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1. Motivacions 

Des de que vaig començar a cursar l’assignatura de biologia a l’escola 

secundària, me’n vaig anar adonant que aquest camí era el que volia seguir.  

Vaig veure que el meu interès estava dirigit a aquest àmbit i el coneixement de 

les diferents patologies. El que em cridava més l’atenció era el càncer, una 

malaltia  que actualment, tot i haver-hi molts avenços en el seu tractament, 

genera molt patiment i malestar en la persona que la pateix, tant en aquelles 

persones que durant molt temps estan en tractament, com aquelles on el 

càncer esdevé una malaltia crònica;  i en l’entorn que l’envolta.   

Fa un any vaig veure una possibilitat d’entrar en aquest món mitjançant el 

programa de Catalunya Caixa “CrazyaboutBiomedicine”. Vaig haver d’escriure 

una aplicació d’inscripció, vaig fer una entrevista amb català i una amb anglès 

sobre el perquè de la meva participació i, afortunadament, em van escollir. Des 

del Gener del 2014 fins al Desembre del mateix any, he estat aprenent nous 

coneixements sobre el camp de la biomedicina i fent pràctiques en l’Institut de 

Recerca Biomèdica de Barcelona ( IRB) amb companys de la mateixa edat i 

mateixos interessos.  

Els professors són investigadors de la IRB amb un alt nivell en els àmbits de les 

ciències biomèdiques.  

Els organitzadors d’aquest programa ens van oferir la possibilitat de fer la  

pràctica del treball de recerca  amb un tutor especialitzat procedent de la IRB. 

Vaig aprofitar aquesta oportunitat i, durant el mes d’Agost, vaig iniciar la part 

pràctica del meu treball al  laboratori Roger Gomis sota la tutela d’Enrique 

Javier Arenas.  

L’objectiu de la meva recerca és descobrir la importància de la sobre expressió 

del gen RARRES3, entenen per sobre expressió l’activació d’un gen d’una 

cèl·lula el qual estava prèviament inactiu,  en la iniciació tumoral del càncer de 

mama, tal i com ho estan investigant en l’IRB, amb la finalitat d’avançar en el 

curació d’aquesta patologia, el càncer.  

 

 

 

 

 



4 
 

 

1.1 Estructura del treball  

 

Aquest treball conté unapart teòrica, la qual consisteix en una 

descripció dels aspectes relacionats amb el càncer en general i el 

càncer de mama en particular; i una part pràctica, la qual consisteix en 

una descripció del protocol desenvolupat a l’IRB per tal d’assolir els 

objectius següents:  

 

 La comprovació que la no expressió del gen RARRES3 facilita la 

metàstasi.  

 La verificació que la sobre expressió del gen RARRES3 disminueix la 

metàstasi de les cèl·lules del càncer de mama a pulmó.  

Hipòtesis experimentals  

A partir dels objectius redactats, es plantegen les següents hipòtesis a discutir: 

 És RARRES3 un gen supressor de metàstasi de càncer de mama a 

pulmó?  

 Donada la importància de les cèl·lules mare cancerígenes en el càncer de 

mama, són rellevants en el procés metastàtic?  
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2. Introducció  

 
2.1 Càncer  

 

El càncer és una malaltia que es provocada per un grup de cèl·lules què 

es multipliquen incontroladament i de forma autònoma.  

 

Un tumor és una alteració en els teixits que produeix un augment de 

volum. Els tumor es produeixen quan  les cèl·lules es divideixen i es 

multipliquen incontroladament i  excessivament de forma autònoma.  Els 

tumors poden ser benignes o malignes:  

 

 Els tumors benignes són neoplàsiesels quals tenen un creixement més 

lent, no es propaguen en altres teixits i tenen una probabilitat menor en 

regenerar-se un cop ha sigut extirpat.  Les cèl·lules dels tumors benignes 

es conserven juntes i, normalment, estan envoltades per una membrada 

de contenció o càpsula. Algunes exemples d’aquests tumors són el 

papil·loma ( en la pell) a,  l’adenoma ( en algunes glàndules), el lipoma ( 

teixit adipós), etc.  

 

 Els tumor malignes o tumorscancerígens són de creixement més ràpid, 

es propaguen en altres teixits, es regeneren i provoquen la mort si no es 

realitza un tractament adequat. En general, les cèl·lules cancerígenes 

tenen una falta del control reproductiu, una pèrdua de les seves 

característiques primitives i n’adquireixen unes altres com per exemple la 

capacitat de separar-se del tumor maligne i d’ envair progressivament 

altres òrgans pròxims o distants mitjançant el sistema limfàtic o circulatori i 

formant-hi nous tumors ( metàstasi). 

 

 El procés que sofreixen anomenat carcinogènesies causat per una 

anormalitat en el material genètic de les cèl·lules que pot ser provocada 

per diferents agents carcinògens (radiació ionitzada ultraviolenta, 

productes químics, agents infecciosos...). També pot ser causat per una 

anormalitat genètica que s’adquireix durant la replicació del DNA o són de 

tipus hereditari. Aquestes anormalitats genètiques consisteixen en una 

mutació puntual, translocació, amplificació, deleció o guany/ pèrdua de un 

cromosoma complert. Els gens que són més susceptibles en 

desencadenar mutacions s’anomenen protooncogen i, quan ja estan 

mutats, oncogens.Un oncogoen és un gen normal o activat que prové de 

la mutació d’un al·lel d’un gen normal (protooncogen) i són responsables 

de la transformació d’una cèl·lula normal en maligna, la qual 

desenvoluparà un tipus de càncer. Hi ha sis tipus de tumors malignes: 

cariosomes, sarcosoma, gliomes, leucèmies, limfomes i teratoma.  
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A més a més, existeixen gens supressors tumoral els quals redueixen la 

probabilitat de que una cèl·lula es transformi en cancerígena. Es troben 

en les cèl·lules normals i generalment inhibeixen la proliferació cel·lular en 

excés. El major representant d’aquest grup de gens és el guardià del 

genoma p53. Si un gen supressor tumoral és mutat serà similar a un 

oncogen i augmentarà la probabilitat de que es produeixi un tumor i 

perdrà la seva funció.  

Un exemple de gen supressor de tumor és el gen RARRES3 el qual 

redueix la probabilitat de metàstasi del càncer de mama a pulmó.  

 

2.1.1 Hallmarks del càncer  

 

Les cèl·lules cancerígenes presenten una sèrie de característiques 

comunes, descrites com a Hallmarks del càncer. Aquests Hallmarks van 

ser publicats en un article l’any 2000 els autors del qual són Douglas 

Hanahan i Robert Weinberg (Figura 1). Són:  

 

a) Les cèl·lules normals necessiten de senyals externs transmesos per 

receptors que passen a través de les membranes per tal de créixer i 

dividir-se. En canvi, les cèl·lules cancerígenesno necessiten 

estimulació d’aquests senyalsper tal de multiplicar-se. Podencréixer i 

dividir-se sense estímuls externs i, algunes cèl·lules poden 

generar els seus propis senyals de creixement. Per exemple, els 

sarcosomes poden produir el seu propi factor de creixement tumoral 

anomenat TGF (TransformingGrowth Factor)-α. 

 

b) El creixement de les cèl·lules normals està controlat per inhibidors de 

creixement del ambient que les envolta, de la matriu extracel·lular1 

o de la superfície de les cèl·lules veïnes.  Les cèl·lules del càncer 

resisteixen els senyals d’aquests inhibidors que aturen el seu 

creixement.  

 

 

c) Resisteixen la seva mort programada (apoptosi).L’apoptosi pot ser 

provocada per diferents sensors cel·lulars els quals supervisen si la 

cèl·lula té un comportament anormal. Aquests sensors inclouen 

                                                           
1*Matriu extracel·lular: és un producte de secreció de les cèl·lules que s’acumula més 

enllà de la membrana plasmàtica. És troba en algunes cèl·lules animals, fa de nexe 

d’unió i dóna consistència a teixits i òrgans.  Està formada per una xarxa fina de fibres 

proteiques immerses en unes substancies amb glucoproteïnes hidratades anomenada  

substància fonamental amorfa.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Hanahan
http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Hanahan
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Weinberg
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senyals de supervivència i els seus receptors supervisen el DNA 

danyat de la cèl·lula, la sobre expressió d’un oncogen i  el baix nivell 

d’oxigen (hipòxia). 

 

La proteïna p53 pot provocar l’apoptosi com a senyal per a un DNA 

danyat; per tal de que el càncer progressi ha de reprimir la p53 o la 

p53 ha d’estar mutada. 

 

d) Les cèl·lules cancerígenes estimulen el creixement dels vasos 

sanguinis(angiogènesi) per aportar els nutrients pel 

tumor.L’angiogènesi és el procés pel qual es creen nous vasos 

sanguinis.  

Les cèl·lules cancerígenes tenen una falta innata de habilitat 

angiogènica el qual limita la seva habilitat per expandir-se. Per tal de 

progressar, desenvolupen una reserva de sang. L’angiogènesi està 

equilibrada per inductors i inhibidors. Els inductors inclouen  el Factor 

de Creixement Vascular de l’Endoteli (VEGF) i el Factor de 

Creixement àcid i bàsic del Fibroblast (FGF). Un exemple d’inhibidor 

és la Thrombospondin-1, la qual es regulada per la p53 i, per tant, si 

hi ha una perduda d’aquesta pot produir angiogènesis, és a dir, les 

cèl·lules cancerígenes podrien estimular el creixement de nous vasos 

sanguinis.  

 

e) Es poden multiplicar per sempre (immortalitat).  Les cèl·lules 

somàtiques mamàries tenen un programa intrínsec el qual limita la 

seva multiplicació a uns 60-70 duplicacions (fenomen denominat 

senescència replicativa i ve donada per l’acurtamenttelomèric que es 

produeix en cada divisió cel·lular). Quan assoleixen aquestes 

multiplicació, arriben a un fase de vellesa.  Les cèl·lules tumorals, en 

canvi, sobre-expressen l’enzim telomerasa, la qual permet que els 

telòmers no s’acurtin d’una divisió mitòtica a una alta i, per tant, no 

entren en una senescència replicativa. Aquest límit pot ser vençut 

mitjançant la incapacitació dels gens supressors de tumor pRB 

(retinoblastoma) i p53.  

 

f) Les cèl·lules cancerígenes poden envair teixits locals i estendre’s  en 

llocs llunyans de l’organisme (metàstasi). 
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2.1.2 Metàstasi 

 

La metàstasi consisteix en un procés en el qual les cèl·lules malignes 

és difonen des del tumor original fins a colonitzar òrgans o teixits 

llunyans. Tot i així, aquest procés succeeix a diferents òrgans, amb 

índexs diferents i són tractats diferent clínicament depenent del tipus 

de càncer.  

 

No obstant, encara roman incerta la manera com les cèl·lules 

desenvolupen la habilitat de colonitzar un òrgan i com poden 

sobreviure allà.  

 

La metàstasi segueix un determinat procés amb múltiples passos i, 

en cada un, la cèl·lula cancerígena va adquirint diferents habilitats 

fins colonitzar l’òrgan secundari;  consisteix en: una invasió local, 

una intravasació, supervivència en la circulació, extravasació i 

colonització.  

El període entre el diagnòstic del primer tumor i la detecció clínica de 

metàstasi s’anomena latència,  el qual està entre la infiltració al teixit 

envaït i la colonització d’aquest. 

 

El desenvolupament del càncer comença quan es genera un seguit 

de mutacions que fan que es generi un tumor, les cèl·lules comencin 

a proliferar il·limitadament i tinguin un fenotip inestable. 

 

Figura 1:Hallmarks del càncer principals descrits l’any 

2000. Es mencionen les característiques de les cèl·lules 

cancerígenes a resistir la apoptosis, estimular la 

angiogènesis, replicació il·limitada,  invasió de teixits i 

metàstasis, resistència als senyals d’inhibidors i  

autosuficiència per créixer i dividir-se. Font: 

http://cancergrace.org/cancer-101/2011/08/28/hallmarks-

of-cancer/ 
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Aquesta transformació oncogènica no és suficient per tal de que les 

cèl·lules generin metàstasi sinó que també han de desenvolupar 

habilitats addicionals per tal de que siguin capaces de travessar les 

barreres naturals i puguin entrar i sortir de l’aparell circulatori o 

limfàtic. 

 

Actualment no s’ha resolt el dubte de quins gens són els que estan 

involucrats en els diferents tumors malignes que fan metàstasien el 

mateix òrgan.  Tot i així, podem classificar els gens que hi estan 

involucrats en tres grups (Figura 3):  

 

 Gens iniciadors de la metàstasi:  Aquests gens permeten que les 

cèl·lules malignes envaeixin els teixits veïns i atrau un estroma que fa de 

suport i el qual també facilita la dispersió d’aquestes cèl·lules.  Aquest 

gens poden promoure la mobilitat cel·lular i estan implicats en un procés 

anomenat Transició Epiteli Mesenquimal(de les sigles en anglès EMT) la 

degradació de la matriu extracel·lular, la angiogènesis 

ilimfoangiogènesis(invasió dels ganglis limfàtics) . Per exemple, la EMT és 

controlada per programes de desenvolupament que estan sota el control 

de uns factors reguladors de la transcripció (com per exemple:TWIST1, 

SNAI1 i SNAI2).  

 

 Gens progressos de metàstasi: Aquests gens permeten que les 

cèl·lules malignes siguin capaces de circular per les parets dels capil·lars i 

sobrevisquin a la nova parènquima envaïda per tal de colonitzar òrgans 

llunyans. Exemples d’aquests gens són EREG ( epiregulin), i PTGS2 ( 

prostaglandina G/H shyntase 2); aquests promouen la mutació de 

capil·lars i de les cèl·lules dels músculs llisos als tumors mamaris.  

 

 

 Gens de virulència de la metàstasi: Aquests gens són essencials per la 

colonització de determinats òrgans i la seva expressió  només és detecta 

en aquests òrgans. Per exemple, els factors la mobilitat osteològica, com 

la ParathyroidHormone-RelatedProtein (PTHRP) i la interleukin 11 (IL-11), 

no generen un avantatge en les cèl·lules del càncer de mama dels tumors 

primaris però si les inhabilitemes pot establir una metàstasis osteològica a 

l’ós.  

 

El desenvolupament de la metàstasi no sempre és el mateix, depenent de la 

cinètica del procés del càncer i de la fisiologia de les barreres. 

Per exemple, als càncers de mama positius per al Receptor d’Estrogens 

(ER+) , als càncers de pròstata i als melanomes oculars, la metàstasi pot 

manifestar-se dècades després de l’extracció del primer tumor. En el 

càncer de mama,  les cèl·lules cancerígenes que es propaguen 
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(anomenadesDTCs, de les sigles de l’anglèsDisseminatedTumour Cells), 

ho poden fer individualment o poden formar grups de micro-metàstasi. 

Les DTCs entren en un estat de latència ja que perden l‘habilitat de 

colonitzar i de proliferar  i, com a resultat,  poden iniciar un període de 

vida latent. Aquest període consisteix en que les cèl·lules romanen a la 

fase G0 ( període de la cèl·lula en el qual romana en un estat quiet, no 

es divideix i està fora del cicle cel·lular) i estan entre l’estat de 

proliferació i d’apoptosis.  A part de sobreviure durant la latència, 

aquestes cèl·lules han de ser capaces de reiniciar un tumor nou quan les 

condicions són favorables.  

Si els pacients que tenen les DTCs aïllades desenvolupen una macro-

metàstasi, significa que les DTCs consten de fenotips de cèl·lules mare 

cancerígenes, que són les cèl·lules tumorgèniques capaces de generar 

un tumor; en el cas que no en tinguessin, no podrien ser capces d’iniciar 

un altre tumor.  

Per altra banda, en alguns tipus de càncers com el de pulmó i el pancreàtic, 

la metàstasi segueix un curs d’expansió ràpida a múltiples òrgans. Un 

altre exemple és el melanoma de la pell el qual es pot arriba a estendre 

ràpidament pels teixits cutanis, pels pulmons, pel fetge, pel cervell i pels 

ossos , normalment,  després de dos anys del diagnòstic.  A més a més, 

pot haver diferent tipus de metàstasi dins del mateix càncer; per 

exemple, el càncer de mama basal té una recaiguda més ràpida que el 

càncer de mama luminal i, el càncer de mama de tipus basal normalment 

metastatitza a pulmó, mentre que el luminal metastatitza a ós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

. 

