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1.Introducció 

El tema del meu treball el vaig escollir basant-me en els meus interessos 

personals i volent aprofitar, al mateix temps, l'oportunitat que se‟m va donar des 

de l‟Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. En aquest centre de recerca 

hi vaig estar fent un curs de biomedicina durant un any i quan se‟ns va oferir als 

24 participants l‟oportunitat de fer la part pràctica del treball al centre, no vaig 

dubtar en acceptar la proposta. El tema el vaig poder escollir lliurement. El 

primer que vaig fer va ser explicar-li a l‟Helena, la coordinadora, el meu interès 

pel càncer, la mitosi i les tècniques més innovadores del laboratori. Després 

d‟un temps d‟espera se‟m va assignar a l‟Arturo Rodríguez Banqueri com a 

tutor de treball de recerca del centre i vaig poder concretar el tema amb ell. Així 

doncs, partint de les idees que havia tingut al principi i incorporant la proteïna 

amb la que ell hi estava molt familiaritzat vaig acabar triant el tema del treball.  

Els meus objectius principals eren comparar el creixement de cèl·lules sanes 

amb el de cèl·lules tumorals, comprovar la localització de la proteïna Nrf2 en 

les cèl·lules tumorals i per últim, entendre de forma detallada el procés de 

mitosi de les cèl·lules eucariotes, juntament amb les conseqüències d‟un error 

en la mitosi. En aquest aspecte em vaig voler centrar en el càncer. 

Els motius que em van portar a realitzar aquest treball van ser poder realitzar el 

meu propi estudi al laboratori a partir d‟un protocol específic i poder acostar-me 

al món de la cèl·lula. A més a més, esperava que el treball m‟ajudés a decidir el 

meu futur professional.  

El treball el vaig començar buscant tota la informació necessària per poder 

realitzar la part pràctica, que vaig fer durant l‟estiu, i el vaig acabar redactant les 

conclusions d‟aquesta i contrastant-les amb els coneixements adquirits durant 

la cerca d‟informació.  

Com que no és possible entendre el càncer sense saber els tipus de divisió 

cel·lular, vaig voler entrar al món de la cèl·lula i comprendre‟l abans d‟explicar 

el càncer. Per aquest motiu vaig organitzar el treball com un llibre en el que, 

després d‟adquirir els coneixements necessaris, es pot entendre la mitosi i el 

càncer. A més a més, la part pràctica és un suport visual que ajuda a 

comprendre, entre altres coses, el concepte de descontrol en el creixement de 

les cèl·lules canceroses.  
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La dificultat que em vaig trobar a l‟hora de fer el treball va ser la manca 

d‟informació de la proteïna amb la qual treballava. Tot i així vaig acabar trobant 

tota la informació necessària en articles de webs científiques en llengua 

anglesa, amb els quals em vaig poder manejar bé, tot i que amb certes 

dificultats en la traducció d‟alguns termes científics específics.  
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2.La cèl·lula 

La cèl·lula és la unitat morfològica i funcional de tot ésser viu. De fet, és 

l‟element més petit que es pot considerar amb vida. Tots els elements que 

formen part de nivells d‟organització anteriors (atòmic, molecular, 

macromolecular i els orgànuls) no tenen vida com a propietat. Seguint amb 

aquesta cadena de nivells d‟organització es troben els organismes 

pluricel·lulars, formats per més d‟una cèl·lula. Aquests compten amb teixits, 

òrgans, aparells i sistemes. D‟altra banda, també hi ha els organismes 

unicel·lulars, formats per una sola cèl·lula, que tot i ser més simples són 

capaços de fer les funcions vitals i d‟originar descendents. Per tant, segons el 

nombre de cèl·lules que posseeixi l‟organisme distingim organismes 

unicel·lulars i pluricel·lulars. 

El nombre de cèl·lules varia segons l‟organisme. Per exemple, l‟ésser humà en 

té centenars de bilions (una quantitat molt elevada en comparació amb animals 

de dimensions més petites com per exemple les mosques). Segons el lloc on 

es troba el material genètic, és a dir l‟ADN, es diferencien les cèl·lules 

procariotes i les cèl·lules eucariotes.  

2.1.La cèl·lula procariota 

En una cèl·lula procariota el material genètic no es troba diferenciat dins un 

nucli, sinó dispers pel citosol, en forma d‟una sola molècula circular. La cèl·lula 

té paret cel·lular i al citosol hi ha ribosomes, però no conté cap orgànul 

membranós. Degut a la seva poca complexitat és més petita que l‟eucariota i es 

divideix d‟una manera més senzilla, per divisió simple. La grandària oscil·la 

normalment entre 1 i 10 micròmetres.  

 

Figura 1.Dibuix de l'estructura d'una cèl·lula procariota 
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2.2.La cèl·lula eucariota 

A diferència de les cèl·lules procariotes, les eucariotes tenen el material genètic 

emmagatzemat dins el nucli i l‟ADN s‟organitza en diversos cromosomes 

lineals. El nombre d‟aquests cromosomes varia segons l‟espècie.  

Al citoplasma hi ha ribosomes més grans i orgànuls cel·lulars membranosos. La 

divisió cel·lular d‟aquest tipus de cèl·lula es fa a partir de la mitosi, o de la 

meiosi en el cas de les cèl·lules reproductores.  

El tamany d‟una cèl·lula eucariota oscil·la entre 10 i 100 micròmetres. Les més 

grans poden arribar a ser vistes a simple vista. 

 

Figura 2. Dibuix de l'estructura d'una 
cèl·lula eucariota animal 

 

Figura 3. Dibuix de l'estructura d'una 

cèl·lula eucariota vegetal

A continuació s'exposen, en forma de taula, les principals diferències entre 

ambdues cèl·lules. 

 Cèl·lules procariotes Cèl·lules eucariotes 

Tamany 1-10 micròmetres 10-100 micròmetres 

Paret cel·lular Present Present tan sols en les 

cèl·lules vegetals 

Estructura  ADN i citoplasma (sense 

orgànuls membranosos) 

ADN, nucli, citoplasma i 

orgànuls cel·lulars 

Origen Fa 3500 milions d‟anys Fa 1500 milions d‟anys 

Organismes Eubacteris i arqueobacteris Animals, plantes, fongs i 

protists  

Reproducció  Divisió simple Mitosi o meiosi 

Material genètic Al citoplasma Al nucli 

Figura 4.Taula comparativa: cèl·lules eucariotes i procariotes. 
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2.3.Estructura de la cèl·lula animal 

La cèl·lula animal és un tipus de cèl·lula eucariota que es divideix en tres parts: 

la membrana, el citoplasma i el nucli. 

2.3.1.La membrana cel·lular 

La membrana cel·lular és una bicapa lipídica que delimita totes les cèl·lules i 

emmagatzema tots els orgànuls i el nucli d'aquesta. També limita la forma i 

contribueix a mantenir un equilibri entre el medi intern i extern de la cèl·lula. 

L'estructura de la capa està formada principalment per dues làmines de 

fosfolípids, glicolípids i proteïnes. Les proteïnes que trobem adossades a la 

membrana tenen la propietat d'especificitat i això les fa responsables de regular 

l'entrada i sortida de moltes substàncies entre el citoplasma i el medi 

extracel·lular.  

Les funcions específiques de la membrana cel·lular 

La membrana cel·lular fa un conjunt de funcions característiques. Aquestes són 

les següents: 

 Comunicació intracel·lular mitjançant senyals químiques.  

Les senyals hidrosolubles són captades gràcies a receptors especialitzats 

situats a la membrana.  

Les senyals químiques liposolubles o els radicals lliures gasosos travessen la 

membrana plasmàtica i van a actuar al citoplasma o al nucli.  

 Adhesió cel·lular. 

Diversos tipus de molècules d‟adhesió estan presents a la superfície de la 

cèl·lula. Al mateix temps, aquestes molècules representen un mecanisme de 

comunicació. 

 Transport a través de membrana. 

Les funcions del transport a través de membrana són l‟entrada de combustibles 

i nutrients, el manteniment de la concentració interna d‟ions i metabòlits, el 

manteniment del pH intracel·lular, la regulació del volum cel·lular, la generació 

de gradients iònics essencials en teixits excitables, l‟absorció de nutrients en 

l‟epiteli intestinal i l‟excreció de substàncies de rebuig en el ronyó.  

Hi ha dos tipus de transport a través de membrana.  
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Transport de molècules petites: no requereix energia en el cas del transport de 

molècules a favor de gradient ja que es produeix instantàniament. Pot ser no 

facilitat o facilitat. 

o Transport no facilitat: difusió simple  

o Transport facilitat 

 Passiu 

 Actiu 

 Primari 

 Secundari 

Transport de macromolècules i partícules grans: requereix energia en forma 

d‟ATP. Es fa a través de vesícules. 

o Entrada 

 Endocitosi 

 Fagocitosi 

o Sortida 

 Exocitosi 

2.3.2.El nucli 

El nucli de la cèl·lula animal, igual que el de la resta de cèl·lules eucariotes, és 

una estructura senzilla que conté els cromosomes i un material anomenat 

nucleoplasma. És l'encarregat de controlar moltes de les funcions de la cèl·lula 

mitjançant el control de la síntesi de proteïnes i també s'encarrega 

d'emmagatzemar l‟ADN en els cromosomes. Està separat de la resta de la 

cèl·lula per una membrana de doble capa. L‟existència d‟aquesta membrana es 

va suggerir per primer cop a finals del segle XIX. Abans de l‟arribada del 

microscopi electrònic es coneixia poca cosa sobre l‟estructura d‟aquest límit 

membranós ja que els microscopis de l‟època tan sols el mostraven com un 

límit.  

El material genètic 

L'àcid desoxiribonucleic (ADN) és un àcid nuclèic que conté la informació 

genètica necessària pel desenvolupament i bon funcionament de tots els 

éssers vius coneguts, així com en alguns virus. La funció principal de l'ADN és 

la d'emmagatzemar informació a llarg termini. 

Des d'un punt de vista químic, l'ADN és la unió de dos llargues cadenes 

formades per nucleòtids, amb un tronc de sucres i grups fosfats units per 
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enllaços ester. Aquestes dues cadenes s'estenen en direccions oposades; per 

això es diu que són antiparal·leles. A més a més, les dues cadenes són 

complementàries. Cada sucre està unit a una de les quatre possibles bases 

que conformen l'ADN: Adenina, Timina, Citosina i Guanina. La informació ve 

codificada per la seqüència d'aquestes quatre bases al llarg de la cadena.  

El codi genètic és el mecanisme que interpreta la informació i especifica la 

seqüència d'aminoàcids en les proteïnes durant el procés de transcripció; 

procés en el que el codi és llegit per mitjà de la còpia dels segments d'ADN en 

ARN.   

Dins les cèl·lules, l'ADN s'organitza en estructures anomenades cromosomes. 

Aquests es poden trobar dins del nucli cel·lular, que és el cas dels organismes 

eucariotes, mentre que en els procariotes es troba dispers pel citoplasma. 

 

 

Figura 5. Fotografia del nucli d’una cèl·lula eucariota. S’hi poden diferenciar les parts del nucli. 
Al centre, el nuclèol i al voltant l’embolcall. 

 

 Embolcall i porus nuclears  

L‟embolcall nuclear es compon de dues membranes cel·lulars que envolten el 

nucli i separen el material genètic del citoplasma. 

Les obertures especialitzades que perforen aquesta membrana nuclear, oferint 

canals aquosos a través de l‟embolcall, s‟anomenen porus nuclears i permeten 

l‟intercanvi de material cel·lular entre citoplasma i nucleoplasma, l‟espai interior 

del nucli. El transport inclou el moviment d‟ARN i ribosomes des del nucli al 

citoplasma.  

En cada porus, les membranes interna i externa de la membrana nuclear es 

fusionen, formant un canal que està alineat amb una estructura protètica 
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anomenada el complex del porus nuclear. Les proteïnes que formen els 

complexos de porus nuclears són conegudes com a nucleoporines.  

L‟embolcall nuclear de la cèl·lula és una manera de localitzar els cromosomes a 

una part d‟aquesta, i és un exemple de l‟estratègia general eucariota de 

compartimentació. Al nucli li suposa moltes avantatges tenir una membrana 

que fa de barrera per mantenir a l‟interior els cromosomes i per deixar a fora els 

orgànuls com els ribosomes o mitocondris. A través dels porus hi ha transport 

actiu de grans proteïnes i de ARN, i difusió simple de petites molècules a través 

dels porus cel·lulars. 

 El nucleoplasma 

El nucleoplasma és el medi intern del nucli cel·lular i es troba en estat semi 

líquid. En aquest medi s‟hi troben les fibres d‟ADN que formen cromatines i 

fibres d'ARN. 

A la perifèria del nucleoplasma hi ha la làmina nuclear, una xarxa 

entremesclada de filaments. La làmina proporciona estabilitat mecànica a 

l‟embolcall nuclear. 

A l‟inici de la divisió cel·lular es trenca l‟embolcall del nucli degut al 

desembalatge de la làmina nuclear. Aquest desembalatge resulta de la 

fosforilació de les làmines. 

