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“Ús d’adenovirus oncolítics per a la lluita contra el càncer” és un treball sobre viroteràpia i 

oncologia que va sorgir per la motivació de conèixer i saber més sobre el virus dissenyat 

genèticament pels meus tiets, neuròlegs al MD Anderson de Houston. De fet, el primer 

títol que vaig pensar per al treball era “Delta24-RGD”, precisament el nom d’aquest virus.  

Els meus tiets van preguntar al seu lloc de treball si un noi de la meva edat podria anar-hi a 

fer pràctiques per endinsar-me més en aquest camp. La resposta va ser negativa, doncs la 

meva edat no era la d’un noi d’Universitat i ho vaig entendre completament. Tot i això, 

van aconseguir que el viròleg Ramon Alemany m’obrís les portes del seu laboratori, cosa 

que encara els segueixo agraint moltíssim. Per aquest motiu, el treball es va anar redirigint 

cap a un àmbit més general del càncer i la viroteràpia, i no tant cap al virus del Dr. Fueyo i 

de la Dra. Gómez-Manzano. Tot i això, en aquest treball he volgut mantenir un apartat pel 

Delta24-RGD, ja que considero que té molta importància.  

Finalment, la motivació del treball va ser conèixer més sobre el càncer i sobre la viroteràpia 

oncolítica especificant en un tipus de virus anomenat adenovirus. A més, a part de la part 

teòrica del treball, aportaria una part pràctica realitzada i sorgida d’IDIBELL (Institut 

d’Investigació Biomèdica de Bellvitge), lloc de treball del Dr. Alemany. I així s’ha fet. 

 

El camp de la viroteràpia oncolítica és un àmbit bastant desconegut. La gent sovint només 

coneix la radioteràpia i la quimioteràpia com a formes de lluitar contra el càncer. Per això 

seria necessari saber que actualment s’està investigant amb virus genèticament modificats 

que només es repliquen i infecten cèl·lules tumorals. I aquestes pàgines que es troben a 

continuació expliquen detalladament el que podria ser el futur de la medicina contra el 

càncer.   

El treball s’inicia amb una breu introducció a la viroteràpia amb la intenció de fer que els 

lectors s’endinsin en el tema des del primer moment. Tot seguit es presenta una part teòrica 

més extensa sobre càncer i viroteràpia. I finalment, es presenta la part pràctica realitzada a 

IDIBELL, on s’hi ha fet constar uns objectius, una metodologia, uns resultats i discussions, 

i unes conclusions. És necessari aclarir que es poden consultar uns annexos, al final, on s’hi 

defineixen abreviatures i on s’hi exposen diversos càlculs i conceptes.  

Tota la informació que podreu trobar a continuació s’ha extret de llibres, articles, pàgines 

web i alguna tesi doctoral. No obstant, la millor font d’informació han estat les persones 

que treballen en aquest camp, gent que intenta trobar “la fórmula” que permeti curar a 

milers de persones.  
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Per tot això, s’ha plantejat una pregunta: 

Es podran arribar a usar adenovirus per a curar el càncer? 

 

 

  



 

 

13 
 

 

 

2. Introducció  
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Una breu introducció a la viroteràpia   

 

1904. Una dona italiana és diagnosticada amb càncer al coll de l’úter i posteriorment és 

mossegada per un gos. Li administren la vacuna contra la ràbia, és a dir, li injecten el virus 

de la ràbia atenuat1. Posteriorment i miraculosament el tumor desapareix, encara que al 

1912 ella recau i mor.  

A la dècada dels cinquanta va ser quan es va usar per primer cop la viroteràpia oncolítica 

com a tractament clínic del càncer per part del National Institute of Health (NIH). I ho van fer 

administrant adenovirus oncolítics a pacients amb càncer cervical. Tot i que els pacients no 

van sobreviure, els investigadors del NIH van visualitzar com la mida de molts dels tumors 

van disminuir. Aquesta investigació desgraciadament es va desviar ja que la quimioteràpia 

química començava a ser més efectiva [10].  