 

 

Figura 2: Passos bàsics de la metàstasi i hipotètiques classes de gens involucrats: 

Els passos incloent la progressió del tumor primari, carcinoma invasiu i dispersió de 

les cèl·lules cancerígenes pels conductes limfàtics i sanguinis. Les cèl·lules 

cancerígenes que circules i sobreviuen poden infiltrar-se a òrgans distants i 

desencadenar metàstasi amb o sense període de latència.  Font: Metastasis: 

fromdissemination to òrgan-specificcolonization 
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2.1.3 Cèl·lules mare cancerígenes en el càncer de mama   

 

Les cèl·lules mare cancerígenes o CSCs (en anglès 

CancerStem Cells) són la subpoblació o una minoria de la població  de 

les cèl·lules d’un tumor capaces de produir teixit nou cancerós. Es poden 

definir amb tres característiques: tenen la capacitat d’iniciar un tumor o 

de fer proliferar una neoplàsia, també poden produir un nombre il·limitat 

de copies de si mateixes ( auto-renovació) i tenen un potencial per 

donar lloc a qualsevol cèl·lula dins d’un tumor (diferenciació). Aquestes 

dos ultimes característiques són comunes amb les cèl·lules mare 

normals.  

Són capaces de dividir-se de forma asimètrica, de tal manera que 

en cada divisió es generen una cèl·lula idèntica i una cèl·lula diferent i 

diferenciada.  

 

Com que són capaces d’auto-regenerar-se in vitro, poden generar en 

plaques no adherents uns organoides tumorals esfèrics anomenats 

mamosferes o oncosferes. Aquestes són cèl·lules de mama de 50µm 

de diàmetre i formades per unes 50 cèl·lules de diferents tipus cel·lulars i 

que, segurament, tenen la capacitat d’iniciar el creixement tumoral.  

 

A diferència de les CSCs, les altres cèl·lules del tumor ja són 

diferenciades i tenen una proliferació limitada, és a dir, es divideixen un 

nombre de vegades i després, estan destinades a morir.  

 

Hi ha tres hipòtesis que expliquen l’origen de les CSCs:  

 

 A partir de cèl·lules mare: Les mutacions que poden patir les cèl·lules 

mare poden alterar la dependència que tenen al seu ambient (nínxol) on 

resideixen i que regula  la seva auto-renovació i diferenciació. Aquetes 

mutacions poden arribar a convertir les cèl·lules mare normals a CSCs. 

Ho poden fer de tres maneres diferents: quan les cèl·lules mutades es 

mantenen sota el control del seu nínxol fins que una mutació addicional 

produeix una expansió del seu ambient (nínxol expandit); quan les 

diverses mutacions de les CSCs les permeten adaptar-se al nínxol i poder 

dominar les altres cèl·lules de l’ambient perquè, aquestes, els hi envien 

senyals d’auto-renovació i, per tant, augmenten en nombre i augmenten la 

seva proliferació (nínxol alternatiu); i, finalment, quan les mutacions que 

sofreixen les cèl·lules mare permeten que, aquestes, s’independitzin del 

nínxol i tinguin el seu propi control de l’auto-renovació i diferenciació ( 

independència del nínxol). 
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 A partir de cèl·lules progenitores: quan les cèl·lules progenitores 

pateixen mutacions que provoquen que s’activi l’auto-renovació (mutació 

auto-renovadora).  

 A partir de cèl·lules diferenciades: Aquestes cèl·lules es poden tornar a 

des-diferenciar i, elles mateix, poden activar i desactivar gens fins a 

convertir-se en CSC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent al seu aïllament per tal de manipular-les, existeixen dos 

mètodes diferents:  

Poden ser aïllades mitjançant citometria de flux, com la tècnica 

de FluorescenceActivated Cell Sorting(FACS)fent servir 

l’habilitat de les CSCs de excloure tints fluorescents:  

a)  

Les CSCs poden excloure tints fluorescents  gràcies als alts 

nivells de proteïnes transportadores ABC les quals condueixen 

activament el marcador fins a l’exterior de la cèl·lula.  

Quan un cultiu de cèl·lules tumorals en suspensió es fan 

passar per un FACS , es troba una subpoblació formant una 

cua lateral menys fluorescent adjacent a la majoria de la 

Figura 3: Orígens diversos de les cèl·lules mare cancerígenes 

( CSCs): 1. A partir de cèl·lules mare, les quals poden ser 

mutades i convertir-se en CSCs; 2. A partir de cèl·lules 

progenitores mutades que perden la seva regulació de les 

divisions i es tornen CSCs; 3. A partir de cèl·lules 

diferenciades que poden des-diferenciar-se i activar o 

desactivar gens fins a tornar-se CSCs. Font::arethestem cells 

involved in cancer? 
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població de cèl·lules les quals sí que tenen una fluorescència 

més alta. Aquesta subpoblació conté la majoria de les cèl·lules 

mare cancerígenes.  

 

Per citometria de flux però, en aquest cas, fen servir bio-

marcadors específics de membrana.  

b)  

 

Aquesta tècnica consisteix en marcar les cèl·lules amb un o 

més anticossos de proteïnes de membrana específics 

d’aquestes cèl·lules. Els anticossos s’uneixen als antígens i a 

molècules fluorescents.  

 

Això permet que les cèl·lules que presenten aquestes 

proteïnes de membrana puguin ser aïllades mitjançant el 

FACS.  

 

Seguint aquets procés es pot arribar a aïllar cèl·lules mare 

cancerígenes del càncer de mama ja que estan definides pel 

fenotips CD44/ CD24-(fenotip descrit a partir d’uns estudis 

realitzat per Al-Hajj l’any 2003).  Aquest fenotip es va 

identificar a l’observar la major capacitat d’iniciació tumoral 

d’aquestes subpoblacions cel·lulars i injectar-les orto 

tòpicament ( a la mama dels ratolins femella) en un assaig de 

dissolucions seriades. El resultat obtingut va ser un tumor és 

heterogeni ja que mentre les cèl·lules CD44+/ CD24- podien 

iniciar tumor amb tan sols 1000 cèl·lules, les cèl·lules CD4-/ 

CD24+ no podien iniciar tumor ni amb 100.000 cèl·lules, igual 

que la població heterogènia del tumor.   

 

Un altre marcador de cèl·lules mare cancerígenes del càncer de 

mama és el CD49f+. Aquest marca les cèl·lules progenitores 

iniciadores de tumor en càncers de mama luminals.  

 

Una de les característiques clíniques importants de les CSCs són 

quimioresistents, a més de ser-ho a la radioteràpia i a qualsevol 

medicament contra el càncer ja que han desenvolupat 

mecanismes d’autoprotecció i, per tant, són més difícils d’eliminar 

perquè el medicament només redueix el cos del tumor però no 

elimina aquestes cèl·lules i, per tant, el càncer pot continuar 

desenvolupant-se al llarg del temps.  
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Per tant, la pregunta principal és com identificar-les, saber els 

mecanismes d’iniciació tumoral per poder eliminar-les.   

 

2.2 Càncer de mama  

 

2.2.1 Prevalença del càncer de mama  

 

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent en les dones de 

tot el món, tan en els països desenvolupats com en els que s’estan 

desenvolupant i la segona causa de mort per càncer a la dona. L’any 

2008 es van diagnosticar uns 1.380.000 casos mundials.  

La incidència a Espanya és una de les més baixes (Figura 4). Es van 

diagnosticar uns 22.000 nous càncers de mama a l’any (3.500 dels quals 

a Catalunya), el qual representa un 30% de tots els tumors del sexe 

femení al nostre país. La taxa d’incidència va augmentant un 1-2% 

anualment segurament produït per l’envelliment de la població i el 

diagnòstic cada vegada més ràpid 
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2.2.2 Biologia i classificació del càncer de mama  

Hi ha diferents criteris de classificació del càncer de mama.  

Les alteracions dels teixits que donen lloc a la patogènesis del càncer de 

mama es defineixen com els estats previs on les cèl·lules epitelials tenen 

Figura 4: Prevalença estimada per l’any 2015 de diferents tipus de càncer a 

les dones i a Espanya. Com podem observa el càncer de mama s’estima que 

serà el primer càncer que afectarà a més dones, aproximadament a 21.262, 

seguit del càncer colorectal (12.786 dones)  i dels càncers ginecològics 

(12.304).  El càncer que s’estima que afectarà a menys dones és el d’esòfag 

(348 dones). Font: https://www.criscancer.org/es/por-que-

cris.php?zona=1&seccion=2&apartado=5 



15 
 

un problema en la divisió cel·lular i desordenades. Durant aquest procés 

es forma un teixit anomenat tumor o neoplàsia el qual pot ser benigne o 

maligne. En molts casos el carcinoma mamari es desenvolupa sense 

estats previs,  però existeixen malalties anomenades pre-canceroses 

les quals són:  

  

 Les mastopaties de creixement atípic i desordenat.  Les cèl·lules 

epitelials del teixit glandular creixen anormalment el qual fa que el risc de 

patir un carcinoma mamari augmenti.  

 El carcinoma no invasiu ( in situ). Aquest carcinoma es localitza al lloc 

d’origen i no traspassa la membrana basal i, per tant, no  envaeix el teixits 

veïns. Les cèl·lules epitelials poden haver-se dividit atípicament i, fins i tot, 

crear el seu propi tumor. En aquest cas, per tant, el tumor no pot 

estendre’s en altres regions de l’organisme.  

Per altra banda, els carcinomes que perforen la membrana basal de les 

cèl·lules epitelials i penetren al teixit mamari veí s’anomenen invasors. 

Les cèl·lules dels carcinomes invasors poden penetrar en les vies 

limfàtiques i afectar als ganglis supraclaviculars  o poden penetrar a les 

vies circulatòries i afectar a teixits de tot el cos.  

 Carcinoma ductal: Aquest tumor es desenvolupa freqüentment  als 

conductes galactòfors de la mama. Si el tumor encara està localitzat dins 

els conductes s’anomena carcinoma ductal in situ o intraductal. Però 

si travessa el conducte i envaeix teixit mamari veí s’anomena carcinoma 

ductal invasor. El carcinoma invasiu comença al conducte lectiu del pit, 

penetra a traves de la paret del conducte i creix al teixit adipós del pit.  

Aquest tipus de carcinoma té un percentatge d’un 75% de les malalties 

mamaries.  

 Carcinoma lobular:  Com el seu nom diu aquest tumor es desenvolupa 

als lobels glandulars.  Si el càncer es troba només  als lobels s’anomena 

lobular in situ (CLIS) o neoplàsia lobular.  Es molt poc freqüent que el 

CLIS travessi els lobels glandulars i proliferi al teixit veí però, si això 

passa, s’anomena carcinoma lobular invasor (Figura 5).  
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En alguns casos en comptes de desenvolupar-se als conductes galactòfors 

o als lòbuls glandulars, es desenvolupa en forma de tumor sobre la pell:  

 Carcinoma de mama inflamatori:  Les cèl·lules cancerígenes es troben 

als ganglis limfàtics i el carcinoma creix ràpidament sobre la pell. 

Normalment produeix dolor, inflamació i la pell està endurida i més calenta 

que la resta de la pell.  

 Carcinoma de Paget:  O també es pot anomenar Malaltia de Paget. Es 

un èczema cancerós i molt maligne. Normalment deriva de un càncer 

maligne situat als conductes galactòfors que envaeix els teixits 

circumdants al actuar de forma invasiva. Algunes alteracions que es 

produeixen al voltant del mugró i a la arèola mamaria són símptomes 

d’aquests tipus de carcinoma.  

A més a més, a part d’aquest tipus de classificació, també es pot classificar 

segons el seu origen:  

 Esporàdic: sense antecedents familiars. Serien entre 70 i 80% dels 

casos.  

 Familiar: amb antecedents familiars, però no atribuïbles a la genètica. Un 

15 o 20 % dels casos.  

Figura 5: A) En aquesta imatge observem una mama que té un carcinoma ductal invasiu: aquest 

tumor comença al conducte làctic del pit, penetra a través de la paret i creix al teixit adipós.  B) Per 

altra banda, observem que aquesta mama té un carcinoma lobular invasiu: aquest tumor es 

diferència del ductal ja que es desenvolupa als lobels glandulars i prolifera al teixit veí. C) 

Carcinoma ductal in situ: a diferencia de l’invasiu, aquest no travessa el conducte i no envaeix teixit 

mamari veí; podem comparar els dos conductes làctics ( un normal i l’altre afecta pel carcinoma 

ductal); en el segon observem que les cèl·lules cancerígenes originaries del tumor l’han envaït. 

Fonts:http://www.connecttoresearch.org/publications/80?page=12&per_page=10 

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/seno/Patient/page7/AllPages/Print 

 

A )                                             B)                                                 C) 
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 Hereditari: a causa de mutacions de línia germinal. Només serien entre 5 

i 10 % dels casos. Dins d’aquest casos, el 40% són deguts a mutacions 

en el gens BRCA1 i BRCA2.  
 

2.2.3 Classificació molecular i histopatològica del càncer de mama  

En aquesta recerca ens interessa especialment la classificació molecular 
i hispatològica.  

Aquesta classificació es basa en l’expressió de receptors d’estrogen, 
progesterona i l’amplificació del gen HER2. Per altra banda, hi ha la 
classificació molecular (PAM 50), que es basa en un microarray de 
l’expressió genètica.  

Existeixen múltiples proves per tal de classificar el càncer de mama 
histopatològicament i molecularment:   

 Prova de l’estat RE ( receptors d’estrogen)  i RP ( receptors de 
progesterona) . 

 Prova de l’estat del receptor HER2/neu.  

 Prova de l’empremta genètica mitjançant un assaig de micro-
reordenament de la reacció en cadena de la polimerasa de transcriptasa 
inversa.  

La tècnica més usada s’anomena cDNAmicroarray o microarray 
d’expressió genètica . Aquesta tècnica consisteix en l’obtenció de 
molècules de cDNA a partir de l’aïllament de RNA d’un teixit tumoral  i 
fer-ne una hibridació amb seqüencies del genoma humà impreses sobre 
un suport sòlid ja sigui lamines de vidre o membranes de nitrocel·lulosa. 
Per tal de reconèixer els gens expressats en el tumor, el cDNA és un 
marcador amb una molècula fluorescent la qual pot ser detectada a partir 
d’un làser amb una longitud d’ona determinada. A partir d’uns estudis de 
Perou i Sorlie basats en aquesta tècnica es van poder identificar quatre 
subtipus de càncer de mama segons el seu comportament clínic i la 
seva sensibilitat a agents terapèutics. :  

 Luminal 

 Similar a basal  

 Similar a normal  

 HER2/ERBB2 

Tot i així, hi ha variabilitat dins d’un mateix grup i, per tant, els diferents 
tipus de càncer de mama estan dirigits per diferents gens  i s’ha estat 
buscant teràpies més especifiques. L’any 2002 Van’tVeer y Col van 
publicar uns resultats els quals l’any 2003 van ser modificats per Sorlie 
que dividien el càncer de mama en dos grans grups segons  el 
pronòstic, el risc de metàstasi i en la positivitat pel receptor 
d’estrogen:  
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 Receptor de Estrogen Positiu o neoplàsies de baix grau: Aquests grup 
expressen els receptors d’estrogen (RE) i els de progesterona(RP). Tenen 
una forma més arrodonida.  Normalment, en general, els tumors luminals 
ER+ (de l’anglès Receptor d’Estrògens) tenen un pronòstic més bo i 
tendeixen a produir metàstasi a l’ós. Aquest grup comprèn:  

- Tumors luminals: posseeixen un patró imnmunofenotípic 
similar al component epitelial luminal de la glàndula 
mamaria. Expressen citoqueratines luminals, receptors 
d’estrogen i  gens associats a la seva activació (LIV1 i 
CCND1) . Normalment tenen mutació de p53 en menys del 
20%.  Hi ha dos subtipus d’aquests tumors els quals són el 
Luminal A i B. El luminal A és el més freqüent (un 67% 
dels cassos), posseeix una alta expressió de gens 
relacionats amb els receptors hormonals i  una baixa 
expressió de gens relacionals amb la proliferació de la 
cèl·lula. Per altra banda, el luminal B presenta menys 
gens relacionals amb els receptors d’estrogen,més gens 
relacionals amb la proliferació i, tot i ser molt similar al 
luminal A, té un pronòstic  més dolent.  A part d’aquests 
dos tipus de luminal, també hi ha el luminal HER2/neu el 
qual expressa citoqueratines CK9 (bàsica o neutre)  i CK10 
(
à
c
i
d
a
)

.
  

