer.  

Se sap que només el 10% dels càncers són de caràcter hereditari, mentre que 

l’altre 90% dels càncers són tumors esporàdics en la formació dels quals hi ha 

una contribució epigenètica molt important. 

Avui en dia, es fa recerca de fàrmacs capaços d’eliminar aquestes marques 

químiques dels gens inhibidors de càncer i així permetre la seva expressió 

adequada.  
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3.3.TRACTAMENTS CONTRA EL CÀNCER 

3.3.1 Tractaments tradicionals 

3.3.1.1 Cirurgia 

La cirurgia és la modalitat terapèutica més antiga en tractaments contra el càncer 

i es du a terme en tumors localitzats. Consisteix en l’extirpació del tumor intentant 

treure amb ell totes les cèl·lules mutades. L’extirpació del tumor, pot no ser 

suficient per a curar el malalt, llavors s’aplicaran també altres tractaments 

anticancerosos. 

Hi ha, en realitat, diversos tipus de cirurgia, i no totes van dirigides a sanar el 

pacient, sinó que quan el càncer està en una fase més avançada s’intervé al 

pacient amb l’objectiu de disminuir el dolor causat pel tumor, tot i que això no 

dugui al pacient a una millora de salut. També se solen realitzar cirurgies per a 

conèixer les característiques del tumor abans de tractar-lo: quina mida té, si és 

benigne o maligne,... (biòpsia) 

3.3.1.2 Radioteràpia: 

En la radioteràpia s’utilitza l’emissió de raigs X per a matar les cèl·lules 

canceroses i evitar-ne la propagació. Hi ha dos tipus de radioteràpia: l’externa, 

on una màquina externa dirigeix la radiació cap a les cèl·lules canceroses; i la 

interna, on la radiació s’introdueix a l’interior del cos del malalt, prop de les 

cèl·lules afectades (es col·loca material radioactiu directament en el tumor). 

Tot i que aquest mètode de tractament del càncer fou un gran avenç en el seu 

dia i presenta molts avantatges, també presenta molts efectes secundaris (com 

els de qualsevol exposició directa a radiacions) i és un tractament dur pel pacient. 

3.3.1.3 Quimioteràpia 

La quimioteràpia és un tractament mèdic que consisteix en l’administració de 

substàncies químiques amb l’objectiu de matar les cèl·lules cancerígenes. El 

principal problema de la quimioteràpia és que és un tractament molt agressiu, i, 

tot i que s’està fent recerca en el camp i els fàrmacs són cada cop més dirigits i 

específics, no s’ha aconseguit administrar els fàrmacs de manera que només 

eliminin les cèl·lules mutades, sinó que elimina o danya totes les cèl·lules que 

troba al seu camí.  
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3.3.2 Nous tractaments: la medicina personalitzada 

La medicina personalitzada és aquella que s’adapta a les necessitats particulars 

de cada pacient i de cada malaltia. En aquesta nova percepció de la medicina el 

que es pretén és conèixer l’organisme del pacient, i el de la malaltia que l’afecta 

i, d’aquesta manera, poder adaptar la dosi i el tipus de fàrmac o de teràpia que 

cal administrar-li. Com és ben sabut, un mateix fàrmac pot afectar de manera 

molt diferent a dues persones que pateixen exactament la mateixa malaltia. 

Aquesta nova medicina s’està utilitzant molt en tot tipus de malalties, però 

sobretot en oncologia, en càncer. 

Els últims estudis giren entorn a les teràpies dirigides o els fàrmacs diana, on el 

tractament es focalitza en el pacient específic que pateix la malaltia i actua 

només en el focus del problema, evitant així atacar cèl·lules sanes o altres parts 

de l’organisme que no estan afectades per la patologia. Aquests fàrmacs només 

s’activen en determinades condicions. És una idea que pot semblar complicada, 

però és en realitat molt fàcil d’entendre amb un exemple: en el cas de la malària, 

s’ha ideat un fàrmac que s’introdueix a l’organisme del pacient, i només s’activa 

quan rep l’emissió d’una llum determinada en una zona determinada; d’aquesta 

manera si només s’aplica aquesta llum a les parts de l’organisme danyades, a la 

diana, el fàrmac només actuarà en aquell punt i no causarà cap dany colateral. 

La llum no és l’únic mètode, sinó que s’han creat altres opcions: per exemple, 

fàrmacs que només s’activen en medis determinats, o bé, fàrmacs que 

s’adhereixen a cèl·lules malignes. 

Aquests mètodes augmenten l’eficàcia dels fàrmacs, i per tant, se’n pot reduir la 

quantitat de la dosi; com menys fàrmac, menys efectes secundaris i menys 

substàncies estranyes que rep el nostre cos.  

En el cas del càncer, l’objectiu d’aquest tipus de tractament és aturar la malaltia 

des de l’origen, intentar aturar la sobre-divisió cel·lular. 

És en la recerca per trobar aquests fàrmacs on pren el seu paper més important 

l’epigenètica. Per conèixer les malalties i els pacients el màxim detalladament 

possible, a nivell molecular, amb l’ajuda de l’epigenètica es fa recerca de 

biomarcadors que permeten conèixer l’estat d’una malaltia i quin és el tractament 

més adequat a seguir. 
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En definitiva, un dels objectius de la medicina personalitzada combinada amb 

l’epigenètica, en el camp del càncer és la recerca biomarcadors que permetin 

proves diagnòstiques més acurades i tractaments més específics. 

 

3.4.BIOMARCADORS 

3.4.1 Què són? 

Els marcadors biològics o biomarcadors són substàncies (normalment proteïnes) 

que indiquen un estat biològic determinat; és a dir, biomolècules que permeten 

saber si un procés biològic és normal, o patològic. Els biomarcadors poden ser 

diagnòstics, que detecten la malaltia; pronòstics, que permeten seguir el curs de 

la malaltia,  o predictius, que permeten triar un tractament que s’adeqüi al màxim 

a les necessitats de cada pacient i la seva malaltia.  

Els biomarcadors tumorals són substàncies produïdes per les cèl·lules 

canceroses o per cèl·lules benignes de l’organisme com a resposta del càncer o 

altres patologies benignes ( tumors no cancerígens). Totes les cèl·lules d’un 

organisme sa o malalt els poden expressar, però la diferència és que els 

biomarcadors es troben sobre-expressats o infra-expressats en organismes que 

pateixen patologies cancerígenes. Un marcador tumoral pot ajudar a 

diagnosticar càncer, planificar-ne el tractament i inclús determinar si aquest està 

essent efectiu o no.  

Es poden trobar marcadors a l’orina, la femta, la sang, els teixits,... Recentment, 

s’ha començat a utilitzar com a marcadors tumorals l’expressió gènica i els canvis 

en l’ADN (biomarcadors epigenètics). 

 

3.4.2 Com ajuden els marcadors en els tractaments contra el càncer? 

L’Anàlisi de biomarcadors juntament amb altres proves mèdiques permeten 

diagnosticar càncer.  

A més, abans de començar el tractament, en alguns tipus de càncer la 

concentració de marcadors reflecteix l’extensió de la malaltia i el pronòstic del 

pacient. Això permet planificar el tractament de manera més precisa.  
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Per comprovar si la teràpia seguida funciona es mesuren els marcadors de 

manera periòdica durant el tractament per veure si els nivells s’estabilitzen. Un 

cop acabat el tractament, mesurar de nou els nivells dels marcadors serveix per 

a revisar-ne la recurrència. 