 El nuclèol 

Un dels orgànuls més importants que conté el nucli és el nuclèol. Està situat 

dins del nucli cel·lular i no està separat de la resta del nucli per estructures de 

membrana. La seva principal funció és la síntesi d‟ARNr (àcid ribonucleic 

ribosòmic). No està envoltat per membrana i apareix i desapareix durant la 

divisió cel·lular. 

 

El comportament del nuclèol en la mitosi 

En la metafase i anafase es pot observar que les cèl·lules no tenen nuclèol. En 

la telofase apareixen de nou els dos nuclèols però no és fins la interfase quan 

ja són visibles. (Més informació sobre les fases de la mitosi al punt 4.2.) 
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2.3.3.El citoplasma i els seus orgànuls 

El citoplasma es troba entre la membrana plasmàtica i el nucli cel·lular. És una 

dispersió col·loïdal molt fina d‟aspecte granulós que inclou el citosol i tots els 

orgànuls cel·lulars. 

La funció del citoplasma és envoltar als orgànuls cel·lulars i contribuir al seu 

moviment. A les cèl·lules eucariotes està subdividit per una xarxa de 

membranes que serveixen com a superfície de treball per moltes de les 

reaccions bioquímiques. Aquestes xarxes són el reticle endoplasmàtic llis i el 

reticle endoplasmàtic rugós. 

Els orgànuls de la cèl·lula animal es troben dispersos pel citosol. En les 

cèl·lules animals hi trobem un seguit d‟orgànuls amb funcions pròpies i 

específiques. Aquests orgànuls són els ribosomes, el reticle endoplasmàtic llis, 

el reticle endoplasmàtic rugós, les vesícules, l‟aparell de Golgi, els mitocondris, 

els vacúols, els lisosomes, els centríols i per últim, el citoesquelet.  

 Ribosomes 

Els ribosomes són orgànuls no membranosos que es troben a totes les 

cèl·lules vives. Col·laboren en la biosíntesi de proteïnes ja que reuneixen les 

vint molècules específiques d‟aminoàcids per formar proteïnes determinades 

per seqüències de molècules d‟ARN. El seu tamany és de 32 nm en les 

cèl·lules eucariotes; fet que fa que tan sols es puguin veure a través d‟un 

microscopi electrònic. 

En les cèl·lules eucariotes podem trobar-hi ribosomes 80S* eucariotes i 

ribosomes 70S*, que són aquells que sintetitzen els mitocondris. Els eucariotes 

poden ser lliures i moure‟s per tot el citosol, però no pels orgànuls ni el nucli, o 

bé de membrana. 

 

*Un svedberg (S) és una unitat no inclosa al Sistema Internacional d’unitats que 

s’utilitza en ultracentrifugació i en aquest cas, per expressar el tamany dels ribosomes. 

Cal tenir en compte que els valors en unitats svedbergs no són additius. Per exemple: 

els ribosomes eucariòtics estan formats per dues subunitats, una de 40S i l’altra de 

60S, però la suma dels dos no és 100S, sinó 80S. Aquest fet es pot apreciar en la 

figura següent. 
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Els ribosomes eucariotes es divideixen en subunitats de diferent tamany: la 

subunitat major i la menor.   

 

 

Figura 6. Dibuix d'un ribosoma 80S eucariota i les característiques de cada subunitat. 

 Reticle endoplasmàtic llis 

El reticle endoplasmàtic llis és un orgànul cel·lular format per un conjunt de 

túbuls membranosos connectats entre si que continuen amb les cisternes del 

reticle endoplasmàtic rugós.  

Aquest orgànul participa en la síntesi de lípids, el transport cel·lular, la 

detoxificació, la glicogenòlisi i també actua com a reservori de calci. 

 Reticle endoplasmàtic rugós 

El reticle endoplasmàtic rugós és un orgànul encarregat de la síntesi i el 

transport de proteïnes de secreció o bé de proteïnes de membrana. Conté 

ribosomes adossats a la seva membrana.  

 Vesícules 

Una vesícula és un orgànul present en moltes cèl·lules, que forma un 

compartiment petit i tancat, separat del citoplasma per una bicapa lipídica, igual 

que la membrana cel·lular. Les vesícules que es troben dins la cèl·lula tenen la 

funció d‟emmagatzemar, transportar i digerir productes i residus cel·lulars. Són 

Subunitat menor 40S Subunitat major 60S 

33 proteïnes aprox. 49 proteïnes aprox. 

ARNr 18s 
28s 

ARNr 5.8s 
            5s 
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una eina fonamental pel metabolisme cel·lular i són creades per l‟aparell de 

Golgi però també pel reticle endoplasmàtic o la membrana cel·lular.  

 Aparell de Golgi 

L‟aparell de Golgi es troba a la major part de cèl·lules eucariotes, sovint prop 

del nucli i del centrosoma. Constitueix un conjunt de sacs membranosos 

anomenats cisternes que en grups de 3 a poques desenes s‟agrupen formant 

una estructura anomenada dictiosoma. El nombre de dictiosomes varia segons 

els tipus cel·lular. 

La seva funció és transformar i secretar substàncies. Modifica i empaqueta les 

macromolècules que la cèl·lula sintetitza i les expulsa per a la secreció cel·lular 

o per ser transportades a altres llocs de la cèl·lula, on seran utilitzades.  

 Mitocondris 

El mitocondri és un orgànul cel·lular format per cèl·lules procariotes que està 

tancat per una membrana. Com que són els orgànuls encarregats de generar la 

major part de subministraments d‟ATP que necessita la cèl·lula per viure, a 

vegades es descriuen com a les plantes d‟energia cel·lular. L‟energia química 

s‟obté als mitocondris degut a la respiració cel·lular.  

Tots els mitocondris tenen membranes externes i internes compostes per una 

bicapa fosfolipídica i proteïnes. Les dues membranes tenen propietats diferents 

i dins el mitocondri s‟hi diferencien cinc parts: la membrana mitocondrial 

externa, l‟espai intermembranós, la membrana mitocondrial interna, l‟espai 

entre les crestes mitocondrials i la matriu mitocondrial.  

 Vacúols 

Els vacúols són compartiments tancats que tenen funció d‟emmagatzematge. 

Generalment contenen fluïts, però també poden contenir sòlids. En la cèl·lula 

animal se‟n troben més d‟un, però més petits que el que té la cèl·lula vegetal, 

que tan sols en té un. 

En les cèl·lules animals els vacúols tendeixen a emmagatzemar proteïnes amb 

la finalitat d‟utilitzar-les posteriorment o d‟eliminar-les de la cèl·lula mitjançant 

exocitosis.   
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 Lisosomes 

Els lisosomes són orgànuls de forma variable, recoberts per una membrana i 

plens d‟enzims que hidrolitzen les macromolècules.  

La seva funció és digerir els aliments i destruir les substàncies de rebuig. 

Segons el seu origen es distingeixen dos tipus de lisosomes: primaris i 

secundaris.  

o Els primaris són els que provenen de l‟aparell de Golgi. Tenen 

forma rodona o ovalada i el seu contingut és homogeni. Aquests 

lisosomes no han intervingut en cap procés digestiu. Un cop 

s‟uneixen a altres partícules poden formar el lisosoma secundari o 

bé expulsar-ne el contingut directament a l‟exterior mitjançant 

l‟exocitosi. 

o Els lisosomes secundaris es formen quan un lisosoma primari es 

fusiona amb altres partícules. Si aquestes provenen de l‟exterior 

de la cèl·lula es dona un procés de digestió. En aquest cas, la 

seva forma és més variable. 

 Centríols 

Els centríols són uns orgànuls cel·lulars propis de les cèl·lules eucariotes. Són 

els encarregats de dirigir el moviment del citoesquelet i els microtúbuls, 

encarregats de separar els cromosomes durant els processos de divisió 

cel·lular de mitosi i meiosi.  

 Citoesquelet 

L‟interior de la cèl·lula eucariota no és una massa amorfa i gelatinosa on s‟hi 

troben col·locats el nucli i la resta d‟orgànuls a l‟atzar. La realitat és que 

posseeix una organització interna que es crea per un conjunt de filaments 

proteics que formen una xarxa.  

Per tant, el citoesquelet és una espècie de xarxa formada per fibres proteiques 

que recorren el citosol i actuen com a esquelet i musculatura cel·lular. Les 

seves principals funcions són estructurals i coordinadores. La xarxa dinàmica 

determina els canvis de forma cel·lular, l‟organització dinàmica del citosol, la 

distribució dels orgànuls cel·lulars, el moviment dels orgànuls, la migració 

pròpia de la cèl·lula i la mitosi.  
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El citoesquelet està compost per microtúbuls, filaments d‟actina i filaments 

intermedis. Tots aquests components tenen proteïnes associades que els 

donen especificitat de funció.  

 

Figura 7. Cèl·lules HeLa. La membrana es veu en vermell, els nuclis en blau, i el citoesquelet 
d’actina en verd. 

Els filaments d‟actina, que s‟aprecien en verd a la figura anterior, són polímers 

que repeteixen la proteïna actina i són els principals responsables dels 

moviments cel·lulars, dels processos d‟endocitosi i també de fagocitosi. Són els 

que produeixen les contraccions de les cèl·lules musculars i ajuden a la 

cohesió cel·lular.  

 

Figura 8. (d'esquerra a dreta):Esquema de la distribució cel·lular del citoesquelet: filaments 
d'actina, microtúbuls i filaments intermedis. 

Els microtúbuls són tubs les parets dels quals estan formades per repeticions 

de dues proteïnes: β-tubulina i α-tubulina. Aquests filaments són indispensables 

pel desplaçament intracel·lular d‟orgànuls i vesícules. A més, formen l‟esquelet 

dels cilis i flagels i permeten la segregació de cromosomes durant la divisió 

cel·lular.   

Els dos filaments esmentats anteriorment necessiten l‟ajuda d‟unes proteïnes 

motores per dur a terme les seves funcions. 

Per últim, els filaments intermedis són els responsables de mantenir la integritat 

cel·lular. Són especialistes a resistir tensions mecàniques i deformacions 
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cel·lulars. A diferència dels altres components que formen el citoesquelet, els 

filaments intermedis són polímers formats per unitats que pertanyen a varies 

famílies de proteïnes.  

 

2.4.Cèl·lules C2c12 

Les C2c12 són un tipus de cèl·lula eucariota que prové del teixit muscular de 

ratolí. Aquest tipus de cèl·lula es caracteritza per diferenciar-se ràpidament.  

 C2c12 

Font biològica Múscul de ratolí 

Creixement adherent 

Morfologia De mioblasts 

Aplicacions Cultiu cel·lular 

 
Figura 9. Taula de propietats de les cèl·lules C2c12 

 

Què són i d’on venen? 

Les cèl·lules C2c12 constitueixen un llinatge de cèl·lules de mioblasts 

procedents de múscul de ratolí. Van ser obtingudes originalment per Yaffe i 

Saxel, l‟any 1977, a través de passades en sèrie selectiva de mioblasts 

cultivats des del múscul de la cuixa de ratolins després d‟una lesió per 

aixafament.  

Les cèl·lules obtingudes van mostrar ser capaces de diferenciar-se de forma 

ràpida. Per aquest motiu s‟utilitzen freqüentment al laboratori per l‟estudi de la 

diferenciació de mioblasts*¹ i osteoblasts*², per expressar diverses proteïnes i 

per explorar vies mecanicistes.  

*¹ Els mioblasts són les cèl·lules que donen lloc a les cèl·lules musculars.   

*² Els osteoblasts són les cèl·lules productores de la substància intercel·lular del teixit 
ossi dels vertebrats. 
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2.5.Cèl·lules HeLa 

Les HeLa són un tipus de cèl·lula eucariota de cultiu cel·lular utilitzades en 

l‟àmbit d‟investigació científica degut a la seva duració i capacitat de proliferar. 

Si les condicions són les adequades, es poden dividir un nombre il·limitat de 

vegades. Es caracteritzen per créixer en suspensió. 

 HeLa 

Font biològica Cèrvix d‟humà 

Creixement adherent 

Morfologia Epitelial 

Cariotip 2n = 46, aneuploides*  

Aplicacions Cultiu cel·lular 

 
Figura 10. Taula de propietats de les cèl·lules HeLa 

*Aneuploïdia és un nombre anormal de cromosomes a la cèl·lula, i un tipus 

d’anormalitat cromosòmica. 

 

Què són i d’on venen? 

Les cèl·lules HeLa constitueixen un llinatge de cèl·lules epitelials procedents 

d‟un carcinoma cervical, un tipus de càncer que comença al coll de l‟úter. Les 

primeres mostres es van obtenir de l‟Henrietta Lacks, qui també va donar nom 

a les cèl·lules. De les mostres que es van extreure de la pacient se‟n van fer 

cultius i es va obtenir la primera línia de cèl·lules humanes immortals per a la 

recerca científica. Aquesta línia cel·lular es coneix com a HeLa. 

La pacient va morir de càncer el 4 d‟Octubre de 1951. Des de llavors les seves 

cèl·lules immortals han ajudat a la recerca científica i han permès fer avanços 

de gran importància en l‟àmbit del càncer.  