 

 Receptor de Estrogen Negatiu o neoplàsies de alt grau: Aquest grup no 
presenten RE ni RP però sobre-expressen o amplifiquen el HER2. Tenen 
una forma més allargada i són més agressives. Normalment metastifiquen 
a pulmó. Consta de dos grans grups:  

- Subtipus basal (triple negatiu): Els tumor d’aquest subtipus 
expressen citoqueratines d’alt pes moleculars a les 
cèl·lules mioepitelials ( cèl·lules localitzades en la arèola i 
el mugró que provoquen la sortida de la llet a través dels 
conductes galactòfors) . Té un percentatge d’entre 2 al 
18% de tots els càncers de mama. És RE negatiu, RP 
negatiu i HER2/neu negatiu. És el subtipus més agressiu  i 
la supervivència del pacient és baixa.  En aquests tumors 
hi ha alteracions del gens relacionats amb la reparació del 
DNA,  com per exemple si el gen BRCA1 o el BRCA 2 

Subtipus RE RP HER2/neu Índex de 
proliferació 

Luminal A Positiu Positiu Negatiu Baix 

Luminal B Positiu Positiu Negatiu Alt 

Luminal HER2/neu Negatiu Negatiu Positiu Alt 

Taula 1: Classificació dels tumors receptors d’estrogen positius segons l’expressió  

d’estrogen (RE), de progesterona (RP), de la proteïna HER2/neu i de l’índex de 

proliferació.   
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estan mutatsocasionen un aturament de l’expressió gènica 
i una inactivació transcripcional de BRCA1 o dels dos. 

- Subtipus de sobre-expressió de HER2/neu : Té un 
percentatge d’entre 10 al 15% dels càncers de mama.  
Sobre-expressen gens del cromosoma 17q, gens del 
ERBB2 i el GRB7( growth factor receptor boundprotein 7). 
A més a més, també expressen gens de proliferació i 
escassos gens relacionats amb el fenotip luminal. Tenen 
una baixa expressió de RE i RP i  són HER2/neu positius.  

 

 

 

 

 

És molt important fer una bona classificació del càncer del mama ja que, 
segons el tipus de càncer, la teràpia aplicada serà totalment diferent.  

 

2.2.4 Diagnòstic / Pronòstic  

 

Els metges divideixen la mama femenina en quatre quadrants . En  la 

majoria dels casos el tumor apareix en el quadrat superior extern.  En un 

diagnòstic, a part de especificar en quin quadrat està situat el tumor, 

també indicarà si el tumor es localitza en els conductes galactòfors o als 

lòbuls glandulars, incloent també si creix només localment o ha travessat 

la membrana basal de la cèl·lula ( una capa de la matriu extracel·lular de 

la cèl·lula).  

 

Es molt difícil prevenir i estimar realment el desenvolupament d’un 

càncer. Per poder diagnosticar-lo es necessari determinar i documentar 

el primer estat de la malaltia d’acord amb el mètode TNM. Aquest 

mètode va ser desenvolupat per AJCC ( American JointCommitte on 

Cancer) amb la col·laboració de UICC ( Union Internacional Contra 

Cancer) i les sigles designen la mida del tumor (T), l’estat dels ganglis 

limfàtics en les aixelles (N) i la presencia de metàstasi (M).  

 

- Mida del tumor:Generalment es sol creure que com més petit 

sigui el tumor més favorable serà el pronòstic però aquesta 

afirmació és relativament certa. Per exemple, un tumor de dos 

cm pot prolifera e arribar a envair tot l’organisme i, per altra 

Subtipus RE RP HER2/neu Índex de 
proliferació 

Basal Negatiu Negatiu Negatiu Alt 

HER2/neu Negatiu Negatiu Positiu Alt 

Taula 2: Classificació dels tumors receptors d’estrogen negatius segons l’expressió 

d’estrogen ( RE), de progesterona ( RP), de la proteïna HER2/neu i de l’índex de 

proliferació 
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banda, un tumor de 5 cm pot desenvolupar-se en el seu lloc 

d’origen sense envair altres teixits.  

 

- Ganglis limfàticsenvaïts: Si el tumor afecta als ganglis 

s’anomena metàstasis regionals, és a dir, les cèl·lules 

canceroses s’estan expandint per les zones veïnes creant 

nous tumors. Si els ganglis no estan afectats, el pronòstic és 

bo; si s’han vist afectats 1 o 2 ganglis encara hi ha possibilitat 

de curació però, si s’han afectat de 4 a 9 ganglis aquesta 

possibilitat disminueix i, si són més de 10 la metàstasis és molt 

elevada.  

 

- Metàstasi distant o a distancia: s’anomena així quan el 

procés tumoral ha sorgit en diferents parts distants de 

l’organisme que no són les anomenades metàstasisregionals, 

és a dir, dels ganglis afectats.   

 

Normalment la metàstasi del càncer de mama afecta, primer, als 

ossos, després als pulmons, pell, ganglis limfàtics distants, ovaris i 

cervell.  

Un dels pitjors pronòstics coneguts és quan la metàstasi s’ha produït 

als pulmons o als ossos. Tot i així, el més desfavorable és quan la 

metàstasi s’ha produït al fetge.  

 

2.2.5Tractament 

 

La base fonamental per tal de tractar el càncer de mama és la cirurgia la 

qual es pot complementar radioteràpia. 

 

 Cirurgia: el tipus de cirurgia depèn de la mida, el lloc on es troba i 

l’extensió del tumor: Tumorectomia ( només s’extirpa el tumor); 

quadrantectomia ( s’extirpa el quadrant on es localitza el tumor); i 

mastectomia (s’extirpa la mama sencera)  

 Radioteràpia: és la utilització de radiacions ionitzades per tal de tractar 

determinats tumor utilitzant rajos X de alta energia. El seu objectiu és 

destruir les cèl·lules tumorals causant el mínim dany als teixits sans veïns. 

S’utilitza posteriorment al tractament quirúrgic per tal d’eliminar les 

cèl·lules tumorals que hi hagin pogut quedar. La radioteràpia pot ser: 

externa ( la radiació prové d’una font localitzada a fora l’organisme) o 

interna  / braquiteràpia ( consisteix en introduir un material radioactiu, 

isòtops, en el tumor o a la zona tumoral per tal de subministra altes dosis 

de radiació a curtes distancies)   
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Tot i així, hi ha un tipus de càncer de mama que presenta un mala 

evolució i per tant s’han de plantejar teràpies adequades pels pacients. 

Per tal de evitar la micro-metàstasis i prologar la vida s’han desenvolupat 

les anomenades teràpies coadjuvants ( hormoteràpia i quimioteràpia):  

 Hormoteràpia: Consisteix en l’administració (generalment via oral) de 

hormones que bloquejant l’acció dels estrògens sobre les cèl·lules 

tumorals de la mama impedint, així, la seva proliferació i disminuint la 

mida del tumor.  Per tant, els tumors que no són positius als receptors 

d’estrogen no reaccionen amb la hormoteràpia. S’utilitzarà en càncers de 

mama RE+-.  

Els fàrmac més coneguts són el Tamoxifeno(que interfereix amb l’activitat 

dels estrògens)  i els inhibidors de la Aromatasa ( enzim que participa en 

la síntesis d’estrogen).  

La durada d’aquesta teràpia és de mínim cinc anys.  

 

El principal problema és que existeixen alguns fàrmacs determinats que 

inhibeixen l’enzim CYP2D6 ( enzim que s’encarrega de descompondre el 

tamoxifè en metabòlits molt més actius que tot el conjunt). Si els pacients 

prenen aquest fàrmacs, disminueix la potencia i efectivitat d’aquest 

tractament.  
 

 Quimioteràpia: el seu objectiu és destruir les cèl·lules tumorals per tal de 

reduir o fer desaparèixer  la malaltia. Els fàrmacs utilitzats s’anomenen 

fàrmacs antineoplàstics o quimioterapèutics. Aquests estan dissenyats per 

poder destruir les cèl·lulesmentre es divideixen. Com més ràpid es 

divideixen més sensibles són al tractament.  

Normalment es subministra posteriorment a la cirurgia com a tractament 

complementar i amb l’objectiu de prevenir la metàstasis (quimioteràpia 

adjuvant). Per altra banda, també es pot subministrar com a primer 

tractament amb la finalitat de disminuir el tumor (quimioteràpia 

neoadjuvant).  

 

Generalment es subministra per via intravenosa i en forma de cicles 

alternats amb uns períodes de tractament i uns de descans. Abans de 

realitzar un nou cicle es necessari fer un control de sang per assegurar-se 

que no està danyant els ronyons o alterant els nivells de hematòcrits, 

leucòcits o plaquetes.  

 

El principal problema és que els fàrmacs no distingeixen entre tipus 

cel·lulars i per tant actua sobre totes les cèl·lules que es divideixen amb 

rapidesa , tant les cèl·lules cancerígenes com les cèl·lules normals que 

també tenen aquesta capacitat; com per exemple les cèl·lules de la 

medul·la òssia, fol·licles pilosos ( pèrdua de cabell) mucosa...  
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 Teràpia biològica o immunoteràpia: les cèl·lules tumorals són capaces 

de produir unes proteïnes que les cèl·lules sanes no són capaces de 

sintetitzar. Una d’aquestes proteïnes és la HER2. Per tal de determina la 

sobre-expressió d’aquesta proteïna és realitza una immunohistoquímica 

(tècnica de detecció mitjançant anticossos) o FISH ( hibridació in situ 

fluorescent) . Aquesta proteïna es comporta com un receptor de la 

membrana cel·lular per factors de creixement.  

S’han descobert uns fàrmacs que inhibeixen  o anul·len l’acció de HER2. 

Un d’ells s’anomena Trastuzumab: es tracta d’una anticòs monoclonal que 

s’uneix a la part externa de  la proteïna i es subministra de forma 

intravenosa setmanalment o cada tres setmanes.  

Un altre fàrmac és Laptinib: es tracta d’una molècula petita que actua 

sobre la zona de la proteïna HER2 localitzada dins de la cèl·lula tumoral i 

es subministra per via oral.  

 

Gràcies a l’estudi histopatològic dels tumors podem obtenir una gran 

quantitat d’informació que ens serveix per predir el comportament 

biològic del tumor.  

 

Per tal d’obtenir un bon pronòstic i triar un tractament adequat per a 

cada pacient, s’han de tenir en compte les següents característiques 

clíniques i patològiques:  

 

 Edat i estat menopàusic del pacient (criteris clínic-patològics bàsics)  

 Estat de la malaltia.  

 Grau histològic i nuclear del tumor primari.  

 Estat dels receptors d’estrogen i progesterona (RE i RP)  del tumor.  

 Sobre-expressió del receptor del factor de creixement epidèrmic humà ( 

HER2/neu).  

 Capacitat de proliferar del tumor.  

 Antecedents familiar que hagin patit càncer de mama.  

A més a més, es important determinar  quins pacients tenen més 

risc de desenvolupar metàstasi  i, per tant, estarien sobre tractats 

a rebre teràpia adjuvant. Si els pacients són tractats 

adequadament s’evitaria els problemes de toxicitat d’aquests 

tractament i disminuiria el seu cost.  

2.2.6Detecció del càncer de mama  

 

Alguns exàmens de detecció s’utilitzen ja que han demostrar ser útils per 

tal de trobar càncer a temps i, per tant,  disminuir la probabilitat de mort. 

A més a més, hi ha diferents proves per tal de detectar els càncers de 

mama: 
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 Mamografia: és una radiografia de la mama realitzada amb un aparell de 

raig X que permet trobar tumors indetectables pel tacte. També permet 

trobar carcinomes ducals in situ ( CDIS) on hi ha cèl·lules anormals als 

revestiments del conducte de la mama que es poden tornar invasives. 

(Figura 6) 

Si es detecta un bony maligne, es sol·licitarà més probes per tal de 

conèixer la naturalesa de la lesió (ecografia, ressonància nuclear 

magnètica, galactograma o ductoscòpia) o es realitzarà una biòpsia.  

És el millor mètode de detecció  del càncer de mama però, tot i així, hi ha 

aspectes que poden afectar la mamografia com la mida del tumor, la 

densitat del teixit de la mama i l’habilitat del radiòleg.  

A partir dels 50 anys és recomanable fer-se una mamografia cada dos 

anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Examen clínic de mama (ECM) : És un examen de mama on el metge 

palpa amb delicadesa la mama i sota els braços (axil·les) en busca de 

bonys o qualsevol cosa irregular de la mama. No s’ha estudiat de forma 

independent, és a dir, s’utilitza juntament amb la mamografia. Cada 

persona, a més a més, es pot fer un autoexamen de mama (AEM) per tal 

de verificar l’aparició de bonys o altres canvis.  

Aquests dos mecanisme són poc eficaços i no permeten detectar tumors 

molt petits.  

 

 Imatges per ressonància magnètica (IRM): Es una tècnica no invasiva 

de imatge que es basa en una emissió d’ones la energia de les quals es 

absorbida pels diferents teixits del cos. No utilitza radiació ionitzant, sinó 

camps magnètics per alienar la magnetització del nucli de, normalment, 

nuclis de hidrogen del aigua en el cos. Els caps de radiofreqüència (RF) 

s’utilitzen per alterar el alineament de la magnetització, causant que els 

nuclis dels àtoms d’hidrogen produeixen un camp magnètic rodable  i 

detectable per l’escàner. 

 

Figura 6: Mamografia realitzada a dos mames diferents on 

s’observa un tumor (la rodona groga) . Font: “acdeti.net”. 
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 Galactograma: Consisteix en introduir un ducte a traves del mugró i 

observar d’imatge amb raig X per tal de detectar petites masses 

intraductals.  

 

 Ductoscòpia: És un tècnica que consisteix en introduir un endoscopi a 

traves dels conductes galactòfors.Actualment, encara està en 

investigació.  

 

 Biòpsia: Consisteix en extreure una mostra total o parcial del teixit per tal 

de ser observada i analitzada al microscopi. 

 

 

2.3 Línies cel·lulars com a model per estudiar el càncer de mama  

 

Les línies cel·lulars serveixen per a estudiar el comportament i el 

creixement de les cèl·lules aïllades en els laboratoris i aprendre el seu 

comportament al cos humà i en les seves malalties. Els experiments 

duts a terme amb cultius cel·lulars s’han utilitzat per tal de desenvolupar 

noves proves de diagnòstic i nous tractament.  

 

Una línia cel·lular s’origina a partir d’un cultiu primari en el moment del 

primer subcultiu exitós al laboratori. Per tant, els cultius de línia cel·lulars 

consisteixen en nombrosos llinatges de cèl·lules que hi ha eren 

originaries del cultiu primari. La formació de una línia cel·lular implica:  

 

 Augmentar el numero de cèl·lules obtingudes.  

 Acabar predominant un o dos tipus cel·lulars (els que tenen una taxa de 

creixement més alta).  

 La població cel·lular ha de ser homogènia, amb morfologia i 

composició uniforme.  

 Les característiques s’han de conservar durant les generacions futures i, 

si es conserven en nitrogen líquid, de forma indefinida.  

Tot i poder-se  obtenir amb facilitat un nombre elevat de còpies 

idèntiques, moltes de les línies cel·lulars continues presenten una gran 

inestabilitat; la població cel·lular pot variar  la seva composició i, per tant, 

trobaríem diferències rellevants en les generacions futures.  

 

Normalment, les línies cel·lulars tenen una vida finita i es prologuen 

entre 20 i 100 generacions depèn del tipus de cèl·lula. Quan aquest límit 

és superat, les cèl·lules entren en una etapa anomenada senescència,  

perden la seva capacitat de proliferar i moren. Tot i això, hi ha algunes 

cèl·lules (les cèl·lules dels rosegadors i les tumorals) que eviten aquesta 

etapa.  Aquest tipus de cèl·lules tenen diferents característiques:  
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 Són immortals: creixen indefinidament.  

 El seu creixement és anormal: perden la inhibició per contacte, la 

limitació de la densitat cel·lular i la dependència de l’ancoratge.  

 Són malignes: envaeixen teixits i donen lloc al creixement de tumors.  

 Són genèticament inestables: són heteroploides (varien el seu nombre 

de cromosomes)  i presenten mutacions cromosòmiques.  