Va ser a la dècada dels setanta, vint anys després, quan va tornar a ressorgir la teràpia amb 

virus oncolítics. Un senyor japonès nombrat Teruo Asada va publicar unes imatges 

influents de diversos tumors de pacients abans i després del tractament amb el virus de les 

galteres. Aquestes imatges van desencadenar un interès molt gran en aquest camp. Tot i 

això, la teràpia es va abandonar altre cop uns vint anys.  

A la dècada dels noranta, el Dr. Robert Martuza (fig. 2) va tenir la idea d’usar el virus de 

l’herpes simple I (HSV-1) com a tractament del càncer. Aquest té un genoma suficientment 

gran per produir-se mutacions, pel que Martuza va atenuar el virus amb delecions d’alguns 

dels seus gens. A les proves in vivo, desgraciadament, va veure que els ratolins patiren 

encefalitis2. El virus va combatre bé el càncer, però el Dr. Martuza es va adonar que no 

havia debilitat suficientment el virus ja que els ratolins van patir efectes secundaris greus 

[10].   

Gairebé al mateix temps, un viròleg de la Universitat de Chicago anomenat Bernard 

Roizman (fig. 1) va descobrir el gen mestre de l’herpesvirus, que controlava altres gens de 

la cèl·lula. També és necessari destacar el treball del Dr. Ian Mohr de la Universitat de 

Nova York, qui va treballar també en aquest àmbit i va destacar-hi sis anys després del 

descobriment d’en Roizman. 

                                                           
1 Virus atenuat: virus debilitat per no causar la malaltia però sí per produir una resposta immune.  

2 Encefalitis: inflamació del cervell.   
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Finalment, vint anys més tard, el 27 d’octubre del 2015, la FDA (agència del govern dels 

EEUU responsable de l’administració d’aliments i medicaments) va aprovar el T-VEC , un 

virus de l’herpes dissenyat genèticament que és usat per tractar lesions del melanoma en els 

ganglis limfàtics i en la pell [10].  

Per tots aquests fets, un dels reptes actuals en la investigació contra el càncer és aplicar 

tractaments amb virus genèticament modificats en assaigs clínics. Aquests virus són molt 

menys tòxics i podran fer assolir els objectius de molts dels oncòlegs i viròlegs que treballen 

dia rere dia per simplement salvar vides de persones.  

 

 

 

 

 

 

 

Figures 1 i 2. Investigadors contra el càncer. El Dr. Robert Martuza (dreta) i el viròleg Bernard 

Roizman (esquerra), entre d’altres, han estat molt importants en el camp de la teràpia gènica amb 

virus genèticament modificats.  
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3. Càncer: biologia general 

 

  



 

 

18 
 

  



 

 

19 
 

3.1 Característiques principals  

 

Segons el National Institute of Health (NIH), el terme “càncer” s’atribueix al conjunt de 

malalties en les que cèl·lules anormals es divideixen sense control i poden envair altres 

teixits [15]. Aquestes cèl·lules anormals es creen bàsicament a causa d’alteracions gèniques 

i disfuncions telomèriques3 que interfereixen amb el cicle cel·lular.  

Les cèl·lules cancerígenes presenten moltes mutacions i reordenacions cromosòmiques en 

el seu DNA. S’han descrit dos tipus de mutacions, anomenades conductores (driving 

mutations) i passatgeres (passenger mutations). Les conductores són aquelles que causen 

definitivament el càncer i que aporten avantatges a les cèl·lules per proliferar (multiplicar-se 

sense control). I les passatgeres, en canvi, són mutacions presents en el càncer però que no 

aporten avantatges com les driving. No obstant, totes dues mutacions permeten a les 

cèl·lules tumorals una alta plasticitat per modular la seva expressió gènica [1].  