 

La importància de les cèl·lules HeLa en la història 

Les cèl·lules HeLa, provinents del tumor d‟Henrietta Lacks, van ser donades a 

l‟investigador George Gey. Va ser ell qui va descobrir que les cèl·lules es 

comportaven d‟una manera mai vista. Es podien mantenir en vida i créixer. 

Abans d‟aquest gran descobriment els cultius fets a partir d‟altres cèl·lules tan 

sols sobrevivien uns quants dies. Per aquesta raó els científics de l‟època 
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dedicaven més temps a mantenir les cèl·lules en vida que a realitzar 

investigació en aquestes.  

George Gey va ser capaç de crear una línia cel·lular a partir de les cèl·lules del 

tumor d‟Henrietta i la va anomenar HeLa en honor a la pacient. 

L‟any 1955 es van clonar les cèl·lules HeLa, convertint-se així en les primeres 

cèl·lules humanes clonades amb èxit.  

En resum, el descobriment de George Gey va suposar un gran avenç en l‟àmbit 

científic de l‟època. La demanda de cèl·lules HeLa va créixer ràpidament i ha 

perdurat fins l‟actualitat, on la producció d‟aquestes és en massa i les cèl·lules 

s‟han enviat a laboratoris de tot el món per la investigació de malalties com la 

SIDA o el càncer. També s‟han utilitzat per a provar la sensibilitat humana a 

certs cosmètics, entre altres investigacions.    

 

Figura 11. Fotografia de dues cèl·lules HeLa acabades de formar a partir de mitosi. Es pot 
apreciar la seva característica forma força esfèrica. 
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3.Les proteïnes  

Les proteïnes són molècules fonamentals per la vida formades per llargues 

cadenes d'aminoàcids. Es caracteritzen per la seva especificitat i per ser les 

biomolècules més versàtils i diverses que existeixen.  

3.1.Els aminoàcids 

Els aminoàcids són molècules petites formades per un carboni quiral, un grup 

animo, un grup àcid i un radical. Aquesta última part és la variable. La unió 

d‟aquests aminoàcids pot donar lloc a oligopèptids, polipèptids o proteïnes. Els 

oligopèptids els formen de dos a deu aminoàcids, els polipèptids menys de cent 

i les proteïnes les formen llargues cadenes de més de cent aminoàcids. 

 

Figura 12. Estructura genèrica d’un alfa aminoàcid en la seva forma no ionitzada.  

Hi ha 20 aminoàcids diferents segons el radical que tinguin. Es poden 

classificar en quatre grups segons la polaritat. 

1. Radicals sense càrrega ni polaritat. 

2. Radicals sense càrrega però amb polaritat. 

3. Radicals àcids amb càrrega negativa. 

4. Radicals bàsics amb càrrega positiva. 

Els aminoàcids s‟enllacen entre ells mitjançant enllaços peptídics. Per tant, es 

forma un vincle entre el grup carboxil (-COOH) d‟un aminoàcid i el grup amino 

(-NH2) d‟un altre aminoàcid. Al mateix temps, es perd una molècula d‟aigua.  

3.2.Nivells d’estructuració 

Els nivells d'estructuració de les proteïnes són els següents: 

 Estructura primària: és el nivell més senzill i correspon a la cadena 

polipeptídica, és a dir, a la seqüència lineal d‟aminoàcids que la formen. 

L‟estructura primària conté tota la informació necessària per tal que la 
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proteïna sigui única i sempre tingui la mateixa estructura i la mateixa 

funció. 

 

Figura 13. L’estructura primària d’una proteïna. És a dir; la seva seqüència lineal d’aminoàcids. 

 Estructura secundària: és el plegament que la cadena polipeptídica 

adopta degut a la formació de ponts d'hidrogen que es donen entre els 

àtoms. Com que són pèptids es formen enllaços peptídics. La 

conformació d‟aquests enllaços pot fer que la proteïna tingui forma 

làmina beta o bé d‟hèlix alfa. 

 

 

Figura 14. Forma làmina beta 

 

 

 

 
 
 

Figura 15. Forma hèlix alfa 

 

 

 Estructura terciària: és un nivell més complex que l‟anterior i ve 

determinat per la disposició espacial de les diferents estructures 

secundàries de la cadena. Les interaccions entre els aminoàcids és el 

que permet que aquesta estructura es mantingui estable. Aquestes 

interaccions poden ser: 

o ponts disulfur 

o forces electrostàtiques 

o ponts d‟hidrogen 

o enllaços covalents 

o enllaços hidròfobs 
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No totes les interaccions col·laboren de la mateixa manera al 

manteniment de     l‟estructura terciària.  

Segons la seva configuració tridimensional podem diferenciar les 

proteïnes fibroses i les globulars. 

 Estructura quaternària: aquest nivell estructural tan sols el presenten 

les proteïnes formades per més d‟una cadena polipeptídica ja que es 

tracta de la unió d‟aquestes mitjançant enllaços dèbils. L‟estructura que 

en resulta té una funció pròpia. 

3.3.Funcions 

Les proteïnes que es troben al cos humà realitzen una gran quantitat de 

funcions, entre les quals destaquen: 

 Les proteïnes estructurals: donen forma, rigidesa, tenacitat o elasticitat a 

les cèl·lules i als teixits. 

 Les proteïnes de reserva: serveixen com a magatzem d‟aminoàcids per 

sintetitzar noves proteïnes. 

 Les proteïnes actives: tenen diverses funcions. 

o Transport específic: traslladen compostos d‟un lloc a l‟altre de la 

cèl·lula o de l‟organisme. 

o Contracció: La miosina i l‟actina són els responsables de la 

contracció muscular. 

o Protecció i defensa: Els anticossos neutralitzen cossos estranys i 

la trombina i el fibrogen s‟encarreguen de coagular la sang.  

o Regulació: Algunes proteïnes activen o aturen algunes accions de 

forma específica.  

o Catàlisi: Els enzims faciliten les reaccions biològiques mitjançant 

l‟augment de la seva velocitat.  

3.4.Propietats 

Les proteïnes es caracteritzen per un conjunt de propietats. Les més importants 

s‟esmenten a continuació.   

1. L‟especificitat d‟interacció selectiva: L‟estructura nativa proporciona una 

unió selectiva a molècules que fa que les úniques substàncies que es 
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poden fixar a les proteïnes són aquelles que s‟adapten a la seva 

superfície. Aquest fet dóna especificitat d‟acció a les proteïnes.   

2. El capteniment elèctric: Segons el pH del medi les proteïnes poden tenir 

càrrega positiva, negativa o bé nul·la. Aquesta propietat permet la 

realització d‟electroforesis, que és una tècnica de separació de mescles 

proteiques utilitzada als laboratoris amb freqüència.  

3. La desnaturalització de proteïnes: Si l‟estructura nativa d‟una proteïna es 

sotmet a l‟acció de certs soluts, a pH extrems o bé a l‟acció de la calor, 

aquesta estructura experimenta un desplegament de les cadenes que 

causa la desnaturalització de la proteïna. En el moment en el que aquest 

fet passa, la proteïna perd la seva funció.  

En la majoria de casos el procés de desplegament és irreversible. 

Aquest és el cas de l‟ou ferrat. L‟albúmina és una de les proteïnes 

presents en aquest, que si es sotmet a calor, es desnaturalitza. Tot i així, 

si el desplegament és suau pot ser reversible.  

3.5.La síntesi de proteïnes 

La síntesi proteica és un procés complex que fan les cèl·lules basant-se en la 

informació subministrada pels gens. Cada proteïna té la seva seqüència 

d'aminoàcids, que està especificada per la seqüència de nucleòtids del gen que 

la codifica.  

El codi genètic 

El codi genètic està format per un conjunt de tri-nucleòtids anomenats codons. 

Cada codó és la combinació de tres nucleòtids i designa un aminoàcid. Les 

proteïnes es formen partint d'aquests aminoàcids. És un llenguatge universal 

perquè és el mateix per a tots els organismes, i degenerat, perquè la majoria 

d‟aminoàcids estan codificats per més d‟un codó. 

El procés de sintetitzar una proteïna a partir d'un motlle d'ARNm (ARN 

missatger) s'anomena traducció. L'ARNm es carrega al ribosoma i es llegeix. 

Cada codó s'emparella amb el seu anticodó respectiu, localitzat en una 

molècula d'ARNt (de transferència), que porta l'aminoàcid corresponent al codó 

que reconeix. El polipèptid que es va formant s'anomena cadena naixent, i 

quan ja s'ha descodificat la proteïna, es desprèn. D'aquesta manera 

s'aconsegueix l'estructura primària de la proteïna, és a dir, la seva seqüència 
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d'aminoàcids. Aquesta proteïna es plega assolint l'estructura que li dóna 

l'especificitat que necessita per dur a terme una funció concreta. 

 

Figura 16. Codi genètic 

 

A continuació es mostra un exemple de traducció molt senzill per tal d‟entendre 

el procés de síntesi de proteïnes.  

Exemple:  

El conjunt de codons que es mostren a continuació codifiquen una proteïna 

concreta.   

AUG UCA GUG CCU GGA UAG 

 AUG és un codó d‟inici (Metionina), que indica que s‟ha de començar a 

crear la proteïna.  1 

 UCA és Serina.  2  

 GUG és Valina.  3  

 CCU és Prolina.  4 

 GGA és Glicina.  5 

 UAG és un codó stop, també anomenat triplet mut, que deixa de formar 

la proteïna. Aquest codó no té cap aminoàcid associat. Els altres dos 

codons amb aquesta mateixa funció són UAA i UGA.  
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En aquest cas es formaria un oligopèptid (un pèptid format per la unió de 

menys de deu aminoàcids). El resultat seria el següent: 

(Metionina)-Serina-Valina-Prolina-Glicina 

 

 

Figura 17. Síntesi de l'oligopèptid de l'exemple, pas a pas. 

3.6.La Nrf2  

La Nrf2 és una proteïna que es troba a les cèl·lules eucariotes. La proteïna, que 

s‟uneix a una seqüència d‟ADN, entra a les cèl·lules per estimular gens 

protectors i enzims per tal de neutralitzar els efectes dels radicals lliures. 

Quan s'activa la Nrf2, s‟activa la producció d‟antioxidants específics que el cos 

necessita per lluitar contra l‟estrès oxidatiu de forma eficaç. Activar la Nrf2 crea 

un efecte en cascada que dóna com a resultat la producció de diversos 

antioxidants molt potents.  

La proteïna es comunica amb les cèl·lules i els dóna instruccions per fer el que 

ja estan destinades a fer. En el moment d'activar-se entra al nucli de la cèl·lula 

fins que regula els gens de supervivència, que són aquells que permeten a les 

cèl·lules sobreviure contra la tensió dels radicals lliures i altres oxidants. També 

regula altres gens per tal d‟ajudar a l‟organisme a funcionar a un nivell òptim. 

Actualment, se sap que existeix una interacció entre la Nrf2 i la Keap1, una 

altra proteïna, però encara es dubte sobre com és aquesta. Aquesta segona 

proteïna ve codificada pel gen Keap1 en els humans. 

 

Cadena polipeptídica creixent 

ARNm 

ARNt 
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3.6.1.Els radicals lliures 

El cos humà està format per diferents tipus de cèl·lules, que al mateix temps 

estan formades per diferents molècules. Aquestes molècules que les formen 

consten d‟àtoms que s‟uneixen entre ells mitjançant enllaços químics.  

Els àtoms estan compostos generalment per tres tipus de partícules 

subatòmiques. Aquestes són els electrons, que tenen càrrega negativa i són les 

més lleugeres, els protons, que tenen càrrega positiva i són més pesants que 

els electrons, i per últim els neutrons, que no tenen càrrega elèctrica i tenen un 

pes aproximadament igual al dels protons.  

Els electrons, que orbiten al voltant de l‟àtom, poden compartir-se amb altres 

àtoms per tal d‟aconseguir més estabilitat.  

Un cop s‟entén de què estan formades les cèl·lules, es pot comprendre el 

significat dels radicals lliures.  

Si l‟enllaç que es forma entre els electrons que orbiten al voltant del nucli de 

l‟àtom és dèbil i es queda un electró desaparellat, es forma un radical lliure.  

Aquests radicals lliures són molt inestables. Per aquest motiu reaccionen amb 

facilitat per tal de trobar un electró i estabilitzar-se. El problema és que si el 

radical lliure roba l„electró a una molècula, aquesta quedarà inestable i es 

convertirà d‟aquesta manera en un altre radical lliure. D‟aquesta manera es 

forma el que es coneix com a una cascada de radicals lliures. La cascada dura 

fins que es veu interrompuda per una cèl·lula viva.    

Aquestes cascades de radicals lliures es formen inevitablement en molts 

processos bioquímics del cos. Per exemple, es formen pel metabolisme o pel 

sistema immune. Tot i així, el nombre de radicals lliures augmenta degut a 

factors ambientals com la contaminació, el tabac o bé una mala alimentació.  