 

Hi ha poques línies cel·lulars de càncer de mama: 

 

 T-47D: és una línia cel·lular de càncer de mama aïllada d’una dona de 54 

anys amb un carcinoma de tipus ductal invasiu i l’origen de les cèl·lules és 

un derrame pleural (metàstasi). El seu fenotip és luminal epitelial. Dóna 

positiu als receptors d’estrogen i de progesterona (ER i PR) però poden 

perdre el receptor d’estrogen durant un llarg període in vitro. Donen 

negatiu a l’amplificació del ErbB2. Desenvolupa tumors als ratolins 

sempre i quan hi hagi una administració suplementaria d’estrògens. 

 

Les cèl·lules d’aquesta línia tenen una gran varietat d’esteroides i 

calcitonina. Expressen la proteïna mutant de p53 supressora de tumors. 

Aquestes cèl·lules són utilitzades com a models per estudiar la resistència 

al medicament tamoxifè en pacients amb tumor de mama p53 mutants.  

 

 SKBR3: és una línia cel·lular aïllada pel centre de càncer Memorial Sloan-

Kettering a New York. Va ser obtinguda l’any 1970 d’una dona de 43 anys 

de raça caucàsica amb un adenocarcinoma i l’origen de les cèl·lules és 

d’un derrame pleural.  Aquestes línies cel·lulars sobre-expressen la 

proteïna HER2/neu i  la amplifiquen. No expressen els receptors 

d’estrogen i progesterona (PR i ER) ni tampoc desenvolupen tumors quan 

són trasplantades a ratolins. El seu fenotip és de tipus basal.  

 

 MCF-7: és una línia cel·lular del càncer de mama aïllada l’any 1970 d’una 

dona caucàsica d e 69 anys. Abans d’aquesta línia cel·lular, els científics 

no van ser capaços de desenvolupar-ne una que dures més d’uns mesos.  

Prové d’un tumor primari de carcinoma ductal invasiu i l’origen de les 

cèl·lules  és un derrame pleural (metàstasis); és positiu als receptors 

d’estrogen i de progesterona (ER i PR ); no sobre-expressa la proteïna 

Her2/neu (també anomenada ErbB2) ; desenvolupa tumors als ratolins 

però només si hi ha una suplementació d’estrogen; i el seu fenotip és 

luminal epitelial. 

 

El factor de necrosis tumoral alfa (TNF alpha) inhibeix el creixement de les 

cèl·lules de MCF-7 del càncer de mama. Els tractament amb 
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antiestrògens poder modificar la secreció de proteïnes d’unió a factors de 

creixement com la insulina.  

 

 MDA-MB-231: és una de les  línies cel·lulars més utilitzades en 

experiments in vitro del càncer de mama hormo-independent. Les 

cèl·lules van ser aïllades l’any 1973 a partir d’una dona de 51 anys amb 

carcinoma ductal invasiu i l’origen de les cèl·lules és un derrame pleural 

(metàstasi). El seu fenotip és basal.   

 

 Les cèl·lules presenten un creixement molt ràpid en medis de cultius poc 

rics. Això succeeix en part gràcies a una regulació autocrina de factors de 

creixement cel·lular que elles mateixes secreten al medi. No expressen 

els receptors d’estrogen i progesterona (PR i ER) ni tampoc amplifiquen la 

proteïna HER2/neu. Tot i així, desenvolupen tumors quan són 

trasplantades a ratolins.  

A part de aquestes tres línies cel·lulars i la línia cel·lular que vam 

utilitzar, existeixen altres les quals la majoria provenen d’un càncer de 

tipus ductal invasiu com la línia cel·lular anomenada 600MPE,  la BT-474 

o la BT-20. 

La línia cel·lular que vam utilitzar va ser MCF-7.  

 

2.4 Maneig de cèl·lules de mamífers. Bioseguretat.  

 

La bioseguretat és un conjunt de normes que busquen prevenir la 

transmissió d’agent patògens,  tòxics, plagues, etc. Existeixen diferents 

nivells de bioseguretat, és a dir, de condicions segons les quals els 

agents biològics podem manipular-se de forma segura.  

 

Per tal d’experimentar amb cultius cel·lulars s’ha de fer dins d’una cabina 

de flux laminar (depenent de la línia cel·lular i d’on prové aquesta). Una 

cabina de flux laminar és un recinte que utilitza un ventilador per forçar el 

pas de l’aire a traves d’un filtre HEPA o ULPA i proporciona aire net a la 

zona de treball lliure de partícules de fins a 0,1 micres. Abans de 

utilitzar-la cal apagar la llum UV, encendre la llum normal, esterilitzar 

abans i després del seu ús amb etanol tant la cabina com les eines que 

s’utilitzin en la manipulació i deixar funcionar el ventilador uns 5 o 10 

minuts abans d’utilitzar-la i 5 minuts després. A més a més és obligatori 

dur una bata amb els punys ajustats i uns guants. És recomanable tindre 

una certa organització quan s’hi treballai no s’ha de bloquejar les reixes 

d’entrada i sortida de l’aire.  Un cop s’ha acabat, tancar la llum i engegar 

la UV.  
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Un dels risc aquè s’encara l’investigador quan es manipulen cultius 

cel·lulars és la contaminació. Per tal de prevenir-la s’ha de comprovar 

que s’ha obtingut les líniescel·lulars de bancs autoritzats, no tenir 

envasos oberts amb més d’una línia cel·lular al mateix temps, manipular 

les línies de creixement ràpid en solitari, no utilitzar la mateixa pipeta o 

solucions per línies cel·lulars diferents, no compartir medis de cultiu, 

verificar periòdicament les propietats de cada cultiu i utilitzar el programa 

d’emmagatzemament adequat.  

 

Podem descriure quatre nivells diferents de bioseguretat segons les 

combinacions practiques i tècniques del laboratori, els equips de 

seguretat i les instal·lacions (Figura 7): 

 

 Nivell 1 (BSL- 1): En aquest nivell s’experimenta amb microorganismes 

que no causen malalties als humans o animals, és a dir, microbiologia 

estàndard sense cap barrera primària ni secundaria recomanades. (bacils 

subtils, Naegeriagruberi, virus de hepatitis canina infecciosa, especies de 

E.coli...) 

 Les practiques, els equips de seguretat, els dissenys i la construcció de la 

instal·lacions són adequats per la educació secundaria.  

Només es necessita una pica per netejar les mans, està prohibit fumar, 

menjar, beure o emmagatzemar aliments al laboratori, intentar minimitzar 

els esquitxos i utilitzar bata, guant de làtex i protecció pels ulls o mascara 

si és necessari.  

 

 Nivell 2 (BSL- 2):  En aquest nivell treballés amb patògens que poden 

causar malalties als homes o animals però sense risc pels tècnics, per la 

comunitat o el medi ambient (salmonel·la, especies de Toxoplasmes, virus 

de l’hepatitis B, virus de la varicel·la, cèl·lules cancerígenes, etc.)  

 

Els principals riscos amb els quals t’exposes són infeccions mitjançant la 

exposició d’ulls i nas, ingestió de materials infecciosos i punxar-te 

accidentalment amb agulles.  

A part de les mesures de seguretat de la BSL -1 també hi ha polítiques 

especials i procediments per restringir l’accés al laboratori, senyals 

d’advertència de perill biològic, vigilància del personal del laboratori i un 

manual de bioseguretat.  

 

 Nivell 3 (BSL-3): Treballes amb patògens que produeixen malalties als 

homes o animals i poden transferir-se ràpidament per via respiratòria 

(Tuberculosis, virus d’encefalitis, VIH...). Hi ha un risc elevat pels individus 

i limitat per la comunitat, existeixen tractaments i prevenció.  
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Has de seguir uns codis de practiques com senyals d’advertència, roba 

protectora adequada i equip de protecció respiratòria. L’aire que surt del 

laboratori ha de ser filtrada, el laboratori té de tenir una pressió de l’aire 

negativa respecte l’edifici i les finestres tenen que estar tancades 

hermèticament.  

 

 Nivell 4 (BSL-4): Experimentes amb patògens que produeixen malalties 

als humans i animals i poden ser transmesos ràpidament (Virus de la 

Ebola, la febre Lassa...). 

Risc elevat pels individus i la comunitat i no existeix tractament ni 

prevenció. Els laboratoris han de ser sotmesos a controls especials, tenen 

un accés estrictament controlat, has que canviar-te de roba abans de 

entrar i al sortir i has de descontaminar-ho tot abans de sortir. 

 

 

En el nostre cas vam treballar amb el nivell de bioseguretat 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta practica es manegen cèl·lules del càncer de mama amb la 

finalitat de conèixer el paper de RARRES3 en la iniciació tumoral i 

metàstasi.   

 

 

Figura 7: Resum dels diferents nivells de bioseguretat segons la  relació que hi 

ha entre els diferents tipus de laboratoris que s’han d’utilitzar , les practiques i els 

equips de seguretat. Font: www.estrucplan.com.ar 
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3 Metodologia: Recerca de l’IRB 

 

El principal problema del càncer i la causant de la majoria de les morts 

és la metàstasi. S’estan estudiant alguns mecanismes per tal d’aturar-ne 

el procés o disminuir-lo, i un pas important és el diagnòstic i prevenció 

d’aquesta malaltia. No obstant això, encara no es sap el mecanisme 

complet del procés metastàtic, ni exactament quins gens s’activen i 

s’inactiven en aquest procés. A més, a part de la importància de les 

cèl·lules mare cancerígenes en el desenvolupament del càncer, no 

existeix una conclusió definitiva de que siguin importants en la 

metàstasis.  

En aquest treball utilitzarem un gen anomenat RARRES3 (RetinoicAcid 

Receptor Responder Protein 3)el qual està suprimit en cèl·lules de 

càncer de mama ER- que fan metàstasi a pulmó en humans. A més,  

veurem el paper de RARRES3 in vitro en la iniciació tumoral. Per tal de 

realitzar-ho, utilitzarem línies cel·lulars que sobre-expressen RARRES3 i 

línies cel·lulars que no. Amb això volem comprovar les següents 

hipòtesis:  

 És RARRES3 un gen supressor de metàstasi de càncer de mama a 

pulmó?  

 Donada la importància de les CSCs en el càncer de mama, són rellevants 

en el procés metastàtic?  

L’objectiu és comprovar que el gen RARRES3 és un gen el qual la seva 

eliminació facilita la metàstasi i, per això, en sobre expressar-lo a les 

cèl·lules tumorals del càncer de mama disminueix la metàstasi a pulmó. 

Per a realitzar la part pràctica vam realitzar diverses proves basant-nos 

en l’estudi d’una línia cel·lular ER- derivada metastàtica a pulmó 

anomenada LM2 (derivat metastàtic de cèl·lules MDA-MB-231).Les 

tècniques utilitzades per a realitzar-ho van ser:  
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3.1 Manteniment de les línies cel·lulars  

 

Mantenim i cultivem dues línies cel·lulars per tal de utilitzar-les més 

endavant en diferents experiments.  

 

Aquest treball es va basar en la utilització de les cèl·lules derivades 

metastàtiques a pulmó anomenades LM2, obtingudes per selecció in 

vivo de les cèl·lules ER-, MDA-MB-231.  

Les línies cel·lulars utilitzades s’anomenen LM2 i LM2-RARRES3. 

Aquestes últimes  tenen sobre-expressat el gen RARRES3 al ser 

infectades amb el retrovirus pBabe-RARRES3.  

 

Totes les cèl·lules porten el vector TGL que té expressat el gen de la 

proteïna GFP i de la proteïna luciferasa les quals serveixen per 

seleccionar-les in vitro i poder realitzar experiments in vivo (en ratolins) 

respectivament.  

 

3.2 Assaig d’oncosferes  

 

Vam realitzar un assaig d’oncosferes de les dues línies cel·lulars 

esmentades anteriorment per tal d’avaluar la iniciació tumoralin vitro, és 

a dir, vam comptar les oncosferes que es formaren en cada línia cel·lular 

i en vam extreure unes conclusions. 

 

Vàrem cultivar cèl·lules de LM2 i LM2 RARRES3 en plaques de 60 cm i 

en medi complet (10% FBS + 2mM L-Glutamina + 0,5% Penicil·lina 

estreptomicina) DMEM/F-12 (Life techonologies).  

 

Per tal d’obtenir una primera generació de mamosferes es van 

col·lectar les cèl·lules. Per realitzar-ho, es va netejar les plaques amb 10 

mL de PBS 1X (phospate buffer saline) i després es va aspirar el PBS 

1X i es va incubar a 37ºC amb 2mL de tripsina per disgregar la unió 

adherent amb la placa i amb altres cèl·lules.  

Després de 5 minuts, es va bloquejar la tripsina amb medi complet , i es 

va transferir a un “-falcon-“ de 15mL.  

Es van centrifugar lescèl·lules a 1500 rpm durant 5 minuts i es va 

realitzar un comptatged’aquestes. Tot seguit, es va afegir 200 cèl·lules 

de cada tipus cel·lular en 12 pouets de plaques de 24 ultalowattachment 

wells.  

 

Aquestes cèl·lules es van cultivar en un medi basic (per tal de que 

creixessin oncosferes) anomenat MEBM (Mammary Epithelium Basal 

Medium, llonza) i suplementat amb diferents factors que afavorien el  

creixement de les cèl·lules mare: B27, hidrocortisona, EGF (Epithelial 
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Growth Factor), bFGF (basic Fibroblast Growth Factor) e insulina. La 

hidrocortisona i la insulina augmenten la proliferació de les cèl·lules 

tumoral iniciadores, al igual que el EGFi el bFGF.  

15 dies desprésde incubació es va obtenir la primera generació 

d’oncosferes( de més de 50 micròmetres de diàmetre) que van permetre 

seleccionar les cèl·lules segons la capacitat d’iniciació tumoral (el fenotip 

de la cèl·lula mare) i anoikis ( mort cel·lular induïda per l’absència 

d’anclatge. 

Després d’obtenir la primera generació en suspensió, es va generar una 

segona generació d’oncosferes amb la finalitat de seleccionar només 

per fenotip de cèl·lula mare. 

 Per tal de realitzar-jo, es van col·lectar les cèl·lules i es van rentar els 

pouets amb PBS. Després, es van centrifugar les oncosferes a 100xg 

durant 5 minuts. El precipitat es va disgregar amb 500 µl de tripsina al 

0,05% durant 5 minuts. Es va bloquejar la tripsina amb el doble de medi 

complet i es va transferir a un “-falcon-” de 15 mL.  

 

Finalment es va centrifugar les cèl·lules a 1500 rpm durant 5 minuts i es 

van contar. Es va re-suspendre el precipitat en Growth Factor Reduced 

Matrigel (GRF, BD Bioscience) amb una concentració final de 2000 

cèl·lules per cada 60µl de gota de Matrigel. Es va dispersar la gota en el 

centre de un pouet de una placa adherent de 24 pouet si es va deixar 

solidificar durant 15 minuts. Després de 15 minuts, es van dispersar 

400µl de medi stemness (MEBM) i es van deixar 15 dies les cèl·lules 

creixent  en una incubadora.  

 

 

3.3 Fluorescence Activated Cells Sorting (FACS) 

 

Principi de la tècnica  

 

La citometria de flux és una tècnica biofísica que es basa en la 

utilització de llum làser per tal de fer un recompte i una classificació 

de cèl·lules segons les seves característiques morfològiques, segons 

la presencia de biomarcadors ( en el nostre cas són proteïnes de 

superfície de cèl·lules d’iniciació tumor anomenades CD44+/CD24- i 

CD49f+)  

 

Un raig de llum monocromàtic (llum làser) es dirigeix cap a un raig de 

líquidfiníssim i hidro-dinàmicament enfocat. Es col·loquen una sèrie 

de detectors al punt on el raig del líquid travessa el raig de llum:  
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 Un detector es col·loca en línia amb el raig de llum ( anomenat 

FSC,ForwardScatter, o detector de dispersió frontal) el qual aporta 

informació sobre el volum de cada partícula.  

 Diversos es col·loquen angularment a la trajectòria del raig  ( anomenats 

SSC, SideScatter, o detectors de dispersió lateral) els quals  aporten 

informació sobre la complexitat interna de la cèl·lules.  

 Un o més detectors de florescència. 

 

 

Les cèl·lules que estan suspeses en el flux travessen un tub fi 

transparent i el raig de llum làser incideix sobre d’elles. Aquesta llum 

es dispersada i les substancies químiques fluorescents que estan 

dins o enganxades a les cèl·lules són excitades fins que emeten una 

llum de longitud d’ona (λ)major a la de la font de llum.  

 

La combinació de la llum dispersada i la fluorescència es recollida 

pels detectors i analitzada en la fluctuació de la intensitat lluminosa. 