Un tipus de mutació conductora és la produïda a un tipus de gens anomenats proto-

oncògens, que codifiquen principalment unes proteïnes de membrana encarregades de 

regular la divisió cel·lular. Per exemple, si aquestes proteïnes troben que hi ha un espai buit 

al teixit (ja que no noten pressió), la cèl·lula es replica i omple aquest espai. No obstant, 

quan es produeix la driving mutation, es formen els oncògens, els quals codifiquen proteïnes 

que “no noten pressió” mai. Les cèl·lules, per tant, comencen a proliferar sense control.  

Aquest creixement anormal del teixit és el que s’anomena neoplàsia (fig. 3).  

 

 

 

 

    

 

Figura 3. Neoplàsia. Les cèl·lules normals (taronges) han patit mutacions i comencen a proliferar 

sense control. Les cèl·lules neoplàstiques (blaves) són les que creixen anòmalament.  

                                                           
3
 Disfunció telomèrica: alteració als telòmers dels cromosomes. 
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Les cèl·lules neoplàstiques poden arribar a formar una massa de cèl·lules anomenada 

tumor. Com es sabut, de tumors se’n troben de malignes i de benignes. La principal 

diferència, a part de la perillositat, és que els malignes es poden desprendre i moure a altres 

llocs més llunyans del cos a través del sistema limfàtic/circulatori [18]. Aquesta 

“mudança” és el que s’anomena metàstasi, que també implica problemes alhora de 

dissenyar un tractament efectiu.  

 

3.2 Altres característiques: plasticitat i adaptació    

 

Una cèl·lula cancerígena pot viure en situacions en les que una cèl·lula normal no pot, com 

ara algunes cèl·lules tumorals trobades amb una quantitat d’oxigen relativament baixa. 

Aquesta plasticitat aporta heterogeneïtat intratumoral (un tumor està format per cèl·lules 

amb diferents alteracions gèniques, el que permet adaptar-se al medi on aquestes es troben).  

Les cèl·lules anormals ignoren els senyals que el nostre organisme realitza per comunicar a 

les cèl·lules que aquestes deixin de dividir-se o que comencin el procés de “mort cel·lular 

programada”, un procés anomenat apoptosi (fig. 4) que elimina aquelles cèl·lules que no 

són necessàries o són perjudicials pel nostre organisme. També influeixen a les cèl·lules 

normals per a què aquestes realitzin funcions que beneficiïn la formació dels tumors. A 

més, la majoria són capaces “d’amagar-se” del sistema immunitari [1].  

Totes aquestes característiques d’adaptació normalment són altres dificultats pels grups de 

recerca contra el càncer. 

  

 

 

 

 

 

Figura 4. Un possible mecanisme apoptòtic. Les cèl·lules immunitàries, com ara macròfags, són 

cèl·lules encarregades de degradar qualsevol anormalitat que puguin detectar en el nostre organisme. 

No obstant, el sistema immunitari sembla silenciat a l’hora de localitzar les cèl·lules tumorals i, per 

tant, hi ha problemes per a que es dugui a terme mecanismes com el que es presenta en aquesta 

figura. 
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3.3 Factors de risc   

 

Encara que no se sàpiguen les causes exactes del càncer, existeixen uns factors de risc que 

augmenten la probabilitat de tenir-ne.  

El primer exemple és la radiació ionitzant (fig. 5), aquella capaç d’arrencar electrons als 

àtoms (bàsicament raigs gamma, x i ultraviolats d’ona curta). La podem trobar en la 

radiació solar, la radioteràpia i en radiacions ocasionades per bombes atòmiques. Un segon 

exemple és la genètica i l’edat, persones que tenen o han tingut antecedents familiars amb 

càncer i/o que tenen una edat més avançada. I finalment també es poden destacar altres 

factors com són l’alcohol, la mala dieta, alguns gèrmens infecciosos, l’obesitat, el tabac, 

l’exposició a certes substàncies químiques com ara compostos nitrosos, etc. [16,21]. 