 

3.4.3 La proteòmica, el futur dels biomarcadors 

Avui en dia encara no s’ha trobat cap marcador universal, és a dir que indiqui 

qualsevol indici de qualsevol tipus de càncer, sinó que s’han trobat proteïnes que 

fan referencia a un càncer determinat o a uns quants. Els investigadors 

oncològics recorren a la proteòmica per a seguir avançant en el descobriment de 

marcadors tumorals. 

La proteòmica és l’estudi de totes les proteïnes expressades pel genoma. El 

conjunt d’aquestes proteïnes és el proteoma. La proteòmica permet identificar, 

categoritzar i classificar les proteïnes segons la funció que realitzen i la relació 

que estableixen entre elles; també permet caracteritzar les xarxes funcionals de 

proteïnes durant processos fisiològics i patològics de les cèl·lules, teixits, òrgans, 

etc. 

Tots aquests coneixements a nivell proteòmic permeten la recerca de 

biomarcadors i de nous fàrmacs d’actuació a nivell molecular. 

Hi ha tres aspectes que la proteòmica estudia relacionats amb aquests dos 

objectius: 

• Proteòmica d’expressió: estudia l’abundància relativa de les proteïnes. 

• Proteòmica estructural: estudia la caracterització de l’estructura 

tridimensional de les proteïnes. 

• Proteòmica funcional: estudia les proteïnes per dins i la manera com 
aquestes interactuen amb altres molècules, tant proteiques com no. 

La part pràctica del treball de recerca, l’he realitzat a la Unitat de Proteòmica dels 

CCIT de la UB estudiant diferents aspectes de les modificacions de les proteïnes 

per tal de trobar agents que inhibeixin la funció dels oncogens. 
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3.4.3.1 Tècniques utilitzades en proteòmica 

La proteòmica es basa en tres aspectes bàsics d’anàlisi. Com que les cèl·lules 

tenen milers de proteïnes diferents, en primer lloc necessitem tècniques per 

poder separar-les. No les podem estudiar totes juntes, el sistema seria massa 

complicat. En segon lloc necessitem identificar-les. Això es fa mitjançant la 

seqüenciació, és a dir, saber quins aminoàcids formen la proteïna i en quina 

posició es troben. I per últim, necessitem programaris per tractar dades de gran 

contingut, el que anomenem BIG-DATA 

 

• Electroforesi proteica: l’electroforesi proteica és un mètode de separació 

de proteïnes. Al sotmetre una mostra de plasma sanguini a un corrent 

elèctric, les proteïnes es mouen i s’agrupen; això permet identificar-les. 

•  Espectrometria de masses: l’espectrometria de masses és una altra 

tècnica emprada per obtenir informació quantitativa i qualitativa 

(estructura i massa) de biomolècules. Aquesta tècnica es basa en la 

ionització d’una mostra i la separació dels ions d’aquesta en funció de la 

seva relació massa/càrrega. Com a resultat d’aquest mètode s’obté 

l’espectre de la mostra -que és com l’empremta digital del component 

analitzat- que ens permet conèixer-ne la composició exacta. L’aparell que 

analitza aquest espectre és l’espectròmetre de masses. 

 

3.4.4 Alguns exemples de biomarcadors 

1. Activador del plasminogen urocinasa (uPA) i inhibidor de l'activador del 
plasminogen (PAI-1) 
•  Tipus de càncer: càncer de mama 
•  Teixit analitzat: tumor 
•  Ús: determinar la malignitat del càncer i guiar-ne el tractament 

2. Alfa-fetoproteïna (AFP) 

• Tipus de càncer: càncer de fetge i tumors de cèl·lules germinatives 

• Teixit analitzat: sang 
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• Ús: ajuda a diagnosticar càncer de fetge i vigilar la reacció al tractament; 

per avaluar l'estadi, el pronòstic i la reacció al tractament de tumors de 

cèl·lules germinatives. 

3. Anàlisi de mutació del gen EGFR 

• Tipus de càncer: càncer de pulmó de cèl·lules no petites 

• Teixit analitzat: tumor 

• Ús: ajudar a determinar el tractament i el pronòstic. 

4. Antigen carcinoembrionari (CEA) 

• Tipus de càncer: càncer colorectal i alguns altres càncers 

• Teixit analitzat: sang 

• Ús: per vigilar si els tractaments del càncer funcionen bé o revisar si el 

càncer ha tornat. 

5. Antigen prostàtic específic (PSA) 

• Tipus de càncer: càncer de pròstata 

• Teixit analitzat: sang 

• Ús: per ajudar en el diagnòstic, avaluar la reacció al tractament i buscar 

possibles reaparicions. 

6. CA19-9 

• Tipus de càncer: càncer de pàncrees, càncer de vesícula biliar, càncer 

de conducte biliar i càncer gàstric 

• Teixit analitzat: sang 

• Ús: per avaluar si el tractament està funcionant 

7. CD20 

• Tipus de càncer: limfoma no Hodgkin 

• Teixit analitzat: sang 

• Ús: per determinar si el tractament amb una teràpia dirigida és l'adequat 

 

  



	 20	

8. Enolasa neuronal específica (NSE) 

• Tipus de càncer: càncer de pulmó de cèl·lules petites i neuroblastoma 

• Teixit analitzat: sang 

• Ús: per ajudar en el diagnòstic i avaluar la resposta al tractament 

9. Fusió de gens BCR-ABL (Cromosoma Filadèlfia) 

• Tipus de càncer: leucèmia mieloide crònica, leucèmia limfoblàstica 

aguda i leucèmia mielógena aguda 

• Teixit analitzat: sang i / o medul·la òssia 

• Ús: per confirmar el diagnòstic, predir la resposta a teràpia dirigida i 

vigilar l'estat de la malaltia 

 

3.5. BIOMARCADORS, UN CAS PARTICULAR: K RAS 

K-Ras és un oncogen, és a dir, un gen que en mutar fa que les cèl·lules normals 

esdevinguin cancerígenes.  

El gen K-Ras conté la informació genètica 

necessària per sintetitzar la proteïna K-Ras que 

es troba a la membrana cel·lular. Aquesta 

proteïna té un paper molt important en la 

regulació de la divisió cel·lular, que com hem dit 

abans, és l’alteració d’aquest procés, el que 

anomenem càncer.  

La proteïna K-Ras és una proteïna GTPassa7 

que forma part del camí de senyalització8 

RAS/MAPK i envia informació  de l’exterior a 

l’interior de la cèl·lula sobre els processos que 

																																																								
7	 GTPassa: grup de proteïnes estructuralment relacionades que regulen varies funcions 
biològiques. 
8 Camí de senyalització: o vies de senyalització. és la internalització d’un senyal extracel·lular 
des de la membrana plasmàtica fins al nucli on s’han d’expressar els gens que fan possible 
aquest procés. 

Fig. 5: Vies de senyalització 

RAS/MAPK 
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aquesta  ha de seguir. S’encarrega de fer arribar als gens del nucli cel·lular les 

ordres de créixer i dividir la cèl·lula. 

Per a poder realitzar aquest procés, la proteïna K-Ras transforma molècules GTP 

a GDP encarregades d’activar o aturar el subministrament energètic durant la 

traducció de l’ADN. 