A partir d’aquesta anàlisi és possible extreure diversa informació 

sobre l’estructura física i química de cada partícula individual.  

 

Aquesta fluorescència és possible ja que hem fet una tinció de les 

cèl·lules. La tinció a les cèl·lules o “staining” pot ser directa o 

indirecta:  

 

 La tinció directa és una tècnica on l’antigen, mitjançant un reacció 

directa, s’enllaça amb un anticòs primari específic i marcat per un 

fluoroform per tal de ser detectat.  

 La tinció indirecta consta de dos passos: primer s’uneix l’anticòs primari 

sense marcar directament, és a dir, sense ser conjugat per un fluoroform,  

sobre l’antigen (assumint que l’antigen és present)  i formen un complex. 

Després, s’afegeix un anticòs secundari conjugat amb un fluoroform i el 

qual reconeix l’anticòs primari i reacciona amb tot el complex.   

 

En aquest cas, vam utilitzar una tinció directa. 

 

Un citòmetre té 5 components (Figura 8) 

 

 Un flux de cèl·lules: que guia i alinea les cèl·lules per tal de que passin 

individualment pel raig de llum làser.  

 Un sistema per mesurar: normalment s’utilitza llums de mercuri o xenó, 

raig d’aigua d’alta potencia, raig d’aire de baixa potencia (argó), làsers de 

díode... 
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 Un detector i un sistema per tal de convertir d’anàloga a digital( ADC): 

genera els FSC, els SSC i els senyals fluorescents (que els passa de 

senyals de llum a senyals elèctric que poden ser processats amb 

l’ordinador). 

 Un sistema d’amplificació ( lineal o logarítmic).  

 Un ordinador per analitzar els senyals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocol  

1. Les cèl·lules que sobre-expressaven RAREES3 i les que no es 

van cultivar en plaques adherents per tal d’observar la proporció 

de marcadors de CSCsCD44/CD24 i CD49f. 

2. Es va un rentat amb 10 ml de PBS 1X.  

3. S’aspira  i  es disgreguen les cèl·lules amb 3ml de tripsina, la qual 

trenca la unió de les cèl·lules amb la placa i amb altres cèl·lules.  

4. Es bloqueja amb uns 15 ml media complert (DMEM/F-12) 

suplementat amb 10% FBS, 5% de P/S i 2mM de glutamina.  

5. Es centrifuga durant uns 5 minuts a 1500 rpm.  

Figura 8: Principi de la citometria de flux. Les cèl·lules 

en suspensió al flux passen individualment pel tub, són 

travessades per diferents raigs de llum làser. Les 

molècules fluorescents s’exciten mitjançant una 

determinada longitud d’ona. Després s’analitzen 

mitjançant un sistema informàtic aquestes longituds 

d’ona i es classifiquen. Font: 

http://www.bioacademia.com.mx/miembros/tecnologia/0

002.html 
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6. Es torna a netejar amb PBS (10 ml)  

7. En el cas de la unió amb l’anticòs (Ab) amb una concentració 

especifica que, en aquest cas, és de 1:100.  

8. Es preparen les mostres en FACS buffer (PBS 1X + 0,2% BSA)  

En total vam realitzar 10 mostres, 5 mostres amb cèl·lules LM2 

que no sobre- expressaven el gen RARRES3 i 5 mostres que si: 

 Una mostra amb cèl·lules sense tenyir la qual l’anomenarem Blanc. 

Aquesta mostra ens servirà de control negatiu, és a dir, ens basarem amb 

ella per tal de comprovar i analitzar els resultats de les altres mostres. 

 Una mostra amb el marcador CD44  el qual està conjugat al fluoroform 

groc PE.  

 Una altra mostra amb el marcador CD24 el qual està conjugat al 

fluoroform vermell PerCP-Cy 5.5.  

Aquests dos controls en els que s’utilitza un sol marcador dels dos 

s’utilitzà per evitar falsos positius ja que existeixen fluorescència creuada 

entre els fluoroforms.  

 Una mostra amb doble marcatge (CD24 i CD44)per avaluar la població 

d’interès de CD44/CD24.  

 I, finalment, una mostra amb el marcador CD49f el qual està conjugat al 

fluoroform vermell llunyà PeCy7 per analitzar la població d’interès de 

CD49f.  

 

Aquests fluoroforms es van escollir per evitar el mínim solapament 

entre ells i evitar el que s’anomena reactivitat creuada inespecífica per 

combinació de fluoroforms. En les Figures 10 i 11 es pot observar els 

espectres d’excitació, en el que els fluoroforms s’exciten amb làsers 

diferents, i espectres de emissió, observant que no hi ha un gran 

solapament entre els fluoroforms.   

9. Tot seguit, es deixa les mostres durant 30 minuts a la foscor i a 

4ºC ( ja que els fluorocroms són sensibles a la llum).  

10. Es centrifuga  i s’afegeix 10 ml al pellet de PBS. Es repeteix 

aquest procés, per eliminar l’excés d’anticòs no unit als receptors 

de membrana i evitar la senyal inespecífica en el FACS.  

El pellet es re-suspèn amb un volum final de 400µl. I, finalment, 

afegim 3µl de DAPI. EL DAPI(4',6-diamidino-2-phenylindole) és 

un marcador fluorescent que permet distingir les cèl·lules vives de 

les mortes. Aquest s’uneix a les regions d’Adenina i Timina de les 
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seqüencies del DNA i pot travessar la membrana cel·lular de les 

cèl·lules mortes ja que la tenen desintegrada però no de les vives. 

Per tant, les cèl·lules morta produiran una fluorescència de color 

blau i, en canvi, les cèl·lules vives no permetran que el DAPI 

penetri al nucli. 

 

 

Es van analitzar 50.000 cèl·lules per condició, i es van seleccionar  

aquelles cèl·lules (A), no agregades (B) i vives (DAPI negatives, C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les condicions analitzades eren:  

1. No Staining, sense tenyir ( Blanc).  

2. CD44 conjugat al fluoroform PerCP-Cy 5.5  

3. CD24 conjugat al fluoroform PE  

Figura 9 : Gràfic que mostra la selecció de cèl·lules (A), no agregades (B) i vives 

(C).  

    A)                                                                      B) 

 

 

 

 

 

 

 

                                       C) 
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4. CD44/CD24 

5. CD49f conjugat al fluoroform PeCy 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Aïllament de RNA  

 

Existeixen diferents mètodes per tal d’aïllar el RNA però en hi ha dos 

principals:  

 

Figura 11:  Espectres d’emissió dels diferents fluoroforms utilitzats. Es pot observar que no hi 
ha interferència ni solapament entre els fluoroforms.Imatge extreta de la web “Life 
technologies”. 

Figura 10: Espectres d’absorció dels diferents fluoroforms utilitzats. Imatge extreta de la web 
“Life tecnologies" 
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Tractament amb TRIzol i precipitació per alcohols:el TRIzolpermet 

separar la fase aquosa, on està el RNA, i s’obté un RNA per precipitació 

d’alcohols com etanol o isopropanol. 

 

 El TRIzol és un reactiu dissenyat per aïllar unes altes quantitats de 

RNA de la cèl·lula o de teixits simples d’humans, animals, plantes 

o bateries en una hora. És una solució de fenol, guanina 

isoticoianant, i altres components que faciliten l’aïllament de una 

gran varietat de RNA. Aquest reactiu manté la integritat del RNA. 

Tot i això, l’aïllament de RNA per TRIzolpresenta una sèrie de 

desavantatges. A més de ser tòxic per inhalació i per la pell, el 

RNA obtingut freqüentment no és pur i no és apte per al seu futur 

processament.  

Tot i així, existeixen altres mètodes com l’ús de resines (en anglès “spin 

column chromatography”) el qual utilitza una matriu com a resina de 

separació. El RNA és preferentment purificat davant d’altres components 

cel·lulars com les proteïnes i sense ús de fenol ni cloroform. EL procés 

implica primer una lisis de les cèl·lules (mitjançant lisis buffer),  una 

adició d’etanol lisat i una homogeneïtzació en una columna. De manera 

que el RNA s’uneix a la columna mentre que les proteïnes contaminats 

són eliminades. Després, el RNA és netejat amb una solució de netejat 

que es subministra per eliminar les impureses remitents i, el RNA total 

purificat és eluït amb aigua lliure de nucleases. (Figura 12). 

L’avantatge d’aquest procés és que s’obté una major puresa de RNA i és 

més ràpid. En el nostre cas vam utilitzar aquest mètode amb PureLink 

RNA mini Kit (ambion). Aquest RNA es pot utilitzar en RT-PCR, 

NortherrnBlot anàlisis, translacions in vitro, clonació molecular...  
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Protocol  

S’han de seguir 4 fases: La separació de RNA de la cèl·lula, l’aïllament 

del RNA de la resta de components de la cèl·lula, la purificació i la 

quantificació d’aquest.  

 

3.4.1Aïllament del RNA  

 

Després de l’obtenció de RNA s’ha de purificar. Per fer-ho hi ha un kit 

anomenat PureLink RNA mini Kit (ambion). 

 

1. Les cèl·lules utilitzades estaven en plaques adherents, es van netejar 

amb 10 ml PBS, es van afegir 3ml de tripsina i es van ficar a 37ºC 

durant 5 minuts. Seguidament es va afegir el doble de media* i 

centrifugar  a 1500 xq durant 5 minuts. Després es van tornar a 

netejar amb 10 ml de PBS per evitar que el FBS bloquegi el lisis 

buffer, es van centrifugar a la mateixa velocitat i durant el mateix 

temps i es van dipositar en un ependroff. Finalment es van 

centrifugar per tercera vegada i el pellet obtingut es va posar a -20ºC.  

 

*Media suplementat amb 10% de FBS (factor de creixement), 2mm 

de l-glutamina i 0,5% de penicil·lina estreptomicina.  

Figura 12: Procés d’aïllament de RNA per 

resines. Primer s’afegeix lisis buffer. En segon 

lloc, s’afegeix etanol lisat pel pas de enllaçament. 

Després és fa una homogeneïtzació per tal de 

que el RNA quedi unit a la columna i es neteja les 

impureses. Finalment, s’obté una solució amb 

alta puresa de RNA (àcid nucleic). Font: 

http://www.biotools.eu/esp/nucleic_acid.html 



39 
 

 

2. S’extreu els pellets i es deixen al gel per tal de que es descongelin 

durant 2 minuts.  

3. Es tira 600 ml de Lysis buffer amb 1% de 2-mercaptoetanol a la 

columna de homogeneïtzació i es disgrega el pellet.  

4. S’homogeneïtza el lisat en una columna QIA shreddera 12000 xq 

durant 2 minuts a temperatura ambient. En aquest cas, el 

sobrenedant està al lisat de les cèl·lules.  

5. S’afegeix un volum exacte de 70% de etanol a la mostra. I s’afegeix a 

la columna de purificació de resines.  

6. Es repeteix uns 3 o 4 cops fins que tota la mostra estigui processada.  

7. S’afegeix 700µl de Wash Buffer I a la columna.  

8. Es centrifuga durant 15 segons a la mateix a velocitat i a temperatura 

ambient. Passa la columna a un nou tub i es tira el supernadant i el 

tub antic.  

9. Es centrifuga durant 15 segons a la mateixa temperatura i velocitat. 

Es descarta el supernadant.  

10. Es repeteix el procés uns 8 ó 9 cops.  

11. Es centrifuga la columna a 12000xq durant 1 o dos minuts per tal de 

que s’assequi la membrana amb el RNA amarrat.  

12. S’afegeix de 30 a 100 µl de RNase-free wàter al centre de la 

columna.  

13. S’incuba a temperatura ambient durant 1 minut  

14. Es centrifuga el pellet durant 2 minuts a 12000 xq a temperatura 

ambient per tal d’extreure el RNA de la membrana al tub.  

15. Emmagatzema el RNA purificat a -80ºC o processa’l al gel 

ràpidament ja que es degrada molt fàcilment.  

3.4.2Quantificació del RNA  

Per tal de quantificar el RNA s’utilitza una màquina anomenada 

NanoDrop. Aquesta màquina és un espectrofotòmetre, és a dir, un 

instrument que s’utilitza per anàlisi químics i per quantificar substancies 

o microorganismes.  Serveix per mesurar, en funció de la longitud d’ona, 

la relació entre valors de una mateixa magnitud fotomètrica relatius a 

dos rajos de radiacions i a la concentració o reaccions químiques que es 

mesuren a la mostra.  

Aquest instrument té la capacitat de projectar un raig de llum 

monocromàtica a traves de la mostra i mesurar la quantitat de llum que 

absorbeix. Això permet que l’operador realitzi dues funcions: Donar 

informació sobre la naturalesa de la mostra i indicar indirectament la 

quantitat de substancia d’interès que hi ha a la mostra.  
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Les mesures d’absorció fetes en qualsevol espectrofotòmetre (incloent el 

ThermoScientificNanoDrop) inclouran la absorció de totes les molècules 

de la mostra que absorbeixen a una longitud d’ona d’interès. Des de 

nucleòtids, ARN, DNA monocaternari i DNA bicatenari, tots absorbeixen 

a 260nm i contribuiran a l’absorbància total de la mostra.  

Per tant, per garantir resultats precisos quan utilitzes un 

espectrofotòmetre NanoDrop, les mostres d’àcids nucleics han d’estar 

purificades.Per fer-ho, en el cas del RNA, s’avalua dos ratios concrets: 

A260/280 i A260/230. 

Ratio 260/280 

La relació d’absorbància a 260 nm i 280 nm s’utilitza per avaluar la 

puresa de l’ADN i RNA. Un ratio de   ̴1.8 és generalment acceptat com a 

pur per ADN iun ratio de   ̴ 2.0 és generalment acceptat com a pur de 

RNA.  

SI la relació es sensiblement menor a qualsevol dels dos casos, pot 

indicar la presencia de proteïnes , fenol o altres contaminant que 

absorbeixen a 280 nm aproximadament.  

Alguns investigadors es troben amb un canvi en laratio260/280 a causa 

d’un canvi d’un espectrofotòmetre de cubeta estàndard a un Nano 

Espectrofotòmetre de gota.  

Les explicacions per aquesta observació són:  

 Canvi d’acidesa de la mostra: petits canvis de pH que faran que el ratio 

260/280 variï. Les solucions àcides representaran més baix el ratio 

260/280 a 0,2 -0,3, mentre que les solucions bàsiques sobre-

representaran  el ratio a 0,2-0,3.  

Si comparem els resultat obtinguts utilitzant un NanoDrop 

espectrofotòmetre amb els resultats que obtens en utilitzar altres 

espectrofotòmetres, es important assegurar-se que el pH i la força iònica  

de la mostra sense diluir  mesurada als instruments propis són els 

mateixos que els de la mostra diluïda mesurada en un espectròmetre 

convencional.  

 Longitud d’ona precisa dels espectrofotòmetres: Tot i que la 

absorbància de un àcid nucleic a 260nm és generalment una petita 

“muntanya”, la corba d’absorbància a 280 nm té bastanta pendent. Un 

petit canvi en la pressió de la longitud d’ona tindria un gran efecte al ratio 

260/280.  

 Un mescla de nucleòtids a la mostra: Els cinc nucleòtids que componen 

l’ADN i el RNA tenen proporcions molt variades del ratio 260/280. Si es 

mesuren de forma independent, el ratio 260/280 seran:  Guanina (G): 
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1.15; Adenina (A): 4.50; Citosina (C): 1.51; Uracil: 4.00; Timina (T): 1.47. 

La relació resultant de 260:280 del’àcid nucleic estudiat serà 

aproximadament igual  a la mitjana ponderada del ratio 260/280 pels 

quatre nucleòtids presents. La relaciódependrà de la composició de l’àcid 

nucleic. 

Per exemple: RNA sempre tindrà una major proporció del ratio 260/280 ja 

que conté Uracili, aquest té una major proporció en comparació a la 

Timina.  

Ratio 260/230  

Aquesta ratio és utilitzat com a mesura secundaria de un àcid nucleic 

purificat. Els valors d’aquest ratio per a un àcid nucleic pur són 

normalment entre 2.0-2.2 i, per tant,  són més altes que els valors del ratio 

260/280.  