El cos humà és capaç de controlar la producció de radicals lliures, però quan 

aquesta és excessiva és quan es produeixen danys en l‟organisme. Per tant, 

els problemes derivats dels radicals lliures tan sols es donen quan aquests es 

produeixen en excés.  

L‟envelliment és un dels processos inevitables provocats pels radicals lliures. 

Això significa que les persones menys exposades a l‟excés d‟aquests envelliran 
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més tard que la resta. Altres processos causats pels radicals lliures es poden 

prevenir, com per exemple la destrucció de l‟ADN o l‟obstrucció de les arteries.  

Els radicals lliures també estan involucrats en el Parkinson, l‟Alzheimer, la 

diabetis i el càncer.  

3.6.2.Estrès oxidatiu  

L'estrès oxidatiu és un fenomen causat per un desequilibri entre la producció 

d'oxigen reactiu i la capacitat del sistema biològic de detoxificar ràpidament els 

reactius intermedis o reparar els danys produïts. 

Tenint en compte que eliminar els tòxics del cos és un pas fonamental per a la 

salut de l‟organisme, el desequilibri d‟aquest sistema de detoxificació pot 

provocar danys molt greus.  

Dins les cèl·lules de totes les formes de vida s'hi manté un entorn reductor, que 

és preservat pels enzims que mantenen l'estat reduït a través d'un constant 

aportament d'energia metabòlica. Aquest estat normal redox pot desequilibrar-

se i acabar causant efectes tòxics a través de la producció de peròxids i 

radicals lliures que danyen tots els components de la cèl·lula, incloent les 

proteïnes, els lípids i fins i tot el material genètic.  

Aquest fenomen, inevitable, està involucrat en moltes malalties que afecten als 

éssers humans, com el Parkinsón, l'Alzheimer, el càncer o bé l'envelliment; 

totes elles citades anteriorment. 

3.6.3.Els antioxidants 

Un antioxidant és una molècula capaç d‟alentir o prevenir l‟oxidació d‟altres 

molècules. La majoria d'antioxidants fan la seva funció una sola vegada. Per 

exemple, la vitamina E perd la seva capacitat antioxidant al primer contacte 

amb un radical. Pel contrari, l'àcid carnòsic, que és un producte natural que es 

troba al romaní i a la sàlvia, té un multi efecte antioxidant. Això significa que un 

sol antioxidant neutralitza fins a quatre radicals lliures.   

La via Keap1-Nrf2 és el principal regulador de respostes protectores de la 

cèl·lula envers l‟estrès oxidatiu i l‟estrès electrofílic. Encara que les vies de 

senyalització cel·lular desencadenades pel factor de transcripció de Nrf2 eviten 

la iniciació i progressió del càncer en teixits normals i pre-malignes, en cèl·lules 

malignes l‟activitat Nrf2 proporciona avantatge al creixement de cèl·lules 
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tumorals. A continuació es mostra una visió general de la via Keap1-Nrf2. A 

més a més, es resumeixen de forma breu les conseqüències de l‟activació de 

Nrf2 en les cèl·lules del càncer. 

3.6.4.La via Keap1-Nrf2 

A causa del fet que l'activació de Nrf2 condueix a una resposta antioxidant i 

antiinflamatòria coordinada, i que Keap1 reprimeix l'activació de Nrf2, la Keap1 

s'ha convertit en un objectiu molt atractiu de drogues en l'àmbit científic. 

La via Keap1-Nrf2 és el principal regulador de les respostes cito protectores a 

tensions endògenes i exògenes causades per espècies reactives d'oxigen 

(ROS) i electròfils, que són reactius químics.  

Les proteïnes de senyalització clau dins de la via són el factor de transcripció 

Nrf2 i la Keap1. La Nrf2 s'uneix juntament amb petites proteïnes Maf a l'element 

de resposta antioxidant, que és l'ARE, en les regions reguladores dels gens 

diana. Per altra banda, la Keap1 s'uneix a la Nrf2 i promou la seva degradació. 

Aquesta última proteïna és molt rica en cisteïna; un aminoàcid  no essencial; és 

a dir, que pot ser sintetitzat pels éssers humans.  

En ratolí Keap1 en té un total de 25 i l'ésser humà té 27 residus de cisteïna, la 

majoria dels quals es poden modificar in vitro per diferents oxidants i electròfils. 

Tres dels residus del procés: el C151, el C273 i el C288, s'ha demostrat que 

juguen un paper funcional mitjançant l'alteració de la conformació de Keap1 

que condueix a la translocació nuclear de Nrf2 i la posterior expressió del gen.  

El mecanisme exacte pel qual les modificacions de l‟aminoàcid cisteïna en la 

Keap1 condueixen a l'activació de la Nrf2 no es coneix, però existeixen dos 

models que intenten donar resposta al dubte. Aquests són els següents: 

1. El model de "frontissa i baldó", en el qual es considera que les 

modificacions en els residus que resideixen a la Keap1 interrompen la 

interacció amb la Nrf2 causant una falta d'alineació dels residus de 

l‟aminoàcid lisina dins la Nrf2. 

2. El model en el qual es considera que la modificació provoca dissociació 

de Cul3, que és una altra proteïna, del Keap1. 

En els dos models presentats, l'inductor modificat i la Nrf2 s'inactiven i, com a 

conseqüència, les proteïnes Nrf2 acabades de sintetitzar es mobilitzen al nucli, 



29 
 

on condueixen a l'expressió de gens que han estat recombinats. Aquests gens 

s'anomenen gens diana. Quan això passa és per què hi ha estrès oxidatiu. 

A part d‟aquesta expressió de gens diana; l'abundància en excés de Nrf2 causa 

l'augment de l'expressió de gens implicats en el metabolisme de fàrmacs, 

augmentant així la resistència als fàrmacs quimioterapèutics i a la radioteràpia. 

Ambdós són tractaments contra el càncer. Per tant, l'alt nivell de la proteïna 

Nrf2 s'associa amb un mal pronòstic en el càncer.  

A continuació es mostra una imatge que resumeix molt bé les dues vies que 

pren la proteïna Nrf2 en dues situacions diferents. 

 

Figura 18. Representació de les vies que pren la proteïna Nrf2 en dues situacions diferents. 

En condicions neutres, sense oxidació, la Nrf2 està constantment degradant-se 

en proteasomes*. Aquests grans complexos proteics són presents a totes les 

cèl·lules eucariotes i als arqueobacteris. També es poden trobar en alguns 

eubacteris. La principal funció del complex és la degradació de proteïnes 

danyades o bé innecessàries. Aquesta degradació es realitza mitjançant una 

reacció química que trenca els enllaços peptídics anomenada proteòlisi.  

*El proteasoma és un complex proteic gran present a totes les cèl·lules eucariotes i els 

arqueobacteris. S’encarrega de realitzar la degradació de proteïnes no necessàries o 

bé malmeses. En les eucariotes, es solen trobar al nucli o al citoplasma.  
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4.El cicle cel·lular d’una cèl·lula animal 

El cicle cel·lular representa totes les fases de la vida d‟una cèl·lula. Aquest 

comença quan es formen dues noves cèl·lules filles, fruit de la divisió d‟una 

única cèl·lula mare. El cicle finalitza quan una d‟aquestes dues cèl·lules inicia 

un procés de divisió per donar dues cèl·lules filles. El procés de divisió de la 

cèl·lula s‟anomena fase M, i inclou dues etapes solapades en les que primer es 

divideix el nucli i després el citoplasma. 

El cicle vital d'una cèl·lula animal és el següent: 

 G0- Estat de repòs 

G1- Primera bretxa 

 S- La síntesi d‟ADN (replicació) 

 G2- Segona bretxa 

 M- Mitosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cicle cel·lular d'una cèl·lula eucariota. 

El patró del cicle cel·lular és el que es dóna en els organismes que es troben 

en creixement o en cèl·lules en cultiu que no tenen limitació d‟espai o falta de 

nutrients. Tot i així, poden existir variacions, sobretot en la duració del cicle, la 

duració de les fases d‟aquest i en l‟immediatesa amb la que es duu a terme la 

citocinesi.  

La duració del cicle varia en els diferents tipus cel·lulars. En els organismes 

pluricel·lulars, els temps de generació varien en funció del tipus de cèl·lula i de 

la funció que faci a l‟organisme.  

Algunes cèl·lules es divideixen de forma ràpida i contínua al llarg de la vida 

d‟un organisme, com a mecanisme per reemplaçar a les cèl·lules que estan 
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sent destruïdes o perdudes de manera contínua. Un exemple d‟aquest tipus de 

cèl·lules són les cèl·lules epitelials. Les cèl·lules mare i les cèl·lules implicades 

en la formació de l‟esperma també formen part d‟aquest grup.  

Per altra banda, les cèl·lules dels teixits de creixement lent poden tenir temps 

de generació de dies o més, i algunes cèl·lules, com les nervioses madures o 

les musculars, no es divideixen mai.  

En el cicle cel·lular la replicació de l‟ADN ha d‟estar seguida de la mitosi si 

l‟objectiu és que les dues cèl·lules filles resultants de la divisió acabin amb la 

mateixa informació genètica que la cèl·lula mare. 
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5.La divisió cel·lular 

La divisió cel·lular és un procés fisiològic que ocorre en gairebé tots els teixits i 

es produeix sota moltes circumstàncies. Sota circumstàncies normals el balanç 

entre la proliferació i la mort cel·lular programada es manté estable.  

Tots els organismes vius estan formats per cèl·lules que procedeixen de 

cèl·lules preexistents. 

Per entendre el concepte de divisió cel·lular cal esmentar-ne els dos tipus: 

mitosi i meiosi.  

La mitosi és el procés pel qual es generen noves cèl·lules; en canvi, la meiosi 

és el procés pel qual es generen els gàmetes per la reproducció. 

 

Figura 20. Esquema-resum simplificat de les diferents fases de la mitosi 

 

Figura 21 . Esquema-resum simplificat de les diferents fases de la meiosi (procés mitjançant el 
quan s'obtenen els gàmetes en els humans) 

 

La divisió cel·lular implica la distribució de material genètic idèntic, l‟ADN, a 

dues cèl·lules filles. El més sorprenent en la mitosi és la fidelitat amb què es 

passa l'ADN, sense error, d'una generació a la següent. Quan el procés de 

divisió cel·lular es veu alterat en la replicació del material genètic es produeixen 

mutacions gèniques. Aquest tipus de mutacions poden ser de substitució, 

d'addició o bé de pèrdua.  

La divisió descontrolada de cèl·lules por conduir a un càncer. Els punts de 

control del cicle cel·lular normalment asseguren que la replicació de l'ADN i 
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més concretament la mitosi es donin únicament quan les condicions són 

favorables i el procés està funcionant correctament. Tot i així, les mutacions en 

gens encarregats de codificar proteïnes del cicle cel·lular pot conduir a un 

creixement no regulat. Això provoca la formació de tumors i la invasió de les 

cèl·lules canceroses a altres òrgans. Aquest procés d‟expansió i invasió a altres 

òrgans s‟anomena metàstasis.  

5.1.Interfase  

L‟interfase és el pas previ a la mitosi on la cèl·lula es prepara per dividir-se. En 

aquesta fase els centríols i la cromatina es dupliquen i apareixen els 

cromosomes, que s‟observen dobles. El primer procés clau perquè es doni la 

divisió cel·lular és la duplicació del material genètic. Aquest procés essencial és 

el que es dona durant l‟interfase. Després de la duplicació s‟obtenen dues 

cadenes idèntiques, sempre que no hi hagi hagut errors en la còpia, d‟ADN.  

La mitosi consistirà en separar aquestes dues cadenes i portar-les a les 

cèl·lules filles. Prèviament la cromatina s‟ha d‟haver convertit en cromosomes.  

L‟interfase comprèn quatre períodes diferents. Aquests són: G0, G1, S i G2.  

 El període G0 és la fase de repòs. 

 El període G1 és un període de creixement actiu del citoplasma que 

inclou la producció dels orgànuls. 

 El període S és el moment en el que es duplica el material genètic, 

l‟ADN. 

 El període G2 és la fase en la qual es sintetitza el material citoplasmàtic 

necessari perquè es pugui dur a terme la divisió cel·lular. Per exemple, 

es sintetitza la tubulina, que és la proteïna que forma els microtúbuls pel 

fus acromàtic. Aquest no es comença a formar fins a la profase. 

Un dels aspectes més significatius del model de la doble hèlix és que suggereix 

immediatament un mecanisme per la replicació de l‟ADN. La replicació del 

material genètic és semi conservativa perquè en cada molècula nova es manté 

la meitat de la molècula original. La centrifugació basada en l‟equilibri en 

gradient de densitat va mostrar que la replicació era semi conservativa. 

Matthew Maselsón i Franklin Stahl van ser els dos científics que van confirmar 

la teoria que cinc anys abans havien creat Watsón i Crick.  
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El procés de replicació del material genètic té lloc durant el període S del cicle 

cel·lular i es pot dividir en tres fases: iniciació, allargament i finalització.  