 La proteïna s’activa quan està en contacte amb la molècula GTP, això vol dir 

que envia senyals o missatges de l’exterior a l’interior de la cèl·lula de manera 

continuada; i s’inactiva quan la molècula es transforma en GDP. Mentre la 

cèl·lula no hagi patit cap mutació o alteració, la proteïna K-Ras transformarà una 

molècula en l’altra en el moment correcte, i la cèl·lula obeirà aquestes ordres i 

seguirà un cicle de creixement i divisió correcte. El problema apareix quan la 

informació continguda pel gen K-Ras muta i, com a conseqüència, també ho fa 

la proteïna que sintetitza. Aquestes mutacions poden portar a la sobre-activació 

de la proteïna, que no transformaria en el moment correcte la molècula GTP a 

GDP, i enviaria missatges de manera continuada al nucli cel·lular amb l’ordre de 

dividir-se repetidament; és a dir que algunes mutacions epigenètiques en el gen 

K-Ras poden conduir a una divisió cel·lular no regulada, descontrolada.  

Des que es va conèixer la importància de K-Ras, aquesta proteïna ha estat molt 

estudiada i se’n coneixen molt bé les vies de senyalització en les que 

interacciona. Tot i ser una proteïna molt estudiada encara es desconeix com 

funciona, com es regula i encara més com modular-la des del laboratori.  

El K-Ras pot ser modulat de manera natural per fosforilació, una marca química 

que consisteix en l’addició d’un grup fosfat ( H3PO4) a la posició 181 de 

l’oncogen. Es creu que aquesta fosforilació la causa la molècula PKC. 
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Els científics volen trobar evidències experimentals que demostrin que la PKC 

fosforila K-Ras i saber també, com ho fa. Conèixer la regulació de K-Ras i com 

dominar-la clínicament, podria ser la manera de trobar medicaments 

anticancerosos.  

 

3.5.1 Ús de K-Ras en tractaments anticancerosos 

En el cas concret de l’oncogen K-Ras, la intenció dels metges és poder atacar el 

gen o la proteïna mutada de manera indirecta, ja que fer-ho de manera directa 

és impossible, per això ataquen biomolècules que es troben en punts més 

accessibles de les vies de senyalització del K-Ras. 

Això es pot explicar de manera molt senzilla amb un exemple: suposem una 

guerra entre dos pobles. El poble 1 vol vèncer el poble 2, però el poble 2 té més 

armament, millors tropes i millors estratègies de batalla que el poble 1. El poble 

1,per tant, no és capaç de vèncer al poble 2 en una batalla cara a cara. El que 

fa el poble 1 és planejar un atac indirecte al poble 2, atacant a un tercer poble 

(poble 3) que és qui subministra aliment i aigua al poble 2. El poble 3 és un 

objectiu fàcil pel poble 1 ja que ja coneixen les seves tècniques de batalla. 

D’aquesta manera, al vèncer al poble 3, el poble 1 té el domini sobre els 

subministraments del poble 2 . El poble 2, donada aquesta situació, acabarà 

perdent la guerra perquè no rebrà recursos per a què els seus ciutadans puguin 

sobreviure. Si apliquem aquest exemple a la vida real, el poble 1 serien els 

metges, el poble 2 una proteïna, un gen o qualsevol molècula que porta a una 

Mutació en càncer 

Fig. 6: Gen K-Ras 



	 23	

irregularitat en la divisió cel·lular i el poble 3 altres molècules de l’organisme 

conegudes sobre les que podem actuar de manera directa.  

El problema radica en el fet que no tenim fàrmacs capaços d’atacar aquesta 

proteïna de manera específica, per això el que es pretén és atacar alguna cosa 

que al seu temps reguli aquesta proteïna. 

En el cas del K-Ras, es busca actuar sobre la PKC perquè es creu que és 

l’encarregada de fosforilar el K-Ras.  

Estudis recents demostren que la molècula PKC va regulada per una altra 

molècula: la Calmodulina. Aquesta molècula evita que la K-Ras s’uneixi amb la 

molècula PKC, i per tant, inhibeix la fosforilació d’aquesta.  

Per al correcte funcionament de la cèl·lula cal un equilibri entre les molècules 

PKC que fosforilen la K-Ras, i la Calmodulina, que n’inhibeix aquest efecte. La 

fosforilació no és quelcom dolent, sinó quelcom necessari; però, com tot, en 

excés o en dèficit esdevé perjudicial. 

A diferència de la  K-Ras i la PKC, la Calmodulina és una molècula que es coneix 

des de fa més temps, se sap com funciona i com treballar-la .  

Els investigadors de la Universitat de Barcelona treballen amb K-Ras i 

Calmodulina i intenten entendre el funcionament dels processos fisiològics del 

K-Ras usant substàncies que n’activen o inhibeixen la fosforilació, ja sigui 

afavorint la PKC, o la Calmodulina.  

Aquestes substàncies són el W13 (N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-2-

naphthalenesulfonamide) – inhibidor de la Calmodulina, i que, per tant afavoreix 

la fosforilació del K-Ras-; el TPA (12-O-Tetradecanoylphorbol 13-acetate) –

activador de la molècula PKC-, i el BIM (Bisindolylmaleimide I) – inhibidor e la 

molècula PKC, que per tant inhibeix la fosforilació de K-Ras-. 

 Fent combinacions amb aquestes tres substàncies van avançant poc a poc cap 

al coneixement de com la PKC i la Calmodulina regulen la fosforilació de la K-

Ras. 

Demostrar que la PKC fosforila el K-Ras i que amb aquestes substàncies podem 

regular i conèixer-ne el funcionament és el primer pas per poder buscar fàrmacs 

que puguin actuar de manera precisa i controlada en organismes vius. 
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3.6 K-RAS I CÀNCER DE COLON 

El càncer de còlon és el tercer que més afecta els homes catalans i espanyols, 

el segon en les dones i el primer en l’estadística d’ambdós sexes junts. 

Aquest és un exemple de càncer que segons els últims estudis, està estretament 

relacionat amb les mutacions epigenètiques del gen K-Ras. 

El colon i recte, també conegut com a intestí gros o 

budell gruixut és un òrgan tubular que es troba a 

l’abdomen i forma part de l’aparell digestiu. Els 

primers 150-180 centímetres de l’intestí gros 

corresponen al còlon i els últims 15 centímetres al 

recte.  

L’intestí gros té com a funció absorbir l’aigua dels aliments digerits per l’intestí 

prim i emmagatzemar les substàncies de rebuig que seran expulsades de 

l’organisme a través del recte fins arribar a l’anus.  

Anomenem càncer colorectal o càncer de còlon a la formació d’acumulacions de 

cèl·lules en els teixits del còlon i el recte, anomenades carcinomes. Els 

carcinomes venen causats per cèl·lules que es divideixen de forma 

descontrolada i  que tenen la capacitat d’envair altres òrgans o teixits, és a dir, 

que poden fer metàstasi.   

La majoria de càncers de còlon vénen causats per la degradació de manera 

negativa d’un pòlip no detectat o no extirpat en el seu moment. Un pòlip és una 

protuberància benigna i visible que apareix a la superfície de la capa interna de 

l’intestí gros que es forma per un creixement anormal de la mucosa intestinal. 

Els pòlips adenomatosos o adenomes són aquells que poden desenvolupar en 

càncers.  