Si la ratio és més baixa que l’esperada, pot indicar presència de 

substancies contaminants que absorbeixen a 230 nm aproximadament, 

com fenols, els quals absorbeixen a 230nm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 13: A) Patró del típic espectre d’un àcid nucleic: En aquest aspecte podem observar que tenim 

un correcte DNA.B) Patró incorrecte de l’espectre d’un àcid nucleic. En aquest cas hi ha presencia de 

carbohidrats i fenol tenen una absorbància de aproximadament 230 nm. C) Patró incorrecte de 

l’espectre d’un àcid nucleic a causa de la presencia de HCL guanina el qual s’utilitza per aïllament de 

DNA i que absorbeix a 230 nm aproximadament. Font: http://www.nhm.ac.uk/resources-

rx/files/nanodrop-118494.pdf 

 

A)                                                                                                     B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  C) 

http://www.nhm.ac.uk/resources-rx/files/nanodrop-118494.pdf
http://www.nhm.ac.uk/resources-rx/files/nanodrop-118494.pdf
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En aquest treball es va obtenir un RNA pur amb la següent concentració:  

Mostres RNA 
(ng/mL) 

A260/280 A260/230 

LM2 795,7 2,06 2,23 

LM2 
RARRES3 

921,33 2,09 1,93 

 

El nostre RNA va ser pur ja que, en el cas dels ratio 260/280, l’absorbància de 

les dos mostres està aproximadament a 2. Per altra banda, en el cas del ratio 

260/230, en  les dos mostres està entre 1,9 i 2,2 i també considerat pur. 

 

3.5 Retro-transcripció: RT-PCR  

La retro-transcripció és una tècnica que permet sintetitzar cDNA ( DNA 

complementari) a partir de molècules de RNA utilitzant l’enzim 

transcriptasa reversa.  

 

És més convenient treballar amb cDNA que treballar amb mRNA ja que 

el RNA té més facilitat a degradar-se a causa de la presencia de 

RNases.  

El mRNA necessari es pot utilitzar tant de cèl·lules procariotes com  les  

eucariotes. Un cop es té el mRNA aïllat, es necessita més reactius: 

dNTPs, primers i la transcriptasareversa (la qual és una DNA 

polimerasa que permet sintetitzar DNA a partir de RNA)  

 

Cal barrejar el mRNA amb els altres reactius i deixar que la polimerasa 

realitzi la seva funció i sintetitzila primera cadena de DNA 

complementari. Després, s’elimina mRNA  i s’ha de sintetitzar la segona 

cadena de DNA. Hi ha diferents tècniques per tal de sintetitzar-lo:  

 

1) Oligo (dT) primers22 

 

Si el mRNA té una cua poly-A 3’ (una cua on només hi ha la base 

nitrogenada adenina),s’utilitza un oligo (dT) primer per tal de preparar 

tot els mRNAssimultàniament.  

Els Oligo (dT) primers tenen una gran especificitat en el mRNA 

(concretament gràcies a la cua poly-A) i permeten estudiar diferents 

objectius amb el mateix cDNA. Tot i això, com que sempre inicien la 

                                                           
2Primer: són encebadors curts (10KB) que s’utilitzen per seqüenciar l’ADN ja que tenen una 
seqüencia complementaria al DNA en qüestió. Poden ser específics (quan l’ADN és conegut) o 
inespecífics (quan l’ADN és desconegut). 
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retro-transcripció a la terminació 3’, la dificultat de la segona 

estructura pot comportar una síntesis incomplerta de cDNA.  

 

HI ha diversos tipus de oligo (dT) primers: Oligo (dT)20 és una 

mescla homogènia de 20-mer timidines mentre que l’Oligo (dT) 12-18 

és  una mescla de 12-mer a 18-mer timidines.  Finalment,  

l’anchoredoligo (dT) primer està dissenyat per evitar la disminució de 

poly-A. La  triar del millor tipus de oligo (dT) depèn de la temperatura 

en que està sotmesa la retro-transcripció.  

 

Aquesta tècnica no es recomanable com a primer pas en la síntesis 

de cDNA si el 18S rRNA s’utilitza a una PCR en temps real.  

 

2) Primers de seqüència específics  

 

Si només es vol produir cDNA a partir de un fragment de tot mRNA, 

s’utilitza un primer de seqüencia específics que només s’unirà a una 

seqüència de RNA.  

 

3) RandomPrimers 

 

SI es vol produir fragments de cDNA que estan dispersos per tot el 

mRNA aquesta tècnica és la ideal.   Produeix curts fragments de 

cDNA i augmenta la probabilitat de que una terminal 5’ del RNA sigui 

convertida en cDNA. Tot i així, no s’obté un cDNA complet.  

 

Els Random Primers són oligodesoxiribonucleòtids (concretament 

hexàmers) que s’utilitzen per preparar proves de DNA a partir de  

una plantilla de depuració de hibridació o per una hibridació in situ; 

també per preparar mRNAs amb o sense poly(A) per tal de realitzar 

la síntesis de cDNA.   

 

Aquests primers són totalment  disposats a l’atzar i són apropiats 

per la síntesis de DNA.  

Per tal d’evitar interferències dels buffers, els Random Primers  es 

conserven en una buffer baix concentrat en sals. 

 

En el nostre experiments la tècnica utilitzada ha sigut amb Random 

Primers.Concretament, en la reacció de RT-PCR es van afegir 1ug 

de RNA pur (Taula 3) i, posteriorment, es van afegir els reactius de 

la RT-PCR per cada condició:  
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 H₂O: 9,24µl. 

 Buffer: 4,4µl  

 Primers: 4,4µl  

 dNTP (desoxiribonucleòtids trifosfat ): 1,76µl  

 La DNA polimerasa: 2,2µl  

 

 

 

 

 

 

Tot 

Tot seguit, vam deixar al termociclador en determinades 

temperatures i durant un determinat temps (Taula 4):  

Temperatura (ºC) Temps (minuts) 

25 10 

37 120 

85 5 

20 Infinit 

 

 

3.6 PCR a temps real  

 

La PCR a temps real o PCR quantitativa(qPCR) és una variant de la 

reacció amb cadena de la polimerasa (PCR) utilitzada per amplificar i 

quantificar amb gran exactitud i fiabilitat el producte de la amplificació de 

DNA, és a dir, s’obté còpies de DNA.  

 

Per realitzar-lo s’utilitza un motlle de DNA(obtingut a partir de la retro-

transcripció de RNA),primers específics, dNTPs, un buffer adequat i una 

DNA polimerasa.  

A aquesta mescla se li afegeix una substancia marcada amb un 

fluoroform que, mitjançant un termociclador, en el nostre cas la 

màquina Abiprism 7900,que tingui sensors per mesurar fluorescència 

després d’excitar el fluoroform a una longitud d’ona determinada, permeti 

mesurar la taxa de generació de un o més producte específics a partir de 

l’excitació d’aquesta una longitud d’ona determinada.  

 

Mostra [RNA] µl dil RNA 
per 1 µg 

µl H₂O 

LM2 795,7 1,26 8,74 

LM2 
RARRES3 

921,33 1,09 8,91 

Taula 3: Proporcions de RNA, dil RNA , aigua i ratios (A260/280 i A260/230)que 

tenim que afegir per tal de realitzar el RT-PCR.   

Taula 4: Condicions de la RT-PCR 
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Es pot classificar les tècniques de PCR quantitativa segons l’ús de 

fluorocroms no específics o bé de sondes moleculars dependents de la 

seqüència:  

 

 Fluorocroms inespecífics: en aquestes tècniques es detecta la 

generació exponencial de ADN bicatenari utilitzant un fluorocrom que 

s’uneix inespecíficament a ell. Un exemple és el SYBR-Green. Aquest 

fluorocrom de DNA bicatenari, un cop excitat amb una longitud d’ona de 

llum blava de 488nm, emet una llum verda de longitud d’ona de 522nm.  

Al final de la PCR s’ha de realitzar una corba de desnaturalització o 

dissociació ja que, al desnaturalitzar el producte disminueix la 

fluorescència.  

 

 Sondes Taqman: són sondes d’hidròlisis que estan dissenyades per 

augmentar la especificitat de la PCR quantitativa. Utilitzen com a mínim un 

oligonucleòtid marcador fluorescent. 

Les sondes Taqman consten de un fluoroform unit mitjançant enllaços 

covalent a l’extrem 5’ de la sonda i un extintor en l’extrem 3’. En el cas de 

la sonda de RARRES3,  vam utilitzar un fluoroform anomenat FAM (6-

carboxi fluoresceïna); i en el cas del gen normalitzador (housekeeper en 

anglès) B2M,vam utilizar la sonda VIM. 

Les sondes hibriden dins la regió del ADN, entre l’encebador directe 

(forward) i l’invers (reverse), fet que s’anomena amplicó. Quan la sonda 

està intacta, presenta una transferència energètica de fluorescència per 

ressonància (FRET). 

 

El FRET no es produeix quan el fluorocrom i l’extintor estan allunyats a 

causa de la degradació de la sonda produïda per l’activitat de la 5’-3’ 

exonucleasa (enzim que catalitza una reacció d’hidròlisis trencant els 

enllaços fosfodièsters de qualsevols dels extrems)de la DNA polimerasa. 

Aquesta degradació allibera el fluoroform i permet la fluorescència 

d’aquest.  

Per tant, la senyal fluorescent detectada al termociclador és igual a la 

quantitat de fluoroform alliberada i a  la quantitat de ADN motlle present 

en la PCR.  

Això permet monitoritzar el canvi del patró de fluorescència i deduir el 

nivell d’amplificació del gen (Figura 14). 
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La quantificació es pot realitzar en termes absoluts o relatius:  

 

 Absoluts: la estratega és relacionar la senyal d’amplificació obtinguda 

amb el contingut en ADN utilitzant una corba de calibrat(funció de 

transferència que relaciona la entrada i la sortida) . Es imprescindible que 

la PCR de la mostra i els elements de la recta de calibrat tinguin la 

mateixa eficiència d’ampliació.  

 Relatius: s’expressa el canvi en els nivells d’expressió del mRNA 

interpretat com a cDNA. Aquesta quantificació es més fàcil de realitzar ja 

que no fa falta la corba de calibrat i es basa en la comparació entre el 

nivell d’expressió del gen i un gen control (anomenat housekeeping gen). 

En gen control utilitzat s’anomena B2M i controla que hi hagi la mateixa 

quantitat de mRNA  a les dos condicions (LM2 i LM2-RARRES3) 

 

Figura 14 : Mecanisme realitzat per  les sondes 

TaqMan. La sonda té unit un fluoroform a un 

extrem i un extintor a l’altre. A mesura que es 

va realitzant la polimerització, les sondes 

hibriden dins l’ADN amplificat. LaTaq 

polimerasa sintetitza de 3’ a 5’ i, mentrestant, 

l’exonucleasa degrada la sonda de 5’ a 3’. Això 

causa l’alliberació del fluoroform i, com que 

s’allunya de l’extintor, causa fluorescència. 

Font: http://en.wikipedia.org/wiki/TaqMan 
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La qPCR permet quantificar el nivell de producte obtingut en qualsevol 

moment de l’amplificació. Es quantifiquen els senyals de fluorescència en 

cada cicle i es representen en una gràfica 

Els valors dels senyals s’expressen com a logaritmes per tal d’estudiar la 

fase exponencial de l’amplificació (apareix gràficament com una linia recta 

al representar el logaritme de fluorescència i el número del cicle). Aquesta 

corba (corba quantificable) permet valorar la quantitat de DNA inicial 

(Figura 15). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Western Blot 

 

El Western blot és una tècnica utilitzada per detectar proteïnes 

especifiques en una mostra homogènia de un teixit o extracte. S’utilitza 

l’electroforesi en gel per separar les proteïnes  natives per l’estructura 

3D o les proteïnes desnaturalitzades per la longitud del polipeptídic.  

Les proteïnes es transfereixen a una membrana on es tenyeixen amb 

anticossos específics.  

 

Per tal de quantificar les proteïnes obtingudes hi ha diferents tècniques 

que depenen de 5 criteris: 1. La quantitat total de proteïna present en la 

mostra; 2. La concentració d’aquest; 3. La especificat del mètode; 4. La 

Figura 15:Corba d’amplificació en un assaig PCRs. Podem observar tres PCrs 

a temps reals diferents; una rosa, una verda i una violeta. Al 0 podem observar 

la línia base (baseline) de color negre, és a dir, els cicles inicials de PCRs on 

no hi ha canvis significatius en la senyal de fluorescència (fluorescència basal); 

de color taronja hi ha el llindar (Threshold) el qual és el nivell fixat en la regió 

exponencial de la gràfica d’amplificació i determina el nivell de fluorescència 

significativa superior a la fluorescència basal; finalment, amb rodones de color 

negre hi ha marcat el cicle llindar(CT: Thersholdcycle) el qual és el cicle on la 

fluorescència supera el llindar. Font:  

http://www.noticiascientificas.info/2011/07/pcr-en-tiempo-real-cuantificacion-

del.html 
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presència de altres substancies que puguin interferir; 5. La facilitat i 

reproductibilitat del mètode.   

 

3.7.1 Mètodes de quantificació de proteïna  

 

 Mètode Bradford: Aquest mètode involucra la unió del colorant blau 

brillant G-250 Coomassie. Aquest colorant s’adhereix a la proteïna 

tornant-se de color roig a blau i canviant el màxim d’absorció del colorant 

de 465 a 595nm. El canvi en l’absorbància a 595nm és proporcional a la 

concentració de proteïna en la mostra. 

És un mètode molt ràpid (2min aprox.), reproduïble i molt més sensible. 

 

Tot i així, el color varia segons els diferents tipus de proteïnes, la proteïna 

estàndard s’ha de seleccionar amb molta cura i hi pot haver inferència 

amb diferents detergents. 

 

 Mètode de Lowry:és un mètode colorimètric. A les mostres s’afegeix un 

reactiu que forma un complex de color amb les proteïnes, i la intensitat de 

color és proporcional a la concentració de proteïnes.  

Tot i així, la quantitat de color produïda vaira amb diferents proteïnes i en 

alguns casos el color no es estrictament proporcional a la concentració. A 

més a més, alguns buffers, sacarosa, lípids, monosacàrids... poden 

interferir en la reacció. El procediment d’aquest mètode consisteix en:  

 

- Els ions Cu2+ s’uneixen a les proteïnes formant complexos amb 

els àtoms de N dels enllaços peptídics. Aquets complexos Cu2+ -

proteïna tenen un color blau fluix. A més a més, desfà l’estructura 

tridimensional de la proteïna  exponent, així,  els residus fenòlics 

de la tirosina.  

- Després, es produeix la reacció del reactiu de Folin-Ciocalteau 

pels grups fenòlics dels residus de tirosina presents en la majoria 

de les proteïnes, actuant el cobre com a catalitzador. L’àcid 

fofomolibdotúngstico ( principal component del reactiu), de color 

groc, quan es reduït pels grups fenòlics dona lloc a un complex de 

color blau intens 

-  

 Mètode UV: Les proteïnes mostren un fort grau de absorció a 280 nm en 

UV, principalment pels residus de triptòfan i tirosina. Com que les 

concentracions d’aquests aminoàcids en les proteïnes són constants, es 

pot utilitzar l’absorbància a 280 nm per estimar la concentració de 

proteïna. 

És un mètode ràpid, més o menys sensible i no hi ha interferència de cap 

buffer de sals ni de sulfat d’amoni.  
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Els principals desavantatges són que els àcids nucleics també 

absorbeixen a aquesta longitud d’ona i la solució ha de ser clara i incolora.  

 

 Mètode de Biuret: El reactiu de Biuret està compost per hidròxid de sodi i 

sulfat de coure, el grup amino de les proteïnes reacciona amb els ions de 

coure del reactiu i produeix un colo violeta. La quantitat de color produïda 

és proporcional al número  d’enllaços peptídics i, per tant, a la quantitat de 

proteïna.  

Per una banda és un mètode ràpid ( menys de 30 min), és el mètode més 

simple i poques substancies interfereixen en la reacció; però, per altra 

banda no és molt sensible, s’ha de utilitzar com a mínim de 2 a 4 mg de 

proteïna i les concertacions altes de sals d’amoni interfereixen amb la 

reacció.  

En el nostre experiment hem utilitzat el mètode Bradford. 

 

3.7.2 Electroforesi 

 

És una tècnica per separació de molècules en funció de un o varis 

criteris: punt isoelèctric, pes molecular i carrega elèctrica. La separació 

pot ser damunt una superfície hidratada de un suport sòlid (en paper o 

en acetat de cel·lulosa),  a través de una matriu porosa ( en gel) o en 

dissolució (lliure). 