5.1.1.Iniciació 

La iniciació del procés de replicació té lloc en un origen concret. En aquest 

primer pas les helicases, que són un tipus d'enzim, s'encarreguen de trencar 

els ponts d'hidrogen existents en la doble hèlix, permetent d'aquesta manera 

que avanci la conjuntura anomenada forqueta de replicació.  Les helicases 

actuen en direcció 5' → 3' gràcies al consum d'ATP, és a dir, energia. 

La reassociació de les fibres separades és evitada mitjançant la unió de les 

proteïnes SSB (single-stranded DNA binding). 

Seguidament, i per donar l'inici efectiu a la replicació de l‟ADN, és necessari un 

encebador, una cadena d‟àcids nuclèics, que serveix com a punt d‟inici per a la 

replicació del material genètic i a partir del qual s'aniran incorporant els 

diferents nucleòtids. El fet que els enzims que catalitzen la replicació només 

poden afegir nucleòtids nous a cadenes ja existents fa que l‟encebador sigui 

necessari. Per tant, la polimerasa inicia la replicació a l‟extrem 3‟ de 

l‟encebador i fa una còpia de la cadena que fa de plantilla.  

Durant el procés de replicació de l'ADN es creen sobre la cadena residual els 

fragments d'Okazaki, que són sèries relativament curtes d'ADN. En els 

organismes eucariotes, la longitud d'aquests fragments són d'entre 100 i 200 

nucleòtids.  

5.1.2.Allargament 

Aquesta fase és l'addició de bases per un altre complex de proteïnes anomenat 

replisome. En l‟allargament es sintetitzen les cadenes filles. A causa que les 

cèl·lules eucariotes tenen cromosomes lineals, la replicació de l'ADN és 

incapaç d'arribar al final dels cromosomes.  

 

Figura 22. El cromosoma a l'esquerra i el telòmer a la dreta. 
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Per aquest motiu acaba en la regió dels telòmers d'ADN repetitiu prop dels 

extrems. Això escurça el telòmer de la cadena d'ADN filla.  

L'escurçament dels telòmers és un procés normal en les cèl·lules somàtiques. 

Com a resultat, les cèl·lules només poden dividir-se un cert nombre de 

vegades. 

5.1.3.Finalització  

En l‟última fase de la replicació els cromosomes duplicats es separen l'un de 

l'altre. El procés en si és molt complex. 

A continuació es mostra l‟esquema del procés de replicació de l‟ADN. 

 

 

Figura 23. esquema de la forqueta de replicació. a:una plantilla, b: filament principal, c: cadena 
residual , d: forquilla de replicació, e: encebador, f: fragments d'Okazaki. 

 

5.2.La mitosi 

Des de un punt de vista morfològic la mitosi es divideix en quatre etapes: 

profase, metafase, anafase i telofase, que estan basades principalment en 

l‟aspecte i el comportament dels cromosomes. 

Els cromosomes són els qui contenen la informació genètica de l‟individu i 

estan formats per ADN i proteïnes (les histones). Durant el procés de mitosi el 

material genètic es divideix en dos i com a resultat es formen dues cèl·lules 

diploides idèntiques.  

Aquest tipus de divisió és essencial per la vida degut a que permet el 

creixement cel·lular, la renovació de cèl·lules i la reparació de teixits malmesos.   

 

 



36 
 

5.2.1.Profase  

Un cop finalitzada la replicació d‟ADN la cèl·lula surt de la fase S i entra en la 

fase G2, en la que es realitzen les últimes preparacions per poder començar la 

mitosi.  

Al final de la fase G2 els cromosomes es comencen a condensar. D‟aquesta 

manera es passa de tenir la cromatina extremadament difusa a les estructures 

extensament plegades i compactes que són típiques de la mitosi. Aquest 

procés de condensació de la cromatina dels cromosomes és un fenomen molt 

important perquè les fibres de la cromatina són tan llargues i estan tan 

barrejades entre elles mateixes durant l‟interfase, que si es mantinguessin 

sense compactar s‟enrederien durant el procés de distribució de l‟ADN. A mida 

que els cromosomes es condensen, el nuclèol es dispersa. 

La transició de la fase G2 a profase no està molt definida. Tot i així, es 

considera que una cèl·lula es troba en estat de profase quan els cromosomes 

individuals s‟han condensat fins a ser visibles com a objectes independents en 

un microscopi òptic.  

Mentre es dóna aquest fet, ha entrat en el procés un altre orgànul molt 

important: el centrosoma. Aquest orgànul és el centre organitzador de 

microtúbuls més important per l‟empaquetament d‟aquests. Es duplica abans 

de la mitosi, generalment durant la fase S, i els dos centrosomes es comencen 

a separar a l‟inici de la profase, dirigint-se cap a extrems oposats de la cèl·lula. 

A mida que es van desplaçant es va formant el fus acromàtic. 

 

Figura 24. Profase. Dins el nucli els cromosomes semblen estar en la forma de filaments prims 
trenats entre si d'una manera irregular. 
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Moviments del fus i cromosomes durant la mitosi: 

El fus acromàtic, també conegut com a fus mitòtic, és l‟estructura cel·lular que 

separa els cromosomes de les dues cèl·lules filles durant la divisió cel·lular 

eucariota. És el responsable del moviment dels cromosomes durant la mitosi.  

 

 

Figura 25. Moment de formació del fus 
acromàtic, durant la profase. 

 

 

Figura 26. Situació del fus durant la prometafase, 
l'inici de la metafase. 

 

Figura 27. Situació del fus durant la metafase. 
 

 

Figura 28. Situació del fus durant l'anafase. 

 

Figura 29. Situació del fus durant la telofase. A la imatge ja ha tingut lloc la citocinesi ja que es 
poden distingir dues cèl·lules. 
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Estructura del fus acromàtic 

El fus acromàtic té una forma el·lipsoïdal, és a dir: més ampla a la zona central 

de la cèl·lula i més estreta cap als pols de la cèl·lula. Està format per 

microtúbuls, polímers de tubulina, altres proteïnes i els centres organitzadors 

dels microtúbuls. Aquests microtúbuls són estructures polars, amb un extrem 

positiu (+) i un extrem negatiu (-). El positiu acaba en les subunitats de β-

tubulina mentre que l‟altre extrem, el (-), acaba en les subunitats d‟α-tubulina. 

Cal tenir en compte que l‟extrem positiu pot créixer mitjançant polimerització, 

que es duu a terme a partir de l‟adició de subunitats de tubulina, o bé escurçar-

se mitjançant la despolimerització, que es produeix per la pèrdua d‟aquestes 

subunitats de tubulina. En canvi, l‟extrem negatiu està protegit de la 

despolarització al centre organitzador de microtúbuls.  

Al fus acromàtic s‟hi poden diferenciar tres tipus de microtúbuls amb funcions 

molt diferents.  

 Microtúbuls polars: Són els microtúbuls que s‟entrecreuen a la zona 

central del fus i empenyen els pols del fus gràcies a l‟acció de les 

proteïnes motores. Estan units a la zona equatorial per unes molècules 

de cinesina, que són un tipus de proteïnes motrius. En aquesta zona 

acaben els extrems positius. 

 Microtúbuls del cinetocor: Són els microtúbuls que s‟uneixen als 

cinetocors dels cromosomes, un o més per cada cromàtide. El nombre 

de microtúbuls units a cada cromàtide varia segons l‟espècie.  

 Microtúbuls astrals: Són els microtúbuls que uneixen els pols del fus a 

la membrana cel·lular.  
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5.2.2.Metafase  

La prometafase és l‟etapa de la mitosi, prèvia a la metafase, caracteritzada per 

la fragmentació de l‟embolcall nuclear i la unió dels cromosomes als 

microtúbuls del fus acromàtic. 

La prometafase comença amb la fragmentació de les membranes que envolten 

el nucli. A mida que els centrosomes completen el seu viatge cap als costats 

oposats del nucli, el trencament de l‟embolcall nuclear permet als microtúbuls 

entrar a la zona del nucli i entrar en contacte amb els cromosomes.  

Els microtúbuls del fus acromàtic s‟uneixen a les dues cromàtides pel 

centròmer. Posteriorment, els microtúbuls fan una força responsable de que els 

cromosomes es desplacin gradualment cap al centre de la cèl·lula.  

Alguns investigadors consideren que aquest procés és previ a la metafase en si 

i el separen d'aquesta. 

Quan els cromosomes s‟alineen en la placa metafàsica es considera que la 

cèl·lula es troba en metafase.  

Durant la metafase els cromosomes estan aparentment quiets. Aquesta 

aparença és enganyosa. El fet és que les dos cromàtides germanes de cada 

cromosoma estan sent transportades als pols oposats. Sembla que estiguin 

quietes perquè les forces que actuen sobre aquests són de la mateixa 

magnitud i sentit oposat.  

 

Figura 30. Procés de metafase. Els cromosomes es disposen a l'equador de la cèl·lula i 
apareixen separats i es contrauen fortament. 
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5.2.3.Anafase  

Aquesta fase és normalment la més curta de la mitosi i dura tan sols uns 

quants minuts. L‟anafase comença amb la separació de les dues cromàtides 

filles de cada cromosoma. Aquestes es comencen a moure cap als pols 

oposats del fus.  

El procés d‟anafase es caracteritza per dos tipus de moviments: l‟anafase A i 

l‟anafase B. 

En l‟anafase A, els cromosomes, amb el centròmer davant, són empesos cap 

als pols del fus a mida que els microtúbuls es van fent petits de manera 

progressiva.  

En l‟anafase B, els mateixos pols es separen l‟un de l‟altra a mida que els 

microtúbuls polars s‟allarguen.  

Depenent del tipus cel·lular, l‟anafase A i B tenen lloc de forma simultània o bé 

l‟anafase B té lloc després de l‟anafase A.  

 

Figura 31. Procés d'anafase. Són visibles els pols de la cèl·lula, els cromosomes fills amb els 
braços creuats en el pla equatorial i centròmers cap als pols. 
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5.2.4.Telofase  

Al començament de la telofase, les cromàtides filles ja han arribat als pols del 

fus acromàtic. En aquest punt on es troben, es desfilen i tornen a adoptar 

l‟aparença homogènia de les fibres esteses de la cromatina de la interfase. Al 

mateix temps, el nuclèol es forma als organitzadors nuclears de l‟ADN, el fus es 

desempaqueta, i reapareix l‟embolcall nuclear al voltant dels dos grups de 

cromosomes fills. D‟aquesta manera finalitza el procés de mitosi.  

 

Figura 32. Telofase inicial. Els cromosomes fills, en els dos pols del fus es comencen a espessir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

5.3.Citocinesi  

Després que els dos grups de cromosomes s‟hagin separat durant l‟anafase, la 

citocinesi divideix el citoplasma en dos i es completa així el procés de divisió 

cel·lular.  

Aquest procés comença durant el final de l‟anafase o començament de la 

telofase, mentre s‟està tornant a formar l‟embolcall nuclear, el nuclèol, i els 

cromosomes s‟estan tornant a descondensar.  

Aquest fet podria donar a entendre que la citocinesi es troba dins la mitosi, però 

no és sempre així. La citocinesi i la mitosi no es troben necessàriament 

lligades. En algunes ocasions existeix un retràs significatiu entre la divisió 

nuclear i la citocinesi. Aquest fet és un indicador que els dos processos no 

estan íntimament lligats entre si.  

La citocinesi en les cèl·lules animals rep el nom de segmentació. El procés 

comença amb una petita invaginació a la superfície de la cèl·lula, que es va 

fent profunda formant un solc de segmentació, que envolta la cèl·lula. El solc 

continua fent-se profund fins que entren en contacte les superfícies oposades i 

la cèl·lula es divideix en dos.  

 

Figura 33.  Procés de citocinesi. El pla de divisió és perpendicular a l'eix del fus mitòtic, que és la 
zona que apareix més brillant. 
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6.Proliferació cel·lular 

La proliferació cel·lular és l'increment del nombre de cèl·lules a partir de la 

divisió cel·lular. Aquest increment està descontrolat en les cèl·lules que causen 

els tumors de molts càncers. El procés en si és fonamental per a poder 

regenerar els nostres teixits. 

 

Què regula la proliferació? 

El genotip, que és la informació genètica que posseeix un organisme en 

particular, és el que codifica un conjunt molt complex de proteïnes que 

s'encarreguen de regular el procés de divisió cel·lular i per tant, la proliferació. 

 

Conseqüències d’un excés de proliferació 

La pèrdua del control de la proliferació és la causa de malalties com el càncer, 

on la cèl·lula forma una "nova línia cel·lular" amb una capacitat il·limitada i 

incontrolada de proliferació degut a alguna mutació genètica. 

 

Conseqüències de la disminució de proliferació 

La pèrdua gradual de la capacitat de proliferació causa l'envelliment de tots els 

éssers humans i respon clarament a la pregunta: "Podríem ser immortals?". 

Sens dubte, això no serà possible mentre les cèl·lules "envelleixin". Caldria 

poder evitar aquest fet. A més a més, els humans necessitem l‟oxigen per 

respirar. Per tant, l‟oxigen ens manté en vida al mateix temps que ens oxida i 

en conseqüència, ens mata.  