 

	

	

	

	

Fig. 8: Evolució d’adenòma a càncer 

còlon 

recte 

Fig.7: Còlon 
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4.MARC PRÀCTIC 

La part pràctica del meu treball de recerca forma 

part d’un  projecte d’investigació que s’està 

duent a terme a la Universitat de Barcelona, una 

de les institucions més punteres a nivell mundial 

pel que fa a la recerca biomèdica del càncer. 

He treballat amb el doctor Josep Maria Estanyol 

i els seus col·laboradors de la Unitat de 

Proteòmica de la UB Clínic. 

Deguda la complexitat d’aquesta malaltia i a que 

pot tenir diferents factors relacionats que la 

desencadenen, és multifactorial. Per això, la recerca es focalitza en una o 

poques proteïnes, amb l’objectiu d’obtenir-ne un coneixement complert i pas a 

pas poder anar controlar totes les varietats d’aquesta patologia. 

Un dels casos particulars en què se centren actualment els investigadors de la 

UB és, com s’ha esmentat anteriorment, la proteïna i oncogen K-Ras. Aquest 

grup treballa amb aquesta proteïna des de fa uns anys i el seu objectiu és 

conèixer el seu funcionament i buscar possibles aplicacions en el tractament 

contra el càncer. 

Per estudiar aquesta proteïna i poder treballar amb ella cal, primer de tot, aïllar-

la de la resta d’elements de la cèl·lula. Això vol dir fer servir mecanismes 

fisicoquímics per aconseguir-la en més concentració o amb més quantitat.  

És per això que el primer objectiu de la part pràctica del meu Treball de Recerca 

es va centrar en millorar el procediment actual d’obtenció de K-Ras. 

Un cop millorat el procediment d’extracció de K-Ras vam decidir posar-lo en 

pràctica en un altre experiment molt més relacionat amb la regulació de la 

fosforilació de K-Ras a través de la molècula PKC. Per fer-ho vam treballar amb 

tres substàncies: TPA, W13 i BIM.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. : Jo i el Francesc al laboratori 

	

	

	

	

	

	

Fig.9:	Treballant	al	laboratori	
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En definitiva, vam voler comprovar si la PKC fosforila la K-Ras i si és possible 

controlar la fosforilació mitjançant substàncies determinades. En aquest 

experiment, vam aplicar el nou procediment que havíem dissenyat. 

 

4.1 MILLORA DEL PROCEDIMENT D’EXTRACCIÓ DE K-RAS 

Fins ara, per obtenir la proteïna K-Ras d’un conjunt de cèl·lules, el que es feia 

era, mitjançant tampons9, intentar fraccionar la 

cèl·lula en dues parts: una on hi hauria 

concentrada la major part de K-Ras, i l’altra on 

la concentració seria molt menor. Seguint 

aquest procediment, es trobava la proteïna poc 

concentrada, juntament amb moltes altres 

proteïnes.  

Nosaltres, el que vam pensar va ser que si 

aconseguíem fraccionar la cèl·lula en més 

parts, aconseguiríem concentrar la K-Ras en un 

entorn més petit. Així, la concentració d’aquesta 

seria més gran, més pura i la trobaríem de manera més aïllada i per tant ens 

seria molt més fàcil treballar amb ella. 

Per fer-ho, vam utilitzar un tampó hipotònic, és a dir, amb poca concentració de 

sals. 

Vam treballar amb cèl·lules DLD-1, cultius cel·lulars de malalts de càncer de 

colon. Aquestes cèl·lules van créixer in vitro, és a dir, en unes càpsules de petri 

especials que simulen l’entorn que una cèl·lula tindria dins d’un organisme; es 

tracta de condicions molt establertes i regulades. Les cèl·lules han de créixer en 

un medi de cultiu amb el nutrients necessaris i amb una concentració de CO2 del 

5%.Una vegada les cèl·lules han crescut, es passen a un tub eppendorf10 de 1.5 

mL per tal de netejar-les dels medi en el que han viscut. Una vegada les cèl·lules 

estan netes, es congelen a -80 ºC fins que comencem a treballar amb elles.  

																																																								
9	Tampons: solucions de productes químics que tenen constant diferents factors fisicoquímics 
com són el pH, la salinitat, etc. i que tenen efectes sobre la cèl·lula i la seva estructura. 	
10	Eppendorf: tub de microcentrifugació 

Fig.10:	procediment	esquemàtic	
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Cal tenir amb compte que aquest és un experiment que només es pot realitzar 

en un laboratori capaç de donar suport a totes les pràctiques realitzades i de 

garantir el bon estat tant de les mostres com d’aquells qui treballen amb elles. 

 

 

OBJECTIU: 

Millorar el procediment d’extracció de K-Ras d’un cultiu de cèl·lules, per a poder 

treballar millor amb aquesta proteïna i poder conèixer-ne el funcionament. 

 

PROCEDIMENT: 

Quan es comença a treballar amb les mostres de cèl·lules, es treuen del 

congelador a -80 ºC i tot seguit  es posen en gel, del contrari les proteïnes que 

s’encarreguen de trencar la cèl·lula de manera natural (proteases), podrien 

digerir la nostra proteïna d’interès. 

Comencem amb una mostra només amb cèl·lules i, en primer lloc, hi afegim 100 

µl de RSB. L’RSB és un tampó hipotònic, és a dir, que té una baixa concentració 

de sal, que fa explotar la cèl·lula de manera que es puguin separar per 

centrifugació aquelles  molècules i orgànuls que pesin poc (proteïnes dissoltes, 

orgànuls molt petits com microsomes, etc..) de les altres parts de la cèl·lula més 

pesades com el nucli, els orgànuls grans, les membranes grans, etc. 

Seguidament, centrifuguem la mostra durant quinze minuts a 16.000 G11per 

obtenir aquest dues fraccions. A la part líquida trobem les parts solubles i al 

sediment, totes les parts insolubles. Com ja sabem, la K-Ras és una proteïna 

que quan actua es troba a la membrana, per tant, estarà a la part del sediment 

de la centrifugació. 

Amb una pipeta agafem la part líquida i la posem en un altre eppendorf. 

L’anomenem fracció RSB o fracció 1. Aquesta fracció RSB la deixem en gel. 

Un cop separada la mescla, seguim treballant amb la mostra del sediment i hi 

afegim 100 µl de REB (Ras Extraction Buffer). Aquí esperem que la  

																																																								
11	G: Força de la gravetat 



	 28	

K-Ras sigui extreta de les parts membranoses gràcies a l’ús del detergent tritó 

x100 que dissol parcialment les membranes de la cèl·lula.12  

Seguidament, centrifuguem la mescla durant quinze minuts a 16.000 G i 

obtindrem de nou dues fraccions, una de líquida a la part superior i una altra de 

sediment. 

Amb una pipeta repetim el procediment anterior i posem la solució líquida a un 

altre eppendorf. L’anomenem fracció REB o fracció 2. Al sediment l’anomenem 

PELLET o fracció 3. 

Com a resultat obtenim tres mostres: la fracció RSB, la fracció REB i el PELLET. 

Si la nostra hipòtesi es compleix i per tant, també ho fa el nostre objectiu, la 

fracció RSB tindrà la menor quantitat de Ras de les mostres, i la fracció REB la 

major.   

Per demostrar la nostra hipòtesi hem d’ aconseguir identificar la quantitat relativa 

de Ras  a les tres mostres. Per fer-ho utilitzem tècniques de separació 

electroforètica de proteïnes i, posteriorment, amb l’ajuda d’anticossos podrem 

saber els nivells de Ras de les tres mostres. 