 

Les proteïnes se separaran mitjançant una electroforesi en gelque pot 

ser agarosa (polisacàrid format per galactosa alfa i beta què s’utilitza pel 

DNA) o poliacrilamida(homopolímer de acrilamida què s’utilitza en 

proteïna). Si s’utilitza la electroforesi amb el gel poliacrilamida, hi ha dos 

opcions: desnaturalitzant la proteïna o no.  

.   

L‘electroforesi més coneguda s’anomena SDS-PAGE (electroforesi en 

gel de poliacrilamida amb dodecilsulfat sòdic) la qual utilitza el gel 

poliacrilamida i de tampó amb doddecilsulfat (SDS). 

Al contrari dels àcids nucleics (ja tenen carrega negativa), les proteïnes 

s’han d’unir a substancies com SDS (detergent) per tal d’incorporar 

carreges negatives, en el cas del SDS-PAGE només.  

 

En aquesta tècnica les proteïnes sofreixen un tractament amb agents 

reductors com el DTT que permeten trencar els ponts disulfurs de les 

proteïnes i agents que provoquen la desnaturalització de la proteïna 

(pèrdua de l’estructura secundaria i terciària) i, per tant, només es 

separen en funció de la mida. 
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3.7.3 Transferència  

 

Per tal de que les proteïnes siguin accessibles a la detecció per 

anticossos, es transfereix desde el gel de poliacrilamida a una 

membrana nitrocel·lulosa o de PVDF. Aquesta transferència es pot 

realitza per:  

 Difusió simple: es fica en contacte les superfícies del gel electroforètic i de 

la membrana i es posa un plec de papers de filtre. Aquest muntatge  es 

posa sobre un tampó que puja per capil·laritat fins al paper de filtre i 

arrastrar a les proteïnes amb ell fins la membrana. 

 Pel buit: S’afegeix el poder de succió de una bomba connectada a un 

sistema de assecament de planxes de gel el qual porta les proteïnes des 

de el gel gins la superfície de la membrana. 

 Per acció de un camp elèctric (electró-transferència): es basa amb el 

corrent elèctric i un tampó de transferència per tal de porta les proteïnes 

des del gel fins la membrana.  

Normalment, després es tenyeix el gel amb CoomassieBrilliant Blue 

(colorant de proteïnes) per tal fer una comprovació.  

 

La electró-transferència pot ser:  

 

- Humida: el gel i la membrana s’intercalen i fixen firmament 

entre les fines esponges i el paper absorbent. Aquest 

muntatge “Sandwich es submergeix en un compartiment que 

conté el tampó de transferència on s’aplica a continuació la 

corrent elèctrica.  

- Semiseca: Es forma un muntatge ( “Sandwich”) amb l’esponja, 

papers de filtre mullats amb buffer de transferència, el gel, la 

membrana, més papers de filtre i una altra esponja. S’aplica 

una corrent elèctrica i les proteïnes del gel es desplacen cap al  

pol positiu  i queden atrapades per la membrana.  Tot i que és 

més ràpida que la humida, si la membrana s’asseca pot 

afectar a la transferència de proteïnes (Figura 16) 

- Seca:en aquesta transferència es segueix el mateix 

procediment que la semiseca però sense presencia de buffer.  
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En el nostre cas vam utilitzar la transferència semiseca. 

 

3.7.4 Immune detecció  

 

La immune detecció es basa en l’ús dels anticossos per tal d’identificar 

proteïnes o altres substancies. La immune detecció pot ser:  

 

 Directa: En aquest cas l’anticòs primari està conjugat amb 

l’enzim(normalment peroxidasa de rave picant, HRP o fosfatasa alcalina, 

AP) i despréss’activaràmitjançantl’addicció de un substrat en el cas del 

Western Blot. Alternativament, l’anticòs primari està conjugat amb un 

fluoroform per la detecció en el microscopi de fluorescència.  

La detecció directa no requereix  de l’addicció de un anticòs secundari i, 

per tant, no hi ha una senyal d’amplificació i la senyal pot ser difícil de 

detectar si la proteïna es troba en poca quantitat.  

Un avantatge és que la tinció fluorescent multicolor només esta limitada 

pel número de fluoroforms diferents que microscopi o el FACS fluorescent 

pot detectar i no per la disponibilitat dels diferents anticossos primers en 

diverses especies. A més a més, la immune detecció directa és més 

ràpida que la indirecta. 

 

 Indirecta: Aquest  mètode utilitza un anticòs secundari específic per 

l’anticòs primari per amplificar la senyal primària. Aquesta amplificació es 

possible ja que varis anticossos secundaris es poden unir a un sol anticòs 

primari i, per tant, la sensibilitat de detecció augmenta amb l’addicció 

d’anticossos secundaris.  

Els mètodes més populars de detecció indirecta són amb anticossos 

secundaris amb enzim i fluoroform conjugat. Després d’afegir el marcador 

de l’enzim (HRP o AP) es fa reaccionar amb el substrat. Un avantatge és 

que és possible fer el producte més ric d’electrons per visualitzar la mostra 

amb el microscopi electrònic. Aquest mètode és el més utilitzat en el 

Western Blot.  

Figura 16: Dibuix de la transferència de proteïnes a la membrana mitjançant l’electro-

transferència semiseca. 1.S’empapa els papers de filtre amb buffer de transferència; 

2. Es forma el “Sandwich” descrit anteriorment; 3. S’aplica corrent elèctrica per tal de 

que les proteïnes corrin cap al pol positiu i quedin atrapades a la membrana. Font: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Western_blot 
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L’anticòs secundari ha de reconèixer la lgG de l’anticòs primari, per 

exemple, si l’anticòs primari està produir en un ratolí, l’anticòs secundari 

té de reconèixer l’espècie de ratolí.  

 

3.7.5 Protocol del Western Blot  

 

Aïllament de la  proteïna  

 

1. De plaques adherents de 60cm, rentar-lesamb PBS.  

2. Aspirar i afegir 3 ml de tripsina ( la qual trenca la unió de les cèl·lules 

amb la placa i amb altres cèl·lules).  

3. Bloquejar amb 15 ml media complet suplementat amb 10% FBS, 5% 

de P/S i 2mM de glutamina.  

4. Es centrifuga durant 5 minuts a 1500 rpm.  

5. Es torna a netejar amb PBS. 

6. Es transfereix a un eppendrof amb 1mL de PBS i es centrifuga en les 

mateixes condicions.  

7. S’aspira el PBS i s’obté un precipitat cel·lular.   

8. Afegir 600µl de lysis buffer i esperar 2 minuts per què faci efecte. El 

lysis buffer està compost per: 20 mM HEPES [pH 7.9], 50 mMKCl, 2 

mM MgCl2, 0.5 mM EDTA, 10% glycerol, 2 mM DTT, 10 mMNaF, 20 

mMβ-glycerophosphate, 0.05% NP-40, i protease inhibitor cocktail. 

 

Figura 17:Tipus de immune detecció: directe e indirecta. En el primer cas podem observar 

com l’anticòs primari conjugat amb l’enzim  i un fluoroform s’adhereix al substrat i s’activa. 

Per altra banda, podem observar com a l’anticòs primari s’uneixen dos anticossos 

secundaris i, cada un està conjugat amb un enzim, un substrat i amb un fluoroform. Font: 

http://www.piercenet.com/method/immunodetection-ihc 
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9. Sonicar les cèl·lules, és a dir, trencar les membranes aplicant 

ultrasons ( 10 s per mostra a 4,5V).  

10. Centrifugar 10 minuts a màxima velocitat i a 4ºC per tal de separar 

les proteïnes de compartiments i orgànuls cel·lulars.  

11. Posar el supernadant(on hi ha la proteïna) en eppendrofs nous.  

Els materials han d’esta a temperatures baixes (-4ºC) per què, sinó, es 

desnaturalitzen les proteïnes.  

Quantificació de la proteïna  

 

1. Fer el mix 1/5 Bradford amb H₂O miliQ.  

2. Posar 1 ml  del mix a cada eppendrof.  

3. Fer la recta patró 0-1-2-4-8-10µl de BSA mg/ml. Per duplicat.  

4. Afegir 1µl de la mostra ( mirar que el color es quedi dins la recta: 

color blau quan hi ha proteïna  i taronja quan no; en cas que no es 

quedi, afegir més µl). Esperar 5 minuts.  

5. Mesurar les mostres en un espectrofotòmetre a 595 nm i analitzar els 

resultats amb el programa SWIFTII  

En el nostre cas es van obtenir la següent concentració:  

Mostres [ug/uL ] 

LM2 3,64 

LM2-RARRES3 6,87 

 

 

Per tal de verificar els resultats de la quantificació obtinguts, vam 

realitzar una corba patró, la qual va ser correcta.  

Preparació de mostres  

1. Es van afegir 50 mg de proteïnes per cada condició tenen en compte els 

resultats de la taula anterior, i es van afegir el corresponent volum de 

Sample Buffer 5X amb DTT. 

 

*SBx5 o Sample Buffer ( Reductor) està format a partir de:  

 

- Reductor (DTT): trenca el pont disulfur i desnaturalitza la 

proteïna.  

- Glicerol: Fa que les mostres pesin per evitar la infusió entre 

elles.  

- Marcador d’avanç: ens diu quan corre l’electroforesi.  

 

Taula 5: concentració obtinguda mitjançant 

un assaig de bradford 
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2. Deixar 5 minuts a 99ºC en un termoblockerper tal de que s’acabi de 

desnaturalitzar.  

3. Temperar, fer spin, posar en fel i guardar a -80ºC.  

Preparació dels gels:  

Per a la preparació dels gels és necessita H₂O, Poliacrilamida liquida ( ja 

que sinó pot ser cancerígena), Buffer Tris, SDS (detergent) per tal de 

desnaturalitzar la proteïna, APS i TEMED ( els dos últims són catalitzadors 

que polimeritzen el gel i són els últims a afegir-se) i 1 ml d’isopropanol 

perquè quedi llis i no hi hagi malformacions per culpa de l’evaporació.  

Vam preparar dos gels, un per la tubulina i un per RARRES3.  

- Preparació del resolving gel (15%)  

 

Vam prepara 15 ml d’aquest gel. Per a la seva preparació es 

necessita:  

 3,4 ml H₂O  

 7,5 ml del mix de acrilamida al 30% 

 3,8 ml del Buffer Tris a 1,5 M i de pH 8,8.  

 0,15 ml de SDS al 10%.  

 0,15 ml de persulfat d’amoni al 10%.  

 0,006 ml de TEMED. 

Un cop s’ha fet la solució, es deixa polimeritzar anivellant amb 1ml de 

isopropanol. Finalment treure l’isopropanol després de polimeritzar.  

- Preparació del stacking gel (4%)  

 

Vam preparar 3 ml d’aquest gel. Es necessita: 

 

 2,1 ml H₂O 

 0,5ml de mix d’acrilamida al 30%.  

 0,38 ml del buffer Tris a 0,5M i pH 6,8.  

 0,03 ml SDS al 10%.  

 0,03 ml de persulfat d’amoni al 10%.  

 0,003 ml de TEMED.  

 

Un cop es té preparada la solució, s’afegeix la pinta i es deixa 

polimeritzar.  

La electroforesi en gels d’acrilamida es pot realitzar utilitzat sistemes de un o 

dos gels i, en aquest cas, vam utilitzar dos gels (denominats gens en gradient). 

El primer gel (stacking gel)  assegura la migració de totes les proteïnes en el 

front de migració provocant així la acumulació de totes les que s’han carregat 
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en el pouet (stacking) . La separació comença realment a partir del moment en 

que les proteïnes arriben fins al segon tampó (resolving gel). L’stacking gel és 

de més porós i té un pH més àcid que el segon.  (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electroforesi 

1. Preparar les mostres amb 50 mg de proteïna a cada pouet.Preparar la 

cubeta d’electroforesis. Afegir el running buffer. 

2. 100ml running buffer 10x i 900 ml (Bio Rad) H₂O miliQ. 

3. Carregar amb 20 µl de mostra i 5µ de marcador de proteïnes (Precision 

plus proteinstandards, Bio Rad) (Figura 19). 

El marcador de proteïnes conté deu proteïnes recombinades de pes 

molecular precís. Serveix per saber exactament el pes molecular de la 

proteïnes d’interès.  

4. Córrer el gel a les següents condicions: a 90V en el gel stacking i 120V 

en el gel running. 

 

 

 

Figura 18: Explicació gràfica de la col·locació dels 

gels. El gel Stacking es diposita posteriorment al 

gel Resolving. La mostra migra de la regió positiva 

a la negativa en electroforesis. Les proteïnes 

s’acumulen al stacking gel i la separació 

d’aquestes comença realment quan arriben fins al 

segon gel ( resolving gel)  Imatge obtinguda: 

http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/

servlet/catalog/es/GELifeSciences-

uk/applications/electrophoresis/ 
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Transferència semiseca  

1. Mullar el material amb el transfer buffer 1x (TB)   

 

*Transfer buffer: 50ml de transfer buffer 10x, 100 ml de Metanol (el qual 

millora la transferència i evita el sobre-calentament) i H₂O miliQ fins 

500ml.  

 

2. Activar la membrana 5 minuts en Metanoli després rentar-la amb aigua 

miliQ. 

3. Deixar-la en transfer buffer.  

4. Fer el muntatge ( evitar les bombolles):  

 

- Roder per treure bombolles i 2 tapes.  

- Paper mullat de TB 

- Gel  

- Membrana 

- Paper mullat de TB 

- Suport.  

 

5. Fer transferència a 2000mA durant 45 minuts.  

6. Comprovar la transferència.  

 

 

 

Figura 19: Marcador de 

proteïnes, Precision plus protein 

standards, Bio Rad. Font: 

http://www.bio-rad.com/en-

uk/product/precision-plus-

protein-unstained-standards 
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Bloqueig i unió amb l’anticòs primari  

Bloquejar la membrana amb 5% llet-PBS-Tween 0,05% durant 1h en 

agitació lenta i temperatura ambient.  

1. Fer rentat amb PBST0,05%. 

2. Incubar amb l’anticòs (Ab)  a 5% de llet i 0,05% PBSTween i a 4ºC amb 

agitació durant tota la nit. L’anticòs que es va utilitzar fa ser de rabbit-

RARRES3 (abynek) a una dilució 1:500.  

2n dia  

3. Fer 3 rentat de 5 minuts amb PBS-Tween 0,05%. 

4. Incubar amb l’anticòs secundari, em aquest cas anti-rabbit-HRP (GE 

Health car) a una dilució 1:3000 (5% de llet PBST 0,05%)1h amb 

agitació.  

5. Fer 3 rentat de 5 minuts amb PBS-T i agitació.  

 

Revelat 

1. Posar un tros de para-film enganxat a la taula.  

2. Barrejar 1ml de cada reactiu ECL per cada membrana ( R1 i R2 els 

quals s’han de guardar a 4ºC després d’utilitzar-los).  

3. Deixar assecar una mica el paper i posar la membrana. Afegir el ECL 

per la catàlisis de l’enzim HRP.  

4. Incubar 1 minut.  

5. Eixugar i posar entre plàstic en el cassette.  

6. Anar a la sala de revelat.  

7. Obrir el cassette amb totes les llums apagades, posar la placa 

fotogràfica vigilant no moure-la i deixar el temps necessari.  

8. Posar a la màquina de revelat.  

9. Escanejar el film.  

 

És important que el segon anticòs reconegui les parts constants de la espècie a 

la que se li ha afegit l’anticòs primari. En el nostre cas, a RARRES3 se li a 

afegit l’anticòs primari de conill i, per tant, l’anticòs secundari  ha de reconèixer 

els anticossos de conill (anti-Rabbit); i en la tubulina se li a afegit l’anticòs 

primari de ratolí i, per tant, l’anticòs secundari ha de seranti-ratolí. 
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3.8.  Anàlisi estadística 

 

L’anàlisi estadística ens permet extreure conclusions i establir si les diferencies 

entre dos resultats són reals. Per tant, és molt important analitzar correctament 

els resultats per tal d’assegurar-nos que les conclusions obtingudes no són per 

atzar, és a dir, que siguin reals.  

 

Generalment, les estadístiques són reals quan hi ha una fiabilitat del 95% (si el 

P-valor és menor a 0,05) o del 99% (si el P-valors és menor a 0,01).  El P-valor 

és la probabilitat de què les conclusions o les diferencies siguin produïdes per 

atzar.  
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4 Resultats  

 

4.1 La supressió de RARRES3 provoca una major iniciació tumoral in 

vitro 

 

RARRES3 és un gen supressor de metàstasi, la eliminació del qual 

augmenta la probabilitat de metàstasi a pulmó als càncers de mama ER. 