 

6.1.La diferenciació cel·lular 

La diferenciació cel·lular és el procés pel qual les cèl·lules adquireixen unes 

propietats específiques que distingeixen uns tipus de cèl·lules d‟unes altres. A 

mesura que les cèl·lules adquireixen aquests caràcters especials, generalment 

perden la capacitat de dividir-se. Les cèl·lules fan servir aquest mecanisme per 

assegurar-se que no hi hagi un augment en el nombre de cèl·lules en divisió. 

Aquesta organització es trenca amb l‟aparició dels tumors ja que la divisió 

cel·lular se separa de la diferenciació cel·lular. Com a resultat, algunes 

divisions cel·lulars creen dues cèl·lules que es continuen dividint. A mida que 
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s‟acumulen les cèl·lules s‟altera gradualment l‟organització i funció 

característica del teixit. 

Als teixits de l'ésser humà s'hi identifiquen més de 200 tipus de cèl·lules que es 

diferencien per la seva estructura, funció i metabolisme. 

Tots els tipus de cèl·lula deriven d'una única cèl·lula: el zigot, que es forma amb 

la unió d'un òvul i un espermatozoide. Com que aquesta cèl·lula, el zigot, té la 

capacitat fe diferenciar-se en tots els tipus cel·lulars que constitueixen a un 

adult, es defineix com a totipotencial.  

Les cèl·lules es diferencien a mida que s'expressen seqüències de proteïnes 

que regulen l'ADN de cada cèl·lula.  

 

6.2.Especialització cel·lular 

Els organismes pluricel·lulars van evolucionar degut a que les cèl·lules 

especialitzades actuaven conjuntament i van poder combinar-se i formar un 

únic organisme.   

Les cèl·lules s'organitzen i es combinen per formar teixits. N'hi ha de quatre 

tipus i cada un d'ells té una funció específica.  

 Teixit epitelial 

Està format per làmines contínues de cèl·lules connectades entre si mitjançant 

unions estretes.  

 Teixit muscular 

Està constituït per grups de cèl·lules que contenen proteïnes fibril·lars, 

disposades de manera organitzada al citoplasma i unides per enllaços 

intermoleculars.  

 Teixit conjuntiu 

Està format per cèl·lules i material extracel·lular. El material extracel·lular és 

secretat per les cèl·lules i determina les propietats físiques del teixit.  

Està compost per una substància fonamental: les fibres i les proteïnes 

estructurals.  

 Teixit nerviós 

Està format per neurones i cèl·lules de Schwann.  

Per definició, les cèl·lules ja especialitzades presenten característiques 

estructurals que els permeten desenvolupar la seva funció.  
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Les cèl·lules s'uneixen entre si mitjançant elements d'adhesió entre les seves 

respectives membranes plasmàtiques i la matriu extracel·lular.  

A part, les cèl·lules interactuen i es comuniquen entre si.  

Gràcies a la unió i comunicació aconsegueixen coordinar les seves activitats en 

els animals pluricel·lulars. 

6.3.Interacció cel·lular 

Quan els grups cel·lulars es combinen entre ells per formar part d'un òrgan 

vital, cada cèl·lula ha de quedar-se a la seva posició específica i ha de poder 

comunicar-se amb les seves cèl·lules veïnes. Les interaccions intracel·lulars i 

les que tenen les cèl·lules amb ma matriu extracel·lular desenvolupen una gran 

funció estructural però també faciliten processos biològics com la migració, el 

creixement, les funcions immunològiques, la permeabilitat, el reconeixement 

cel·lular, la reparació de teixits, la diferenciació cel·lular i l‟embriogènesi.  

Generalment les cèl·lules s'uneixen a la membrana mitjançant molècules 

específiques d'adhesió. Aquestes molècules proporcionen elasticitat i 

resistència a les forces mecàniques a les que s'exposa una cèl·lula.  

6.4.Proliferació cel·lular descontrolada 

La pèrdua del control de la regulació de la proliferació cel·lular és la causa de 

malalties com el càncer, on la cèl·lula forma una línia cel·lular amb una 

capacitat il·limitada de proliferació degut a mutacions genètiques. Per tant, el 

càncer és un tipus de creixement cel·lular anormal on les cèl·lules es divideixen 

d‟una forma relativament autònoma i incontrolada que comporta un augment 

progressiu del nombre de cèl·lules dividint-se.  

Danys de l’ADN 

Durant la replicació l‟ADN pot patir danys causats per motius molt diversos. A 

continuació se‟n mostren alguns d‟ells: 

o Unió covalent entre bases de la mateixa cadena 

o Unió de grups alquil 

o Trencament de cadena (simple o doble) 

o Pèrdua de bases 

o Desaminació  

o Mal aparellament, conegut com a Mismatch 
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Mecanismes de reparació de l’ADN 

Segons el tipus de danys que ha patit l'estructura de doble hèlix de l'ADN, han 

evolucionat una varietat d'estratègies de reparació que s‟utilitzen per a reparar 

els danys causats. Els mecanismes més utilitzats són els següents: 

o Sistemes de reparació directes: Consisteix en enzims que reverteixen 

els danys de forma directa. Aquests no requereixen la síntesi d‟ADN. 

o Sistemes de tolerància: Danys no reparats bloquegen la replicació. 

Aquest mètode té el cost d‟introduir mutacions accidentalment.   

o Reparació per escissió: Aquest grup de mecanismes avarca el BER, el 

NER i el MMR. El primer és la reparació per escissió de bases i és 

específic. Repara danys causats per oxidació, alquilació, hidròlisi o 

desaminació a un únic nucleòtid. Consisteix en substituir el nucleòtid 

amb un nucleòtid intacte complementari que es troba a la cadena d‟ADN 

no danyada.  

Per altra banda, el NER s‟utilitza per la reparació de danys que 

distorsionen la doble hèlix i no és específic.  

Per últim, la reparació de malaparellament (MMR) corregeix errors en la 

replicació i recombinació de l‟ADN que resulten en nucleòtids, mal 

aparellats però no danyats, després de la replicació de l‟ADN.  

Els tres mecanismes s‟utilitzen per la reparació de danys a una única 

cadena. 

o Reparació de trencaments de doble cadena: Els trencaments de cadena 

doble, en què les dues cadenes de la doble hèlix queden trencades, són 

realment perillosos per la cèl·lula. Existeixen dos mecanismes que 

reparen aquests trencaments: la unió d‟extrems no homòlegs i la 

reparació recombinativa. 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

7.El càncer 

L‟interior d‟una cèl·lula comporta una complexitat enorme. Degut a totes les 

reaccions químiques que s‟hi produeixen no és gens sorprenent que hi hagi 

errors ocasionalment. El càncer és un exemple molt clar de les conseqüències 

d‟un comportament cel·lular anormal. Aquesta malaltia és, juntament amb les 

malalties cardiovasculars, una de les causes més freqüents de mort. 

L‟increment dels avanços científics relacionats amb el càncer que hi ha hagut 

en els últims anys ens pot fer pensar que arribarà el dia en que serem capaços 

de controlar la malaltia. Evitar-la sempre resultarà impossible ja que es deu a 

factors genètics, ambientals i d‟atzar. Per aquesta raó qualsevol persona pot 

desenvolupar un càncer. La probabilitat de tenir-ne és real perquè és una 

malaltia genètica, però el risc es pot disminuir si la persona manté una vida 

sana i una dieta equilibrada. Tal i com s‟ha esmentat anteriorment, els avanços 

científics han permès una millora als tractaments i cures.  Tot i així cal tenir en 

compte que en total hi ha uns dos-cents tipus de càncer que poden afectar al 

cos humà. Alguns tipus de càncer són més greus que d‟altres i la taxa de 

supervivència varia segons aquest factor. 

Degut al fet de que es poden prevenir, els metges recomanen mantenir un 

nivell de vida saludable. És molt més senzill del que sembla. Per exemple, hi ha 

estudis epidemiològics que indiquen que la ingestió de fruita i vegetals 

confereixen protecció contra el desenvolupament de càncer a l'organisme, que 

està freqüentment associat a l'estrès oxidatiu. Un altre cas molt clar és l'ús de 

la crema solar durant l'estiu, per a protegir al cos dels raigs solars, o bé la 

realització d'algun tipus d'esport entre setmana.  

7.1.La carcinogènesi 

La carcinogènesi és el procés pel qual les cèl·lules normals es transformen en 

cèl·lules canceroses. Aquest procés és causat per la mutació del material 

genètic de les cèl·lules normals. La mutació porta a una divisió cel·lular 

descontrolada i a l‟evolució de les cèl·lules per selecció natural dins el cos. El 

fet real és que es produeixen moltes mutacions en la replicació de l‟ADN de les 

nostres cèl·lules però per a la carcinogènesi és necessària més d‟una mutació. 

De fet, se‟n necessiten una sèrie. A més a més, tan sols les mutacions de certs 
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tipus de gens que tenen un paper vital en la mort cel·lular i la reparació de 

l‟ADN poden causar la proliferació descontrolada.  

El procés de carcinogènesi dura anys i passa per diferents fases. La primera 

fase comença quan agents externs actuen sobre la cèl·lula normal i n‟alteren el 

seu material genètic. En aquest moment es produeix una mutació. Tal i com 

s‟ha explicat, una mutació no és suficient per generar un càncer, però és l‟inici 

del procés. La condició que s‟ha de complir per tal que el procés segueixi el seu 

curs és que la cèl·lula resultant amb aquesta mutació sigui capaç de dividir-se. 

Si es compleix la condició les cèl·lules malmeses es comencen a dividir a una 

velocitat una mica superior a la normal, transferint la mutació als descendents. 

Aquesta és la fase d‟iniciació tumoral. En aquesta fase del procés l‟alteració 

produïda és irreversible però insuficient per desenvolupar un càncer.  

Si sobre aquestes cèl·lules, que s‟anomenen cèl·lules iniciades, hi actuen de 

nou i de forma repetida els agents carcinògens, que són els agents físics, 

químics o biològics potencialment capaços de produir càncer quan s‟exposen a 

teixits vius, la divisió comença a ser més ràpida i els mecanismes de control 

d‟errors acaben sent insuficients. Aquestes cèl·lules s‟anomenen cèl·lules 

promocionades i es troben en la fase de promoció.  

L‟última fase del procés és la de progressió. Es produeix quan les cèl·lules 

iniciades i promocionades pateixen noves mutacions. Les cèl·lules són cada 

vegada més diferents a les normals de les quals parteixen. D‟aquesta manera 

es forma un tumor.   

 

7.2.Cèl·lules canceroses 

El grup de cèl·lules que provoquen un càncer desenvolupen un creixement 

descontrolat, invasió i, en certes ocasions, metàstasis, que és la seva expansió 

a altres punts del cos mitjançant la limfa o la sang.  

La massa resultant de teixit en creixement que es forma a partir d‟aquestes 

cèl·lules s‟anomena neoplasma o tumor. 

Els tumors s‟escapen dels controls que la cèl·lula, de forma automàtica, fa 

sobre la proliferació cel·lular. Tot i així les cèl·lules tumorals no es divideixen 

sempre més ràpidament que les normals. El factor crucial no és la velocitat de 

divisió, sinó l‟equilibri entre la divisió cel·lular i la diferenciació cel·lular.  
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Els tumors es classifiquen en dos grups: benignes i malignes. 

1. Un tumor benigne és aquell que creix en una àrea delimitada i 

localitzada. Rarament és perillós. 

2. Un tumor maligne és capaç d‟envair els teixits que l‟envolten, d‟entrar al 

circuit sanguini i d‟estendre‟s a parts de tot el cos humà. Això el 

converteix en una gran amenaça per la salut de la persona.  

7.3.Tipus de càncer 

Independentment d‟on s‟origini un càncer, es defineix com una combinació de 

dues propietats: la capacitat de proliferació cel·lular incontrolada i la capacitat 

de dispersar-se per tot l‟organisme. 

Els càncers es poden classificar en sòlids i no sòlids, segons les cèl·lules 

d‟origen. Els càncers sòlids són tumors malignes i són els següents: 

carcinomes, sarcomes, de cèl·lules germinals, blastomes i limfomes. D‟altra 

banda, els càncers no sòlids són les leucèmies. 

Carcinomes: els càncers es diuen carcinomes quan els tumors s'originen a les 

cèl·lules epitelials; les cèl·lules que formen l‟epiteli, el teixit que recobreix totes 

les superfícies de l‟organisme i que constitueix el revestiment intern de les 

cavitats, dels òrgans buits, dels conductes del cos, la pell, les mucoses i les 

glàndules 

A causa de la gran extensió que tenen els epitelis en el cos humà, els 

carcinomes són el tipus de càncer més comú de la població mundial. 

Aproximadament un 85% de tots els tipus de càncer que es donen són 

carcinomes. Dins dels carcinomes de major incidència mundial es troben el 

càncer de mama, càncer de pròstata, càncer de còlon i recte, i el càncer de 

pulmó. 

Sarcomes: els càncers es diuen sarcomes quan s‟originen al teixit connectiu o 

conjuntiu. Això inclou els músculs, els cartílags, el greix del teixit adipós i els 

ossos. 

Tan sols un 1% dels càncers diagnosticats al món corresponen a un sarcoma. 