Per començar a obtenir resultats, hem de mesurar la quantitat de proteïna que 

tenim a cada mostra (en µg/µl). Això es fa mitjançant una tècnica anomenada 

Bradford.  

Un Bradford és un mètode per determinar la concentració proteica d’una mostra 

que es basa en l’ús d’un colorant que tenyeix la mostra de colors que oscil·len 

entre el marró i el blau en funció de la presència de proteïnes respectivament. 

Com més blava resulta la mostra després d’aplicar-li el colorant, més 

concentració de proteïnes té. 

Un cop aplicat el colorant l’espectrofotòmetre, un aparell que fa passar un raig 

de llum a través de la mostra i en mesura l’absorbància o llum absorbida per la 

mostra. 

Fem una recta de calibrat amb les dades obtingudes.13 

																																																								
12	Recepta als annexos 
13	Pràctica 1 
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Com a recta de referència utilitzem les dades extretes de solucions amb la 

proteïna albúmina sèrica bovina. 

Un cop coneixem la quantitat de proteïna de cada mostra, igualem la 

concentració de les tres mostres mitjançant dilucions, per així poder carregar la 

mateixa quantitat de cada mostra en el gel d’acrilamida. 

El següent pas és preparar un gel d’acrilamida per separar les proteïnes per 

electroforesi.14 

Un cop tenim les proteïnes separades pel gel, per poder analitzar els resultats, 

passem les proteïnes del gel a una membrana. Aquesta membrana és molt 

hidrofòbica i fa que les proteïnes s’uneixin a ella. La detecció de K-Ras la 

realitzem mitjançant un anticòs. Un problema és que aquest es podria unir de 

manera inespecífica a la membrana; per això, bloquegem amb les proteïnes que 

hi ha a la llet desnatada de vaca, que els anticossos no reconeixen. 

Els anticossos son proteïnes molt específiques que detecten antígens15 i 

epítops16. Els fem servir perquè tot i que separem les proteïnes en el gel, encara 

hi trobem centenars de proteïnes juntes i els anticossos són capaços de detectar 

només la proteïna que ens interessa perquè s’hi uneix específicament. A aquest 

anticòs específic li afegim un component fluorescent, que ens permet visualitzar 

la nostra proteïna quan s’uneix a l’anticòs. Com més K-Ras detecti l’anticòs, més 

llum.  

Per veure els resultats hi posem un films de radiografia -com el que ens dóna el 

metge quan ens fem un esquinç i ens fem una radiografia-. La llum que rep el 

film dels anticossos fluorescents fa que apareguin bandes negres on hi ha la llum 

de l’anticòs que detecta la proteïna que busquem, en aquest cas el K-Ras. 

 

  

																																																								
14	Pràctica 2 
15	Antigen: proteïna que activa clons de cèl·lules B per fer anticossos específics contra una 
proteïna 
16	Epítop:	part de la proteïna amb la que s’uneix l’anticòs 
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RESULTATS I CONCLUSIONS: 

 

En analitzar els resultats obtinguts, 

observem que, tal i com havíem plantejat 

en la nostra hipòtesi, la fracció REB és 

molt més rica en Ras que la de RSB. En la 

imatge, les parts de color negre 

corresponen a K-Ras, i com veiem, la 

columna amb mes K-Ras és la de REB. 

És a dir, que hem aconseguit millorar el 

procediment d’extracció de K-Ras 

fraccionant la cèl·lula en més parts. 

Aquesta millora permetrà  a partir d’ara treballar millor i de manera més precisa 

amb la proteïna K-Ras. 

Tot i que pugui semblar un pas petit i insignificant, resulta ser, en realitat, un gran 

avenç ja que la base per poder treballar amb K-Ras o amb qualsevol altre 

biomarcador és, en primer lloc, conèixer-ne el funcionament, i per fer-ho cal 

estudiar-lo de la manera més concreta i aïllada possible.. 

 

	  

PELLET	    Referència 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Resultats film de radiografia mostres 

de K-Ras 
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4.2 ESTUDI DE LA POSSIBLE FOSFORILACIÓ DE K-RAS PER PKC 
MITJANÇANT TRES SUBSTÀNCIES 

 

OBJECTIUS: Demostrar que la molècula PKC pot fosforilar K-Ras i que es pot 

actuar sobre la PKC amb substàncies químiques 

PROCEDIMENT:  

Per començar, tenim tres mostres de cèl·lules DLD-1. La mostra-1 té només 

cèl·lules; la mostra-2 té cèl·lules, TPA i W13, a aquesta mostra l’anomenem 

mostra TPA+W13; i la mostra 3 que té cèl·lules i BIM, aquesta mostra 

l’anomenem mostra BIM.  

Les tres mostres han d’estar guardades al congelador a -80 ºC mentre no 

treballem amb elles. En treure-les  del congelador cal posar-les sempre en gel. 

Per començar, afegim a cada mostra 

100 µl de RSB (el mateix que en 

l’experiment anterior). Centrifuguem 

els tres eppendorfs durant quinze 

minuts a 16.000G i obtenim com a 

resultat les tres mostres 

fraccionades en dos parts, tal com 

hem explicat anteriorment. 

 Sabem que el K-Ras es troba a la 

membrana plasmàtica cel·lular, per tant, 

sabem que estarà en més elevada 

concentració en els sediments de la primera extracció. Amb una pipeta, 

pipetegem el líquid de les tres mostres i el posem en tres eppendorfs diferents. 

Cal retolar bé els eppendorfs no confondre’ls. Així,  en cada nou eppendorf 

escrivim el nom de la mostra (TPA+W13, BIM o 0 –per a la mostra de només 

cèl·lules-.) seguit del terme  RSB. Ho deixem reposar en gel. 

A continuació treballem amb els tres sediments. Afegim 100 µl de REB a cada 

una de les mostres, i les centrifuguem durant quinze minuts a 16.000G. De nou, 

Fig. 12: Procediment esquemàtic 
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obtenim les mostres fraccionades en dues parts, una líquida i un sediment al fons 

dels eppendorfs. La majoria de les proteïnes que busquem estan en el líquid.  

Amb una pipeta separem el líquid de cada mostra i els posem cada un en un 

eppendorf diferent. Les mostres líquides les anomenem REB i el nom de cada 

mostra, i els sediments, PELLET seguit del nom de la mostra. 

Deixem les nou mostres obtingudes en gel. 

A partir d’aquest moment, només treballem amb les mostres REB.  

El primer que fem és un Bradford.17 Llibreta p.10—lectura de 598 nm 

Un cop coneixem la concentració de cada mostra, igualem les concentracions 

de totes per a què els resultats siguin equivalents. 

Afegim a les mostres DTT (1,4-Dithiothreitol)  que serveix per trencar els ponts 

disulfur que uneixen les proteïnes i com aquest procés és reversible, afegim 

també IAA (Iodoacetamie) que bloqueja els ponts disulfur de forma permanent. 

Un cop afegits aquests dos productes, volem netejar la mostra perquè aquests 

no influeixin en els resultats; per això, precipitem les proteïnes amb acetona.18 

Per a poder analitzar les mostres a l’espectròmetre de masses, cal que aquestes 

siguin molt petites, per això fem una digestió de les tres mostres REB, que com 

hem vist a l’objectiu anterior és on hi ha major concentració de Ras.19 

Un cop tenim les proteïnes tallades en fragments (pèptids) gràcies a la tripsina, 

fem passar les tres mostres per unes columnetes de TiO2 que enriqueixen els 

pèptids fosforilats per fer-ne més fàcil l’anàlisi. 