Per això, per avaluar l’efecte de RARRES3 en la iniciació tumoral, vam 

cultivar cèl·lules LM2 que sobre expressaven aquest gen (LM2 

RARRES3) i cèl·lules que no (LM2). Al cultivar les dos línies cel·lulars en 

suspensió es va obtenir una primera generació de mamosferes 

seleccionades per anoikis i fenotip stemness (capacitat de auto 

renovació de cèl·lules mare), a l’estar cultivades en un medi stemness i 

durant un període de una setmana. Després vam obtenir una segona 

generació a partir de la primera per tal de seleccionar-les segons el 

fenotip stemness.  

 

Vam poder observar, a partir del comptatge d’oncosferes de la primera 

generació que aquelles cèl·lules que sobre expressen RARRES3 

presenten significativament un nombre menor de mamosferes. (Figura 

20). A més, això es pot observar directament al microscopi invertit, on hi 

ha un major nombre d’oncosferes en cèl·lules que no sobre expressen 

RARRES3, i a més la mida dels organoides és major (Figura 21). 
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Figura20: Percentatge d’oncosferes generades en 

les cèl·lules LM2 amb i sense sobre expressió del 

gen RARRES3. Com es pot observar, en les cèl·lules 

LM2 hi ha un major nombre significatiu 

d’oncosferes  en comparació amb les cèl·lules que 

sobre-expressen RARRES3.  La desviació dels 

resultats es representa amb la desviació típica 

*P<0,05 que, tal com s’ha dit, es considera 

diferencies significatives.  
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Figura 21: Imatges d’oncosferes de celles LM2 (A) i LM2 RARRES3 (B) de primera 

generació i  amb creixement en suspensió. Com s’observa, les cèl·lules LM2 presenten 

un número i una mida major de oncosferes que les cèl·lules LM2 RARRES3. 

Ecala:50µm; augment 10X. 

LM2                                                       LM2 RARRES3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, d’aquesta primera generació es va obtenir una segons generació 

en matrigel que va permetre generar organoides en 3D. Aquest tipus de 

creixement recapitula les interaccions cèl·lula-cèl·lula i les interaccions 

amb la matriu extracel·lular que succeeix en l’organisme viu. Igual que la 

primera generació d’oncosferes, en aquesta segona generació es va 

obtenir una disminució en sobre expressar RARRES3 en les cèl·lules 

LM2 (Figura 22).  

 

 

Per tant, vam poder afirmar que la sobre expressió d’aquest gen 

RARRES3 en les cèl·lules ER- del càncer de mama disminueix la 

iniciació tumoral, en aquest cas com ha estat descrit, de metàstasi a 

pulmó.  

 

LM2                                                LM2 RARRES                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A)                                                                                      B)  

 

Figura 22:Segons generació d’organoides /oncosferes en 3D matrigel de 

cèl·lules LM2  (A) i LM2 RARRES3 (B). Com es pot observar, en les cèl·lules 

LM2 sense sobre-expressió de RARRES3  hi ha més oncosferes i de mida 

major i,  per tant, hi ha més iniciació tumoral. En canvi, en les cèl·lules LM2 

RARRES3 la quantitat d’oncosferes disminueix i, amb ella, la capacitat 

d’iniciació tumoral d’aquestes cèl·lules. Escala:50µm; augment 10X. 

A)                                                                            B)  
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4.2 El gen RARRES3 disminueix l’expressió dels fenotips de les 

cèl·lules mare cancerígenes del càncer de mama 

 

En l’assaig de generació d’oncosferes, RARRES3 disminueix de forma 

significativa la generació d’aquest tipusd’estructures, Degut a això, es va 

decidir a observar si aquesta disminució en oncosferes es deguda a la 

disminució de les cèl·lules iniciadores de tumor CD44+/CD24- i CD49f+. 

Per tant, per arribar a la conclusió que la sobre-expressió del gen 

RARRES3 disminueix l’expressió dels marcadors CD 44+/CD24- i CD49f 

vam cultivar cèl·lules amb RARRES3 i cèl·lules sense en plaques 

adherents, i es va realitzar una tinció amb els anticossos que reconeixen 

CD44, CD24 i CD49f per processar l’expressió d’aquesta marcadors 

mitjançant FACS (un tipus de citometria de flux). 

En aquest cas, vam observar que hi havia una disminució en el tant per 

cent de l’expressió del fenotip de les cèl·lules mare cancerígenes en 

aquelles cèl·lules que sobre expressaven RARRES3, tan en els 

marcadors CD44+/ CD24- (Figura 23) com de CD49f+(Figura 24) .  

Per una banda, el percentatge de l’expressió dels biomarcadors 

CD44+/CD24- de les cèl·lules LM2 RARRES3 era de 15,82%; i el de les 

cèl·lules LM2 va ser de 33,99%. En el cas de CD49f+, el percentatge en 

les cèl·lules LM2 va se de 0,03% mentre que en les cèl·lules LM2 

RARRES3 va ser de 0,01%.  

Per tant, podem arribar a la conclusió que RARRES3 disminueix 

l’expressió dels fenotips de les cèl·lules mare cancerígenes del càncer 

de mama ER-. 
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Figura 23 : Expressió proteica del fenotip CSC CD44 +/CD24- en les cèl·lules LM2 i LM2 RARRES per 

FACS. S’indica el control negatiu de la població seleccionada (A), així com els controls dels tints simples 

de CD24-PER-CPCy5.5 (B) i CD44-PE (C). La població CD44+/CD24- és major en les cèl·lules LM2 en 

comparació amb les cèl·lules LM2 RARRES3 (D); El percentatge de l’expressió de CD44+/CD24- de les 

cèl·lules LM2 RARRES3 era de 15,82% i el de les cèl·lules LM2 era de 33,99%,  
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4.3 Verificació de la sobre-expressió del gen RARRES3 i confirmació 

del fenotip de iniciació tumoral a nivell de l’expressió genètica  

 

S’ha demostrat que efectivament RARRES3 disminueix el percentatge de 

cèl·lules mare cancerígenes i la generació d’organoidesen cèl·lules a les 

que es va introduir una sobre expressió de RARRES3. No obstant això, es 

precís verificar que efectivament RARRES3 està sobre expressat en 

aquestes cèl·lules en comparació amb les cèl·lules normals i, per fer-ho es 

va estudiar la expressió de RARRES3 mitjançant qPCR i la producció de la 

proteïna RARRES3 mitjançant Western Blot. 

 

Figura 24: Expressió proteïna del marcador de superfície CD49f en les cèl·lules LM2 i 

LM2 RARRES3per FACS. EL percentatge de CD49f és menor a les cèl·lules LM2 

RARRES3 ja que és del 0,01% mentre que en les cèl·lules LM2 és de 0,03%  i, per tant, 

RARRES3 disminueix el fenotip de cèl·lules mare cancerígenes.  

 

LM2                                          LM2 RARRES3 

BLANC  

CD49f 
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A partir de cèl·lules, es  va aïllar RNA, es va fer una RT-PCR  i desprès una 

qPCR. Vam utilitzar cèl·lules LM2 i LM2 RARRES3 cultivades en plaques 

adherents de 60cm i vam estudiar la expressió de gens d’iniciació tumoral 

com ho són CD44 i CD49f, gens de cèl·lules mare com EZH2, gens 

relacions amb el procés de EMT com Vimentina i RARRES3. A més, com a 

gen de control de quantitat de RNA (housekeeper) es va utilitzar el gen 

B2M.  

A nivell d’expressió gènica es pot observar que efectivament les cèl·lules 

LM2-RARRES2 sobre expressen el gen RARRES3, mentre que les cèl·lules 

LM2 no expressen en gen (Figura25A). 

 

 

A més, es va observar que  les cèl·lules LM2 RARRES3 expressen menys 

els gens CD44 i CD49f, confirmat a nivell d’expressió gènica els resultats 

obtinguts mitjançant citometria en flux. Per últim, en les cèl·lules que sobre 

expressen RARRES3 hi ha una disminució rellevant del gen EZH2, un factor 

de transcripció fonamental en el fenotip de cèl·lules mare, indicador que 

RARRES3 redueix el fenotip de cèl·lula mare. Per últim, existeix una petita 

disminució del gen mesenquimalvimentina, pel qual aquestes cèl·lules són 

lleugerament més epitelials que les LM2 i, per tant, menys agressives i 

metastàtiques.  

 

Es va confirmar a nivell de proteïna mitjançant Western Blot que 

efectivament, les cèl·lules LM2 RARRES3 sobre expressen la proteïna 

RARRES3, mentre que les cèl·lules LM2 no. Com a housekeeper per a 

confirmar que es va afegir la mateixa quantitat de proteïna es va utilitzar la 

tubulina (Figura 26).  

Per tant, aquests dos mètodes de verificació demostren que els resultats 

obtinguts són principalment deguts a la presencia de RARRES3 en les 

cèl·lules LM2 sobre-expressades. 
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Figura  25: Resultats dels anàlisis de l’expressió gènica. En les cèl·lules LM2 RARRES3 que sobre expressen el 

gen RARRES3 hi ha una disminució de l’expressiu en gens relacionats amb la iniciació tumoral (CD44 i CD49f), 

fenotip de cèl·lules mare (EZH2) i gens relacionats amb la EMT (Vimentina). Es mostra la expressió relativa de 

mRNA relativat a la quantitat de RNA total de les cèl·lules mitjançant el gen housekeeper B2M. *P<0,05.  

Figura 26: Resultats del Western 

Blot de les proteïnes RARRES3 i 

alfa-tubulina. Com es pot 

observar, en les cèl·lules LM2 no 

hi ha expressió de la proteïnes 

RARRES3 i, en canvi, en les 

cèl·lules LM2 RARRES si que hi 

ha expressió. Com a control de 

càrrega es va utilitzar la proteïna 

alfa tubulina.  Mock significa 

plasmidi buit.  
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5 Discussió  

 

Com hem confirmat amb les proves anteriors, la sobre expressió de RARRES3 

en les cèl·lules del càncer de mama de línies cel·lulars  humanes disminueix la 

iniciació tumoral ja que disminueix el número de les cèl·lules mare 

cancerígenes i, per tant, la generació de oncosferes.  

Aquests resultats es van verificar ja que vam observar amb l’assaig 

d’oncosferes que les cèl·lules LM2 formaven més oncosferes i de major mida 

que les cèl·lules LM2 RARRES3.  

A més a més, RARRES3 disminueix el fenotip de les cèl·lules mare al observar 

una clara disminució dels marcadors d’iniciació tumoral en càncer de mama 

CD44+/CD24- i CD49f+ en l’assaig de FACS. Aquesta disminució por ser una 

raó de la disminució en el nombre d’organoides en 3D matrigel. La disminució 

en l’expressió de marcadors d’iniciació tumoral es va confirmar a nivell de RNA 

i, a més, es va observar que hi ha una disminució de EZH2, un marcador de 

stemness, i una disminució de Vimentina. Tot això demostra que efectivament 

RARRES3 disminueix la iniciació tumoral, i que està involucrat possiblement en 

processos de diferenciació. A més, això suggereix que aquelles cèl·lules que 

sobre expressen RARRES3 són menys agressives i menys metastàtiques.  

Primer de tot, per tal de confirmar els resultats obtinguts en aquesta pràctica, 

s’haurien de realitzar més vegades per obtenir resultats més robustos. 

Els futurs experiments realitzables haurien de verificar la no expressió del gen 

RARRES3 en pacients de metàstasi a pulmó i, a més, verificar la disminució de 

metàstasi a pulmó mitjançant la sobre expressió de RARRES3 de les cèl·lules 

de càncer de mama ER-  en cèl·lules de pacients.  

Per altra banda, es podria observar i analitzar si la sobre expressió del gen 

RARRES3 disminueix la metàstasi a pulmó in vivo amb aquestes mateixes 

cèl·lules de LM2 i LM2 RARRES3, ja que aquestes cèl·lules expressen el gen 

reporter luciferasa que permet observar el creixement in vivo. Es podrien 

injectar cèl·lules ortotòpicament (en la mama) i observar si fan més metàstasi a 

pulmó. A més, es podria realitzar una assaig de colonització a pulmó al injectar 

les cèl·lules en la vena lateral de la cua dels ratolins i observar el creixent 

tumoral in vivo. 

A més a més, també podríem estudiar el paper de RARRES 3 en altres línies 

ER- cel·lular per veure si la expressió del gen té els mateixos efectes que en la 

línia utilitzada (per exemple MDA-MB-468). A més, es podria veure l’efecte de 

RARRES3 en línies cel·lulars de ratolí, com són les 4T1.  

També s’hauria de confirmar que efectivament RARRES3 és un gen específic 

de càncer ER-. Per tal de realitzar-ho, s’hauria d’estudiar l’efecte de RARRES3 
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en cèl·lules de càncer de mama com MCF7 o ZR-75, i veure que efectivament 

no hi ha disminució o augment de metàstasis a pulmó.  

Un altre possible experiment seria fer assaigs de silenciament, és a dir, en 

aquelles cèl·lules que expressen RARRES3 (per exemple la línia cel·lular MDA-

MB-231), provocar un silenciament gènic mitjançantshorthairpins RNAS 

(seqüència de RNA que fa un gir de forquilla per tal de silenciar la expressió 

d’un cert gen) i veure l’efecte en la generació d’oncosferes, al igual que la 

metàstasi in vivo.  

A més, es podria veure la possible teràpia per estimular RARRES3 en aquells 

pacient amb càncer de mama ER- i que tinguin aquest gen suprimit, ja que 

podria ser una diana terapèutica co-adjuvant per bloquejar la metàstasi.  

Finalment, podríem comparar el gen RARRES3 amb algun altre gen relacionat 

amb la metàstasi de càncer de mama a pulmó i veure si s’obtenen resultats 

semblants (per exemple EREG, MMP1 o MMP2).  

 

6 Conclusió 

 

El gen RARRES3 està suprimit en les cèl·lules de càncer de mama ER- que 

realitzen metàstasi a pulmó en humans. Tal com hem pogut observar amb 

els resultats de les diferents proves, aquest gen disminueix la iniciació de la 

metàstasi de càncer de mama a pulmó, fet que confirma la primera hipòtesi 

plantejada al principi. 

 

Referent a l’altra hipòtesi sobre la importància de les cèl·lules mare 

cancerígenes del càncer de mama en la metàstasi, hem pogut concloure 

que la sobre expressió de RARRES3 disminueix les subpoblacions de 

cèl·lules mare cancerígenes CD44+/CD24- i CD49f+, lo que explica una 

disminució significativa d’oncosferes. Això confirma que efectivament 

RARRES3 disminueix la iniciació tumoral, al menys segons l’exposat en 

aquest projecte, in vitro, i això condueix a una menor metàstasi. 
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8 Institut de Recerca Biomèdica (IRB)  

 

Extret de la pàgina web http://www.irbbarcelona.org/en 

El IRB Barcelona és un centre d’investigació biomèdica pionera a nivell 

mundial, dedicada a comprendre les bases fonamentals de la salut i les 

malalties. Va ser fundada l’octubre de 2005 per la generalitat de Catalunya i la 

Universitat de Barcelona ( UB) i està localitzada en el Parc Científic de 

Barcelona ( PCB), en la zona del Campus de Pedralbes de la Universitat de 

Barcelona ( UB).  

Entre els principals objectius del centre hi ha fer una investigació 

multidisciplinària de excel·lència en els límits compresos entre les ares de 

Biologia, Química i Medicina, mitjançant l’aportació dels seus equips ( 

estudiants i visitants també), de formació de altíssim nivell en els àmbits de les 

ciències biomèdiques.  A més  a més, una de les seves missions és potenciar 

un diàleg amb el públic promovent gran numero d’activitats de participació 

ciutadana i educació científica.  

Les investigació s’estructuren en cinc programes: Biologia cel·lular i del 

desenvolupament, biologia estructural i computacional, medicina molecular, 

química i farmacologia molecular i oncologia.  

El IRB Barcelona està format per 450 professionals , incloent a investigadors, 

personal tècnic i de recolzament, procedents de 35 països, tots amb una meta 

en comú: contribuir a l’avenç de les ciències biomèdiques, millorant la qualitat 

de vida mitjançant l’aplicació de aquesta avenços a las societat.  

La seva junta directiva està formada per membres del Departament d’Economia 

i Competitiva , de la Universitat de Barcelona ( UB) i representats de la 

Fundació BBVA, a més de científics de renom internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  27 : Logotip de l’Institut de Recerca Biomèdica ( IRB)  
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