Per aquest motiu es considera que són rars. 
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De cèl·lules germinals: aquest tipus de càncer s‟origina a les cèl·lules que 

participen en la reproducció, és a dir, les que trobem als testicles i els ovaris. 

Blastomes: aquest tipus de càncer no és freqüent però apareix sobretot a 

nens. Aquests càncers es poden veure en diferents òrgans perquè les cèl·lules 

d‟origen són de les poques que tenim a l‟organisme que encara no estan 

definides. 

Limfomes: els càncers es diuen limfomes quan s‟originen a les cèl·lules del 

sistema immune. Formen tumors als nòduls limfàtics, on s‟acumulen. 

Leucèmies: els càncers es diuen leucèmies quan s‟originen a les cèl·lules de 

la medul·la òssia. Aquest teixit és l‟encarregat de generar les cèl·lules que 

componen la sang. En les leucèmies es produeix un augment descontrolat del 

nombre de leucòcits a la medul·la òssia. Els leucòcits són més coneguts com a 

glòbuls blancs. Dins de les leucèmies també s‟hi inclou la que afecta a la 

proliferació de glòbuls vermells. 

La leucèmia és un tipus de càncer molt comú als infants però també es dona a 

les persones adultes. 

7.4.Causes 

Els motius del descontrol cel·lular són molts i, tal i com s‟ha vist anteriorment, 

molts d‟aquests es poden intentar reduir mitjançant una vida sana i equilibrada.  

Algunes de les causes més conegudes són les següents: 

 Alguns virus o bacteris. 

 Alguns productes químics. 

 La radiació solar. 

 L'herència (els gens). 

 La dieta. 

 Certes hormones. 

La major part d‟aquests causants són externs. Per aquest motiu l‟estratègia 

més eficaç per evitar-lo és la prevenció. L‟impacte positiu que rep el cos amb la 

prevenció és molt major al de qualsevol dels tractaments que s‟aplica al pacient 

un cop s‟ha detectat el càncer. La veritat és que es poden evitar riscos amb 

mesures senzilles com per exemple posar-se crema solar a l‟estiu o bé tenir 
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cura del que es menja. D‟altra banda hi ha els antioxidants. S‟han fet estudis 

que demostren que els antioxidants poden frenar les cèl·lules malignes. 

Contràriament al que es podria pensar, una sobredosi d‟antioxidants pot alterar 

més coses que poden resultar perjudicials pel malalt. L‟ús d‟antioxidants en els 

tractaments contra el càncer podria inhibir inconscientment mecanismes 

essencials de protecció. Per això no és recomanable per a persones sanes i 

menys encara per a les que tenen un càncer.  

Actualment s‟estan fent estudis sobre el tema per tal de poder veure si utilitzar 

antioxidants en la prevenció o el tractament del càncer és o no és el mètode 

més adequat. El que està clar és que, amb mesura, no fan cap mal perquè les 

cèl·lules els controlen. Per aquest motiu el més adient és fer cas al metge de 

capçalera, que sabrà què recomanar en cada cas particular.  

A continuació es mostra una llista feta segons dades de “Cancer Research UK” 

on s‟hi exposen els principals factors evitables que influeixen de forma directa 

en el càncer.  

1. El tabac. 

2. L‟obesitat (un índex de massa corporal per sobre 25 kg/m²). 

3. Una dieta pobra en fruites i verdures. 

4. L‟alcohol. 

5. La feina (càncers ocupacionals). 

6. El sol i les màquines de raigs UVA. 

7. Infeccions (VPH i hepatitis). 

8. Una dieta rica en carn vermella (vedella, porc, xai...) i carn processada 

(que conté el conservant nitrit de sodi, que pot ser cancerigen quan es 

cuina). 

9. La radiació. 

10. Una dieta baixa en fibra (l‟equivalent a menys de 23 grams diaris). 

11. Portar una vida sedentària (menys de 150 minuts a la setmana d‟activitat 

moderada). 

12. Donar el pit durant menys de sis mesos quan es té un fill. 

13. Una dieta rica en sal (s‟ha vist que més de sis grams al dia augmenta el 

risc de càncer d‟estómac). 

14. Tractaments hormonals. 
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7.5.L’impacte del càncer al món 

Els càncers no tenen la mateixa incidència a tot el món. Hi ha països on uns 

són més comuns que uns altres. 

Per exemple, a Gran Bretanya el més comú és el càncer de pulmó, a Estats 

Units el de còlon i a Austràlia el de pell. 

Veient la vida que tenen els habitants de cada lloc, es pot suposar quin és el 

causant de l‟incidència. Per exemple, el cas dels australians i australianes és 

força evident. El Sol els afecta molt més que a països com Noruega i com que 

aquest és el principal causant dels càncers de pell, els habitants d‟Austràlia 

tendeixen a desenvolupar-lo amb més facilitat. 
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8. Part Pràctica 

La part pràctica del treball consta de dues parts i ha estat realitzada durant cinc 

dies de l‟estiu 2015, a l‟Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, amb 

l‟ajuda de l‟Arturo Rodríguez Banqueri. A part, he assistit a classes sobre 

biomedicina al mateix centre gràcies al programa al qual he participat: Bojos 

Per La Biomedicina 2015.  

La pràctica del treball es pot dividir en dues parts. 

1. Primera part: Vaig treballar amb cèl·lules HeLa, que són derivades de 

càncer de cèrvix i també amb cèl·lules C2c12. Vaig fer una corba de 

creixement comparant les dues cèl·lules durant 4 dies, que vaig 

anomenar 0,2,3 i 4 respectivament. A més a més, vaig mirar la 

morfologia de les cèl·lules a través del microscopi durant tres dies i vaig 

realitzar diversos comptatges de cèl·lules.  

2. Segona part: Vaig transfectar les cèl·lules amb una proteïna que es diu 

Nrf2, que vaig fusionar amb la GFP, una proteïna fluorescent. Vaig poder 

veure on es situava la proteïna en les cèl·lules HeLa a partir de la tinció 

del nucli d‟aquestes.  

 

La primera part és un disseny experimental. El problema del disseny 

experimental era: "Existeixen diferencies significatives entre el creixement de 

les cèl·lules C2c12 i les HeLa en un curt temps de quatre dies?" 

Davant aquest problema em vaig plantejar la següent hipòtesis: "Potser hi ha 

una diferència significativa entre el nombre de cèl·lules canceroses i sanes al 

cap de quatre dies." 

La pràctica que es presenta a continuació no consta de rèpliques per falta de 

temps. Tot i així, els resultats ens donen uns primers indicis que demostren que 

la hipòtesis és certa.  

La segona part no és un disseny experimental. Tan sols és una prova per 

comprovar la localització de la proteïna al nucli cel·lular.  
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8.1.Dia 0 

Durant el dia 0 es preparen les plaques tenint en compte que es parteix de 

dues plaques de petri i se n‟acaben obtenint 12 (que s‟utilitzen durant els 

diferents dies). Les plaques de les quals partim són les següents: 

1. HeLa 30/07/2015 p25 ABS 

2. C2c12 30/07/2015 p10 ABS 

Han estat preparades amb antelació per tal d'obtenir un nombre gran d'ambdós 

cultius, l'A i el B (un amb cèl·lules HeLa i l‟altre amb cèl·lules C2c12) i 

numerades adequadament.  

Numeració de les plaques de petri 

La numeració de les plaques és essencial pel bon funcionament de la pràctica. 

Al laboratori és comú confondre plaques i per tant, és necessari saber-ne el seu 

contingut i les dades pertinents.  

El primer que s‟indica a la placa és el nom de les cèl·lules que es troben al 

medi. En el cas 1, HeLa i en el cas 2, C2c12. Després s'hi posa la data de 

l‟últim cop que han estat manipulades i amb la p s‟indica el nombre de cops que 

s‟ha netejat i per tant, canviat el medi. Per últim, es marca que són teves amb 

inicials. D‟aquesta manera ningú les confondrà. En aquest cas jo he posat ABS 

perquè es puguin diferenciar de la resta de plaques del laboratori. 

S‟agafen 12 plaques i es numeren de la mateixa manera que les de partida. 

Així s‟acaben obtenint les següents plaques: 

 

1. HELA 3/08/2015 p26 ABS dia 0 

2. HELA 3/08/2015 p26 ABS dia 1 - NoT  

3. HELA 3/08/2015 p26 ABS dia 1 - T 

4. HELA 3/08/2015 p26 ABS dia 2  

5. HELA 3/08/2015 p26 ABS dia 3  

6. HELA 3/08/2015 p26 ABS dia 4 

7. C2C12 3/08/2015 p11 ABS dia 0 

8. C2C12 3/08/2015 p11 ABS dia 1 - NoT 

9. C2C12 3/08/2015 p11 ABS dia 1 - T 

10. C2C12 3/08/2015 p11 ABS dia 2 

11. C2C12 3/08/2015 p11 ABS dia 3 

12. C2C12 3/08/2015 p11 ABS dia 4 

 

Un cop numerades totes les plaques ja es poden començar a manipular amb 

l'objectiu de deixar-les a punt per treballar-hi. 
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Preparació de les plaques (amb C2C12 i HeLa) 

Els passos que cal seguir per preparar els nous medis de les plaques són els 

mateixos tant per les cèl·lules HeLa com les C2c12. Cal començar per un tipus 

de cèl·lules i seguir amb l‟altre (l'ordre que es segueixi és indiferent).  

Cal portar guants obligatòriament. L'ús de peücs, bates i gorro també és 

necessari si el laboratori ho requereix.  

 

1. S‟escalfen la Tripsina (component que farà que les cèl·lules es 

desenganxin de la paret de la placa de petri i quedin soltes) i el medi a 

37°C.  

2. Es neteja la cambra d'extracció amb Etanol 70% per tal de desinfectar-la 

i es col·loca tot el material a utilitzar dins, netejat amb Etanol per evitar 

que les mostres es puguin contaminar.  

3. Amb un pipetus, s‟extreu el medi del qual es partia (10ml de la mostra 

HELA 30/07/2015 p25 ABS, la de partida) i es neteja la placa amb 5ml 

de PBS. Un cop net, es retira el PBS. 

3. S‟afegeix 1ml de Tripsina a la placa i es deixa incubar durant uns 10 

minuts a 37°C. 

4. Seguidament, s‟afegeixen 9ml de medi a la placa. D'aquesta manera 

s‟obtenen, un altre cop, 10 ml de medi. (Aquest serà el que es reparteix 

entre les sis plaques ja numerades). 

5. Com que hi havia moltes cèl·lules al medi, es posen 0,5ml d‟aquest medi 

preparat a cadascuna de les sis plaques i s‟acaben d‟omplir amb 9,5ml 

de medi normal, que s'ha estat escalfant a 37°C. 

El procés es repeteix amb l'altre cultiu cel·lular. 

La quantitat de cèl·lules - dia 0 

Per calcular la quantitat de cèl·lules que es troben al medi s‟utilitza una càmera 

de Neubauer.  

Comptar cèl·lules  

Abans de tot es netegen la càmera de Neubauer i la tapa d‟aquesta amb Etanol 

70% i es deixa que s'assequin les seves parts. El procés de comptatge s'ha de 
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repetir dues vegades, una per cada cultiu, per tant; caldrà netejar la càmera un 

altra cop. 

1. Es posen 15 µl de la mostra del dia 0 d'un dels cultius (per exemple, 

C2c12 3/08/2015 p11 ABS dia 0) a la càmera de Neubauer i es conta el 

nombre de cèl·lules que hi ha en les quatre regions 1, tal i com es 

mostra a la figura anterior (superior dreta, superior esquerra, inferior 

dreta i inferior esquerra). 

2. S'apunten totes les dades a una llibreta per a poder fer els càlculs 

seguidament.  

S'obtenen els primers resultats de la gràfica de proliferació cel·lular.  

 

Figura 34. Càmera de Neubauer 

Càlculs del dia 0  

Quadrant 1:  

Àrea = 1 mm x 1mm = 1 mm2 

Volum = 1 mm2 x 0,1 mm = 0,1 mm3 = 1 x 10-4 ml 

La fórmula amb la que es fan els càlculs és la següent: 

Concentració = 
                            

                  
       

C2c12: 
        

 
       

 

HeLa: 
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Resultats dia 0* 

 50.000 cèl·lules C2c12 

 122.500 cèl·lules HeLa 

 

*Per anar be s'hauria d'haver fet de tal manera que es partís d'un nombre semblant de 

cèl·lules. D'aquesta manera s'hagués pogut veure amb més claredat el creixement 

d'unes i altres comparades. Tot i així, al dia 4 s'ha de poder veure un gran salt en el 

creixement de les cèl·lules HeLa en la gràfica de proliferació.  

Fotografies de les cèl·lules 

Durant el dia 0 es prenen fotografies de les plaques de partida amb la que 

s'han fet les dissolucions. Es pot apreciar la morfologia d‟ambdues.  

 

Figura 35. Fotografia de cèl·lules C2c12 a 10x - dia 0 

 

Figura 36. Fotografia de cèl·lules HeLa a 10x - dia 0 
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8.2.Dia 1 

Durant el dia 1 es transfecten les cèl·lules. 