Finalment, les mostres ja estan treballades i preparades per a analitzar-les a 

l’espectròmetre de masses.  

 

  

																																																								
17	Pràctica 1. Resultats a continuació de la pràctica	
18 Pràctica 4 
19	Pràctica 5 

Fig.	13:	Espectòmetre	de	masses	
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RESULTATS I CONCLUSIONS:  

En analitzar els resultats vam veure que no eren els que esperàvem, ja que 

trobàvem proteïnes fosforilades en totes les mostres de manera similar. 

Tot i què aquest experiment no va sortir com esperàvem, al revisar tot el 

procediment realitzat, es va trobar que l’enzim tripsina va tallar massa les 

proteïnes, i això va fer que l’espectròmetre de masses no pugues detectar els 

resultats correctament. 

Per tant, tot i que segons l’experiment en el que jo vaig participar la hipòtesis no 

es confirma, sabem que s’han de canviar alguns paràmetres, com per exemple 

l’enzim utilitzat per la digestió proteica;  i que, per tant, s’ha de millorar aquest 

procediment, però tot i així l’equip segueix pensant que és possible regular la 

fosforilació de K-Ras per PKC. 

Això demostra com d’avançada és la recerca biomèdica actualment: podem 

influir sobre la regulació d’una molècula microscòpica necessària per la vida i el 

correcte funcionament del nostre organisme que si s’altera pot ser letal, a través 

d’una altra molècula diferent de mida similar.20 

 

4.3 PRÀCTIQUES 

	

PRÀCTICA-1: Bradford 

OBJECTIU: Conèixer la concentració proteica de les tres mostres. 

MATERIAL: 

• TAMPÓ: (200 µl) 

Blau de coomasie, etanol, àcid fosfòric 

• Aigua Mili-Q (Fins a 1mL) 

• Mostra 

• Espectrofotòmetre 
 

 

																																																								
20	Gràfic amb els resultats als annexos	
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PROCEDIMENT:  

1. Elaborem la recta patró amb albúmina sèrica bobina 

2. Pipetegem 1 µl de cada mostra i posar-lo en un eppendorf 

3.  Afegim 200 µl de tampó i omplim fins a 1 mL amb aigua Milli-Q. 

4. Repetim els passos 2 i 3. 

5. Pipetegem 5 µl de cada mostra, afegim 200 µl de tampó i omplim fins a 1 

mL amb aigua Milli-Q. 

6. Repetim el pas 5 

(Obtenim quatre mostres, dos de 1 µl i dos de cinc µl. El motiu pel qual 

s’utilitzen dues quantitats de mostra diferents és perquè és el mínim 

número de punts necessaris per traçar una recta. 

7. Mesuraem amb el espectrofotòmetre la densitat òptica de cada mostra. 

8. Tracem la recta de calibratge. 

 

RESULTATS: S’obté la concentració en µg/ml de les mostres analitzades. 

D’aquesta manera sabem quina quantitat de mostra hem de posar al gel 

d’acrilamida perquè la concentració proteica sigui la mateixa en tots els casos. 

• Fig14. :Resultats Bradford procediment 2:  

Concetració	de	Proteïna	(ug)	 	 Mostres	 	  

[ug]	 	  ABS	  ABS	 [ug]	
0	 	  0,009	 BIM_RSB	 0,154	 2,74	
1	 	  0,104	 BIM_REB	 0,127	 2,26	
2	 	  0,214	 0_RSB	 0,098	 1,74	
4	 	  0,329	 0_REB	 0,1	 1,78	
8	 	  0,556	 TPA_W13_RSB	 0,129	 2,30	

16	 	  0,805	 TPA_W13_REB	 0,182	 3,24	
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• Fig. 15 : Recta patró procediment 2. Dades extretes de la fig.  

 

 

 

PRÀCTICA-2: separació de proteïnes mitjançant un gel d’acrilamida.  

Els gels d’acrilamida són un mètode que s’utilitza per separar i identificar les 

proteïnes d’una mostra. El gel es carrega amb la mostra i amb un tampó de 

referència. Mitjançant un procés d’electroforesi fem córrer les proteïnes a través 

del gel, les proteïnes més grans i pesades no passaran pels porus i es quedaran  

a la part superior del gel, i les més petites arribaran fins més a baix. Un cop s’ha 

fet córrer la mostra, només cal comparar les proteïnes  de  la mostra amb el 

tampó indicador per conèixer les proteïnes que formen la mostra. 

El gel està format per dos tipus de gel: gel empaquetador, que té els porus grans 

i la seva funció és agrupar totes les proteïnes, i el gel resolutiu, on se separen 

les proteïnes. 

OBJECTIU: Separar les proteïnes mitjançant electroforesi 

MATERIALS I REACTIUS: 

• Motlles  del gel d’acrilamida 

• Pipeta 

• Equipament electroforètic 

• Mostra 

• Tampó de referència 
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PROCEDIMENT.:  
1.  Preparem els gels resolutiu i empaquetador 

2.  Netegem i muntem vidres de fixació del gel 

3. Comprovem que els vidres estan ben muntats (no perden aigua) 

4. Posem la solució als vidres (solució 1 (gel resolutiu) fins aproximadament 75% i 

solució 2 (gel empaquetador)) 

5. Esperem que polimeritzi 

6. Un cop ha polimeritzat (ja no és líquid, sinó gelatinós), separem els vidres 

7. Afegim les mostres de proteïnes a les marques amb l’ajuda d’una pipeta 

8. Duem a terme l’Electroforesi 

 

RESULTATS: Obtenim les proteïnes en columnes separades segons el seu pes 

molecular. 

 

 

PRÀCTICA 3: Western blot 

OBJECTIU: Detectar proteïnes mitjançant anticossos. 

Les proteïnes separades en un gel SDS-PAGE s’han de passar a una membrana 

ja que dins aquest gel els anticossos no podrien entrar. Aquestes membranes 

solen ser hidrofòbiques i retenen molt bé les proteïnes. Per tant primer passarem 

les proteïnes  a la membrana mitjançant un cap elèctric en un aparell que es diu 

immunoblot. 

A partir d’aquí tractem la membrana segon el protocol següent: 

	

	

	

	

	

	

Fig. 16: Aparells d’electroforesi 
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PROCEDIMENT: 

1. Submergim la membrana en etanol 100%, desprès en PBS (Phosphate 

buffered saline) per tal d'hidratar-la i equilibrar-la. 

2. Incubem la membrana amb un 5% de llet en pols en PBS per saturar les 

possibles unions inespecífiques.  10' a temperatura ambient. 

3. Traiem el líquid i incubem la membrana amb l’anticòs primari(el que 

detecta la nostra proteïna) durant 30'.  

4. Traiem la solució que conté l'anticòs i fem 3 rentats de 5' en PBS. 

5.  Incubem amb l’anticòs secundari conjugat amb peroxidasa (HRP) durant 

30'  

6. Rentem la membrana amb PBS tres vegades durant 5’ per treure l'excés 

d'anticòs. 

7. Detecció enzimàtica: Incubem la membrana amb un film a sobre per 

recollir la llum i veure les bandes. 

 

RESULTATS: L’anticòs detecta i s’adhereix a la proteïna que busquem 

 

PRÀCTICA 4: DTT I IAA 
OBJECTIUS: Obrir les cadenes polipeptídiques de les proteïnes 

MATERIALS: 

• DTT 

• SDS 

• IAA 

• Bullidor 

• Centrifugadora 

 

PROCEDIMENT: 

1. Descongelem les tres mostres de REB 

2. Afegim 0’5 µl de SDS al 0’1% 

3. Afegim 2’01 µl de DTT 0’5 mM 

4. Centrifuguem durant un minut a 16.000 G 

5. Afegim 10’251 µl de IAA 
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RESULTATS: Obrim les cadenes polipeptídiques de manera permanent. 

 
 

PRÀCTICA 5: Precipitació amb acetona 

OBJECTIU: Netejar les mostres de l’excés de DTT i IAA. 

MATERIALS: 

• Acetona freda 
• Vòrtex 
• Congelador 

PROCEDIMENT: 

1. Afegim a cada mostra 400 µl d’acetona 
2. Vortegem les mostres 
3. Les deixem al congelador a -20ºC over night (durant unes 12 hores) 

 

RESULTATS: Obtenim les mostres netes, per tant, eliminem possibles 

interferències a l’hora d’analitzar-les 

 

PRÀCTICA 6: Digestió 

OBJECTIU: Trencar les proteïnes mitjançant l’enzim tripsina, una endoproteassa 

capaç de trencar proteïnes. 

MATERIALS: 

• Centrifugadora 

• Tampó ABC (annexos) 

• Enzim tripsina 

• Calefactor 

PROCEDIMENT: 

1. Descongelem les mostres 

2. Amb la pipeta afegim a les tres mostres 40 µl del tampó ABC 

3. Afegim l’enzim tripsina 

4. Centrifuguem les tres mostres durant quinze minuts a 16.000 G 

5. Deixem reposar les mescles al calefactor a 37 ºC over weekend (durant 48 hores) 
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CONCLUSIONS: Obtenim les proteïnes fraccionades perquè puguin ser 

analitzades per l’espectròmetre de masses. 
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5. CONCLUSIONS 

Un cop acabat el treball, puc dir que he complert els objectius que m’havia 

proposat a l’inici i que he comprovat les dues hipòtesis que m’havia plantejat. 

Pel que fa a la meva feina al laboratori de proteòmica, m’ha permès complir dos 

dels meus objectius: treballar com ho fan els científics actualment, en un entorn 

professional, on he après molt més del que em pensava. Realment estic  molt 

satisfeta perquè he pogut, no nomes aprendre tot allò que volia saber, sinó també 

posar en pràctica els mètodes de recerca biomèdica al laboratori, un altre dels 

objectius que em vaig plantejar en començar el meu treball. 

A més he pogut participar en la demostració de dues hipòtesis que, no només 

tenen un valor positiu pel meu coneixement, sinó que també tenen una 

importància destacada a nivell de la investigació real contra el càncer, fora del 

món dels estudiants. Per una banda, vaig aconseguir millorar el procediment 

d’extracció de K-Ras, el que permetrà a partir d’ara, obtenir aquesta proteïna de 

manera més aïllada, que és el primer pas per poder entendre el seu 

funcionament. I no només això, sinó que d’altra banda, vaig poder aplicar aquest 

avenç a un altre experiment que, tot i que la hipòtesi que el K-Ras és fosforilat 

per la molècula PKC i que podem influir sobre aquesta molècula mitjançant l’ús 

de substàncies químiques no es va confirmar per un error de procediment, la 

millora en el procediment d’extracció del K-Ras, quefacilitarà veure els resultats 

en els pròxims experiments. 

Durant la meva estança al laboratori i gràcies a tots els articles que he llegit he 

pogut entendre en quin punt és troba la medicina moderna pel que fa al càncer i 

cap a on enfoca en un futur. M’hagués agradat, però, comptar amb més temps 

per poder haver seguit treballant una mica més en  la part pràctica del meu 

treball, i també per haver pogut parlar amb experts que poguessin donar-me més 

informació sobre quin creuen que serà el futur del càncer. 

Pel que fa a la recerca, he pogut entendre quina és la situació social envers la 

malaltia i conèixer exactament què és el càncer i què se sap del que el causa, 

perquè, la veritat és que la causa, el perquè hi ha una mutació epigenètica és 

encara un gran misteri. Tot i així em sembla un camp d’investigació 
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interessantíssim, perquè m’ha fet pensar que potser no tota la feina ha de basar- 

se en la cura del càncer, sinó en la prevenció d’aquest. 

  

Després de tot crec que, tot i que els avenços en el coneixement i els tractaments 

de càncer són increïbles, encara queda molt per fer.  És un camp que encara 

ens planteja milers de preguntes, i milions de maneres de respondre-les; i, que 

tot i que encara estem molt lluny, cada cop estem més a prop de solucionar 

aquests problemes. 

 És per això que m’agradaria acabar el meu treball amb aquesta frase: 

“La utopia és només allò que no s’ha intentat dur a terme”. Anònim	  
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7. ANNEXOS 

7.1 RESULTATS DE L’EXPERIMENT 2. ANÀLISI AMB L’ESPECTRÒMETRE 
DE MASSES 

PROTEIN XCorr Charge MH+ [Da] ΔM [ppm] # Missed Cleavages 
Q8N122      
 3,10 3 2672,23606 1,79 0 
P35606      
 2,56 3 2727,34128 2,29 0 

P13639      
 2,45 2 969,54650 -1,20 0 

 2,42 2 1123,56670 0,27 0 
Q96JP5      
 2,09 3 2154,04319 -0,96 1 
P60709      
 2,38 2 1161,61760 -0,73 0 

 1,92 2 1132,52690 -0,05 0 

P28290      
 3,38 2 1478,75957 -1,30 0 
P10809      
 3,18 2 1344,71770 1,37 0 

Q01518      
 3,03 3 1917,94425 -1,48 0 
P38646      
 2,66 2 1231,66216 -1,61 0 

P46379      
 2,62 3 2865,29825 2,43 0 
P11142      
 2,55 2 1649,79509 -0,10 0 

Q14157      
 2,51 2 2040,00261 -1,18 0 
P16422      
 2,48 2 1320,64910 0,99 0 

P29692      
 2,47 2 1503,67644 -0,67 0 
Q13428      
 2,46 2 1322,68291 0,04 1 

P78344      
 2,43 2 1658,85002 -0,82 0 
Q9BZL6      
B 2,36 3 1537,74570 -1,69 1 

P29803      
 2,28 3 1672,65763 0,12 0 
P05787      
 2,25 2 1129,62078 -0,39 0 

Q96AE4      
 2,24 3 2677,13614 -5,24 0 
Q5T0N5      
 2,21 3 1699,79898 -2,05 1 

Q8IZP0      
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 1,98 2 1771,81731 -1,40 0 

P11021      
 1,92 2 1566,78020 0,18 0 

      

mostres amb TPA I W13    
Q8N122      
 5,45 3 2672,23349 0,83 0 
P06733      
 3,86 2 1960,92583 0,53 0 
P05387      
 3,62 2 1256,68376 -0,63 0 
Q13428      
 3,99 2 1322,68205 -0,60 1 