1. Transfecció de cèl·lules amb PEI 

La transfecció de la cèl·lula és l'acte de la introducció deliberada d'un àcid 

nuclèic nou en les cèl·lules d'un cultiu cel·lular. Hi ha moltes maneres diferents 

de transfectar cèl·lules i hi ha diversos reactius de transfecció que es poden 

utilitzar. En aquest cas s'ha utilitzat PEI, un condensador d'ADN, i s'ha seguit el 

següent protocol: 

1. Per a cada 100 mm del plat que s'hagin de transfectar, es barreja en un 

tub: 

 1560 µL de NaCl 150 mM (una sal) 

 78 µL PEI 

 5 µg de l'ADN d'interès  

 

2. S‟incuba la solució a temperatura ambient durant 20 min. 

3. S‟afegeix la solució a la placa de 100 mm i es distribueixen gotes de la 

solució sobre tota la placa. 

4. S‟incuben les cèl·lules durant 6 hores al 37°C dins la Incubadora de CO². 

Es repeteix el procés en l'altre placa. 
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8.3.Dia 2 

Durant el dia 2 es compten les cèl·lules dels dos cultius i es tenyeixen els nuclis 

de les cèl·lules per poder mirar-ho al microscopi.  

Fotografies de les cèl·lules 

Durant el dia 2 també es fotografien les cèl·lules amb el microscopi per tal de 

fer un seguiment del creixement d'aquestes.  

 

Figura 37. Fotografia de cèl·lules C2c12 a 10x - dia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Fotografia de cèl·lules HeLa a 10x - dia 2 

La quantitat de cèl·lules - dia 2 

Per calcular la quantitat de cèl·lules que es troben al medi s‟utilitza una càmera 

de Neubauer.  

Comptar cèl·lules  

Per tal de comptar cèl·lules es repeteix el procés explicat en el dia 0. S'ha de 

repetir dues vegades, una per cada cultiu. En aquest cas s‟utilitzen les mostres 

del dia 2 i s'obtenen els segons resultats de la gràfica de proliferació cel·lular.  
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Càlculs del dia 2 

Quadrant 1:  

Àrea = 1 mm x 1mm = 1 mm2 

Volum = 1 mm2 x 0,1 mm = 0,1 mm3 = 1 x 10-4 ml 

Sabent que la concentració es calcula de la següent manera: 

Concentració = 
                            

                  
       

Es multiplica per 10 per veure quantes cèl·lules hi ha en total a la placa, ja que 

se n'ha agafat tan sols una part.  

 

C2c12: 
           

 
          

 

HeLa: 
          

 
          

 

Resultats dia 2 

 2.675.000 cèl·lules C2c12 

 1.050.000 cèl·lules HeLa 

 

Tinció de les cèl·lules i els nuclis 

Per tal de poder tenyir els nuclis s'utilitza un producte especial anomenat 

hoeschst i se segueixen els passos següents: 

1. Es retira el medi de la placa de petri. 

2. S'incuben les cèl·lules amb 1 ml de hoeschst (la solució que tenyeix el 

nucli), durant 5 minuts. 

3. Es netegen les cèl·lules i s‟hi posa un medi nou per poder veure-ho al 

microscopi. 

Es repeteix el procés per la placa de l'altre línia cel·lular.  
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8.4.Dia 3 

Durant el dia 3 es compten les cèl·lules de les dues plaques corresponents al 

dia 3 i es fan fotografies.  

Fotografies de les cèl·lules 

 

Figura 39. Fotografia de cèl·lules C2C12 a 10x - dia 3 

 

Figura 40. Fotografia de cèl·lules HeLa a 10x - dia 3 

La quantitat de cèl·lules - dia 3 

Per calcular la quantitat de cèl·lules que es troben al medi s‟utilitza una càmera 

de Neubauer.  

Comptar cèl·lules  

El procés de comptar cèl·lules realitzat durant els dies 0 i 2 es repeteix per 

tercera vegada amb les mostres marcades pel dia 3. D‟aquesta manera 

s'obtenen els tercers resultats de la gràfica de proliferació cel·lular.  
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Càlculs del dia 3 

Quadrant 1:  

Àrea = 1 mm x 1mm = 1 mm2 

Volum = 1 mm2 x 0,1 mm = 0,1 mm3 = 1 x 10-4 ml 

Sabent que la concentració es calcula de la següent manera:  

Concentració = 
                            

                  
       

De nou, es multiplica per 10 per saber quantes cèl·lules hi ha a la placa inicial. 

 

C2c12: 
          

 
          

 

HeLa: 
           

 
          

 

Resultats dia 3 

 2.750.000 cèl·lules C2c12 

 6.800.000 cèl·lules HeLa 
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8.5.Dia 4 

Durant el dia 4 es compten les cèl·lules de les dues plaques corresponents al 

dia 4 i es fan fotografies.  

Fotografies de les cèl·lules 

 

Figura 41. Fotografia de cèl·lules C2C12 a 10x - dia 4 

 

Figura 42. Fotografia de cèl·lules HeLa a 10x - dia 4 

La quantitat de cèl·lules - dia 4 

Per calcular la quantitat de cèl·lules que es troben al medi s‟utilitza una càmera 

de Neubauer.  

Comptar cèl·lules  

Per tal d‟obtenir els últims resultats de la gràfica de proliferació cel·lular es 

repeteix el protocol de comptar cèl·lules seguit anteriorment. 
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Càlculs del dia 4 

Quadrant 1:  

Àrea = 1 mm x 1mm = 1 mm2 

Volum = 1 mm2 x 0,1 mm = 0,1 mm3 = 1 x 10-4 ml 

La fórmula amb la que es fan els càlculs és la següent: 

Concentració =
                            

                  
       

En aquest cas es multiplica per 20 perquè s‟ha fet una dissolució amb les 

mostres per tal de poder comptar millor (hi havia massa concentració de 

cèl·lules). La dissolució és opcional, per tant, si no es fa s'ha de multiplicar per 

10, tal i com s'ha fet anteriorment.  

 

C2c12:  
           

 
          

 

HeLa: 
           

 
          

 

Resultats dia 4 

 4.000.000 cèl·lules C2C12 

 5.500.000 cèl·lules HELA 
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8.6. Resultats de la comparació de creixements cel·lulars 

1. Gràfica de proliferació cel·lular 

Els primers resultats s‟obtenen a partir del recompte de cèl·lules fet amb la 

càmera de Neubauer durant els dies 0, 2, 3 i 4. 

Treballant els resultats amb un programa especial anomenat GraphPad o bé 

amb l‟Excel es pot obtenir una gràfica de proliferació cel·lular on s‟hi mostren 

les dues línies cel·lulars estudiades en la part pràctica: C2c12 i HeLa.  

 

Figura 43. Gràfica de proliferació cel·lular. S’hi mostren el nombre de cèl·lules (variable 
depenent) en funció del temps en dies (variable independent). Es pot comparar el creixement 

de les C2C12 amb el de les HeLa. 

Anàlisi dels resultats 

Cal tenir en compte que perquè el disseny experimental es pogués considerar 

vàlid del tot s‟haurien d‟haver fet rèpliques (repetir l‟experiment) durant diversos 

períodes de temps. 

També cal tenir en compte que no s‟ha canviat el medi de les plaques de petri 

en cap moment. Això ha fet que les cèl·lules es quedin sense aliment i que no 

puguin seguir creixent de la mateixa manera que ho farien en un organisme viu. 

C2c12 

La línia cel·lular C2c12 creix durant els primers dos dies però després arriba a 

una fase més estable i no creix amb la mateixa rapidesa que als inicis. Això és 

degut, en part, a que les C2c12 s‟inhibeixen per contacte i per tant, com que la 

superfície de la placa de petri és limitada (de 10cm de diàmetre), no poden 

seguir creixent.  
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HeLa 

La línia cel·lular HeLa no ha proliferat gaire durant els primers dies degut a que 

les cèl·lules estaven tractant el medi. A partir del dia 2 es veu un augment molt 

gran del nombre de cèl·lules HeLa i en l‟últim dia es pot veure un descens en la 

gràfica, que no és degut a la mort de cèl·lules. El motiu pel qual disminueix el 

nombre d‟aquestes és perquè les cèl·lules HeLa es queden en suspensió al 

medi quan n‟hi ha moltes.  

Per tant, els resultats del disseny experimental, tot i que manca de rèpliques, 

han estat favorables ja que s'ha pogut demostrar que hi ha clares diferències 

entre el creixement de les C2c12 i les HeLa en un curt temps de quatre dies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

8.7. Resultats de la localització de la Nrf2 en cèl·lules HeLa 

Els segons resultats de la part pràctica s‟obtenen a partir de la manipulació de 

les plaques de petri fetes durant el dia 1 i 2. A  través de la teoria explicada 

sobre la Nrf2 (explicada en el punt 2.4) i amb el suport de les fotografies fetes 

amb el microscopi (que es mostren després de l‟anàlisi dels resultats) es poden 

extreure conclusions. 

Anàlisi dels resultats 

La Nrf2 és una proteïna que s'uneix a si mateixa amb una seqüència d'ADN. 

Per aquest motiu s‟esperava visualitzar-la al nucli de les cèl·lules HeLa.  

Les fotografies per analitzar es van fer en els dos cultius (de C2c12 i de HeLa) 

però els resultats van ser positius i on realment es podia apreciar la localització 

de la Nrf2 va ser als nuclis de les cèl·lules HeLa. Per aquest motiu s'han 

seleccionat les millors fotografies, que es poden comparar a continuació. 

A les següents dues pàgines es mostren el conjunt de fotografies fetes amb 

microscopi electrònic i amb diferents filtres que mostren diverses parts de les 

cèl·lules.  
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Figura 44. Fotografia feta amb microscopi electrònic a 20x de cèl·lules HeLa.  

Figura 45. Fotografia feta amb microscopi electrònic a 20x de cèl·lules HeLa. S’hi observen els 

nuclis tenyits en color blau.  

Figura 46. Fotografia feta amb microscopi electrònic a 20x de cèl·lules HeLa. S’hi observen els 

nuclis i la GFP (la proteïna). S’ha localitzat el nucli amb la GFP i es veu com coincideixen al 

mateix lloc, però no es mostra la forma de les cèl·lules. 

Figura 47. Fotografia feta amb microscopi electrònic a 20x de cèl·lules HeLa. S’hi veu la 

localització de Nrf2-GFP a les cèl·lules (que també es poden observar).  

35 

44 
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Figura 48. Fotografia feta amb microscopi electrònic a 20x de cèl·lules HeLa amb el nucli tenyit. 
S’hi observa el nucli en blau i la morfologia de les cèl·lules. 

Figura 49. Fotografia feta amb microscopi electrònic a 20x de cèl·lules HeLa. S’hi mostra la 
localització de la proteïna gràcies a la GFP. Per tant, de la Nrf2-GFP.  
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9.Conclusions 

Els resultats obtinguts en aquest treball han resultat ser de gran ajuda per la 

tria dels meus estudis professionals. A més a més, he complert amb tots els 

objectius que em vaig marcar. 

En primer lloc, em vaig proposar comparar el creixement de cèl·lules sanes 

amb el de cèl·lules tumorals. Aquest objectiu el vaig assolir durant l‟estiu, quan 

vaig realitzar la part pràctica al centre de recerca de Barcelona. 

En segon lloc, vaig voler comprovar la localització de la proteïna Nrf2 en les 

cèl·lules tumorals. Aquesta part del treball em va resultar molt interessant per 

què suposava realitzar un seguit de tècniques de laboratori i l‟ús del microscopi 

de fluorescència. Ambdues coses em feien molta il·lusió i vaig disfrutar molt 

amb elles. 

A més a més i com a base per a poder entendre el treball, vaig voler explicar el 

procés de la mitosi en les cèl·lules eucariotes. També considero que gràcies a 

la part pràctica del treball vaig assolir els coneixements que buscava. 

La part que em va sorprendre més va ser la de la proteïna Nrf2, per què em va 

cridar molt l‟atenció el seu comportament amb la Keap1. Em va resultar molt 

interessant la relació entre els radicals lliures i l‟envelliment però no vaig voler 

desviar-me del càncer i vaig decidir deixar el tema de l‟envelliment a part. 

Personalment, estic molt satisfeta de la feina feta i dels resultats obtinguts. 

Considero que he adquirit coneixements molt interessants sobre la cèl·lula i els 

tipus de divisió d‟aquesta. A més a més, he pogut treballar tal i com ho faria un 

investigador i m‟hi he trobat molt a gust. Fent la part pràctica he après a 

organitzar-me, a ordenar les idees, a ser autònoma i sobretot, a ser pacient. 

Per altra banda, amb la part teòrica he après a sintetitzar idees, a resumir-les i 

a redactar millor. La cerca d‟informació també m‟ha creat nous interessos. 

Per tots aquests motius considero que el que m‟enduc d‟aquest treball no tan 

sols són coneixements, sinó també aptituds que em serviran ben aviat. 
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11.Annexos  

11.1.Annex A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

11.2.Annex B 
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