 2,32 2 1691,87309 0,14 0 
P16949      
 2,94 2 1468,71758 -1,41 0 

 2,85 2 1621,79131 2,41 1 
Q01518      
 3,48 3 1917,94553 -0,81 0 
Q86X29      
 2,88 2 2269,08135 -3,86 0 
Q7Z434      
 1,90 2 1521,74346 -1,80 0 
P35222      
 4,28 2 1860,84307 0,40 1 
P46379      
 4,16 3 2865,29001 -0,44 0 
P34897      
 3,92 2 1360,68962 0,46 0 
P35606      
 3,79 3 2727,33652 0,55 0 
Q12802      
 3,75 2 1670,81621 0,72 0 
P49023      
 3,22 2 2027,92229 -0,01 0 
Q7Z309      
 3,30 2 1720,83843 -2,01 1 
P29692      
 3,24 2 1503,67668 -0,51 0 
Q9C0C9      
 3,23 3 2692,28794 -0,79 0 
P60174      
 3,19 2 1622,84941 -1,22 1 
O00429      
 3,18 2 1473,75322 -0,25 0 
Q13085      
 3,12 2 1138,53118 -1,31 0 
Q12931      
 3,11 2 1513,78533 -0,27 0 
Q68EM7      
 3,01 3 2687,25748 0,01 0 
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Q13283      
 2,84 2 1964,89617 -0,01 0 
Q71RC2      
 2,77 2 2176,06572 0,50 0 
P16422      
 2,66 2 1320,64665 -0,86 0 
Q13573      
 2,63 2 1593,72283 -1,00 0 
O15372      
 2,62 2 1441,67656 -1,05 0 
O43432      
 2,60 2 1556,85674 0,42 1 
P28290      
 2,59 2 1478,75859 -1,96 0 
O14497      
 2,59 3 1967,85147 -1,43 0 
Q9BTE3      
 2,47 2 1239,62505 0,36 0 
Q8WWM7      
 2,44 2 1827,80278 -1,88 0 
P68104      
 2,38 2 975,55107 0,08 0 
P11142      
 2,34 2 1199,67363 -0,58 0 
Q8ND56      
 2,32 2 1534,76238 -0,12 0 
A0FGR8      
 2,23 2 1549,76225 0,02 0 
Q7Z417      
 2,20 2 1378,74578 0,23 1 
Q14157      
 2,20 2 2040,00115 -1,90 0 
Q96TA1      
 2,15 2 2127,98223 -2,56 0 
P26358      
 2,10 3 1844,91117 1,20 0 
Q86YS7      
 1,86 2 1726,78813 0,61 0 
Q15052      
 1,85 2 1110,46868 -0,29 0 
P60709      
 1,77 2 1132,52617 -0,70 0 
Q13439      
 1,72 2 1113,53252 -1,38 0 
P52848      
 0,45 2 882,59392 18,98 1 
Q9NZ52      
 1,46 2 1282,69097 -0,78 0 
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Només 
proteïnes      
O95817      
 2,77 3 2299,11856 -0,34 0 
Q04323      
 3,01 3 3163,51059 0,27 1 
Q8N122      
 3,33 2 1896,89592 0,43 0 

 2,50 3 2672,23111 -0,06 0 
Q9C004      
 3,08 3 1894,88486 -1,77 0 

 2,59 2 1910,88213 -0,52 0 
Q68EM7      
 2,36 3 2687,25492 -0,94 0 
P35606      
 3,79 3 2727,33084 -1,54 0 
Q6Y7W6      
 3,63 2 1859,95220 0,37 0 
P06733      
 3,49 2 1960,92204 -1,40 0 
Q8NFH5      
 3,44 2 1831,94390 -1,53 0 
Q9C0B0      
 3,39 2 1966,86711 -0,92 0 
P49023      
 3,38 2 2027,92119 -0,55 0 
P28290      
 3,29 2 1478,76030 -0,81 0 
O00559      
 3,13 2 2229,10552 0,19 1 
Q96TA1      
 3,07 2 2127,98833 0,31 0 
P16422      
 3,02 2 1320,64739 -0,30 0 
Q8WWM7      
 3,00 2 1827,80620 -0,01 0 
Q86XL3      
 2,90 2 1534,68035 0,30 0 
Q12802      
 2,88 2 1670,81462 -0,23 0 
P78344      
 2,81 2 1658,84795 -2,07 0 
Q9Y6D5      
 2,76 3 2525,32798 -3,81 0 
P10636      
 2,75 3 2846,30344 -1,17 0 
P46937      
 2,68 3 2899,29233 -1,83 0 
Q9BZL6      
 2,68 3 1537,74643 -1,22 1 
Q9NQW6      



	 48	

 2,65 3 1941,98948 -0,63 0 
P29692      
 2,65 2 1503,67644 -0,67 0 
Q71RC2      
 2,54 2 2176,06621 0,72 0 
P46379      
 2,54 3 2865,29331 0,71 0 
P16070      
 2,54 2 1264,57646 0,68 0 
O15372      
 2,47 2 1457,67461 1,11 0 
Q9UPT8      
 2,46 3 3011,37522 -1,05 0 
P35222      
 2,37 2 1876,83415 -1,64 1 
O00429      
 2,27 2 1473,75310 -0,33 0 
Q7KZ85      
 2,18 3 3431,41916 1,19 0 
Q13136      
 2,17 2 2300,02397 -1,12 0 
P07814      
 1,96 2 2125,94634 1,17 0 
Q8NDI1      
 1,92 2 2007,95525 -0,02 0 
O94826      
 1,76 3 2466,05051 0,00 0 
Q9H013      
 1,30 2 1436,70415 -0,36 0 
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A la taula anterior veiem un resum dels resultats de l’anàlisi de les tres mostres 

REB amb l’espectròmetre de masses. Les dades que ens interessen pel que fa 

la nostra hipòtesi són el fet que no apareix el K-Ras sobre-expressat, i, l’altra 

dada d’interès, són els números de l’última columna que indiquen si la proteïna 

detectada per l’espectròmetre està o no fosforilada. Si apareix un 1, està 

fosforilada i si apareix un 0 no. 

 

7.2 RECEPTA RSB 

STOCK DILUCIÓ AFEGIR (mL) 

0.5 mM Tris 10 mM  0’16  

1 M NaCl 10Mm  0’08 

100 mM MgCl2 3mM  0’24  

 

7.3 RECEPTA REB 

STOCK DILUCIÓ AFEGIR (mL) 

0’5m Tris pH 7’5 20 mM  0’32 

200 mM EDTA 2 mM 0’08 

1M NaCl 100 mM 0’8 

100 mM MgCl2 5 mM 0’4 

100% glicerol 10% 0’8 

100% triptó 10% 0’008 

1M NaF 1mM 0’008 
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7.4 RECEPTA GEL D’ACRILAMIDA 

• Gel empaquetador: 	

	

• Gel resolutiu:	

	

Gel Resoluitiu 12% acrilamida 

STOCK 12% (mL) 

500 mM Tris HCl 8.8 120 

20% SDS 12 

30% acrilamida 240 

H2O 1600 

Temed 5 

13% APS 20 

	

	

Gel empaquetador 12% acrilamida 

STOCK 12% (mL) 

1500 mM TRIS Ph 8.8 2 

20% SDS 0.06 

30% acrilamida 3.2 

H2O 2.7 

TEMED 0.0110.04 

13% APS  
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7.5 PREPARACIÓ DE DTT, SDS I IAA 

 

Producte mL Volum (mL) Stock Concentració 

SDS 0’5 100 20% 0’1% 

DTT 2’01 100’5 0’5M 10mM 

IAA 10’251 102’51 0’5M 55mM 
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