Figura 5. Radiació ionitzant i no ionitzant. Un dels factors de risc més importants a tenir en 

compte és la radiació ionitzant, la que presenta més energia i una longitud d’ona més curta. Imatge 

extreta de [24]. 

 

3.4 Diagnòstic  

 

Els principals mètodes per diagnosticar càncer són exàmens físics i neurològics (el metge 

avalua la vista, l’equilibri, l’audició, l’orina, la sang...), proves de diagnòstic per imatges, i 

biòpsies (recol·lecció i anàlisis d’una mostra del teixit anormal). Aquestes últimes permeten 

confirmar amb seguretat el diagnòstic definitiu, imprescindible per planificar el millor 

tractament. Detecta si hi ha cèl·lules malignes, de quin tipus són i quina és la seva 

agressivitat. Un patòleg examina el teixit prèviament extret i l’examina al microscopi [5].   
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Les proves de diagnòstic per imatges permeten determinar diverses característiques del 

tumor, com ara la seva extensió. També permeten detectar possibles complicacions 

secundàries al tumor com les hemorràgies, i fer un diagnòstic diferencial (distingir el tumor 

d’una altra malaltia). Trobem vàries tècniques d’imatge: el TAC (Tomografia Axial 

Computeritzada), la RM (Ressonància Magnètica: és la prova que permet les imatges més 

precises dels tumors. A vegades també s’injecta algun producte de contrast) (fig. 6), la PET 

(Positron Emission Tomography) i l’SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography) 

[17].   

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ressonància magnètica. La ressonància magnètica és una de les millors tècniques per 

diagnosticar tumors a pacients. Imatge extreta de [23].  

 

3.5 Pronòstic i metàstasi    
 

Quan a una persona li detecten càncer, de les primeres coses que es fan és un pronòstic, que 

és la probabilitat que hi ha de recuperació i les opcions de tractament possibles. El 

pronòstic principalment depèn de si el tumor es pot extirpar, la fase del càncer i/o la salut 

general del pacient. També és la probabilitat que hi ha de disseminació del càncer, de fer 

metàstasi.  

La metàstasi (fig. 7) l’experimenta una part del tumor primari, que s’implanta al teixit 

preferent del nou òrgan on es forma el tumor secundari. Aquest teixit s’anomena Target 

Tissue (“teixit diana”). Bàsicament se sap que el càncer es pot disseminar a través del teixit 
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a àrees properes, a través dels vasos limfàtics4 i a través dels vasos sanguinis a altres parts 

de l’organisme [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Metàstasi. Els tumors primaris cancerígens es poden despendre i “viatjar” pel nostre 

organisme fins a instal·lar-se en un altre teixit, on haurà fet llavors metàstasi. Imatge extreta de [18].  

 

3.6 Tractament   

 

Segons el diagnòstic i el pronòstic del tumor, el tractament pot ser un o altre, el que millor 

s’adapti a les possibilitats.  

Un tractament possible és la cirurgia, en la qual un cirurgià extreu la major quantitat de 

tumor possible. Encara que això pot permetre reduir els símptomes del càncer, aquest tipus 

de tractament comporta molt risc en alguns tipus de tumor (infeccions i sagnats, 

principalment). Després de la cirurgia, en alguns casos únic tractament necessari, s’han de 

fer certs controls periòdics i estudis radiològics per verificar que després de l’operació no hi 

ha cap problema. També és necessari en la majoria de casos l’ús de la radioteràpia i/o 

quimioteràpia.  

                                                           
4 Sistema limfàtic: xarxa d’òrgans, ganglis i vasos limfàtics que produeixen i transporten un líquid 

anomenat limfa, compost per leucòcits (especialment limfòcits –glòbuls blancs petits que ataquen les 

bactèries en la sang–) i per un altre líquid provinent dels intestins anomenat quil, que conté proteïnes 

i lípids [6].    
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La radioteràpia (fig. 8) també és un popular i útil tractament que usa altes dosis de radiació 

per destruir les cèl·lules anòmales que formen el tumor (per, al menys, disminuir la mida 

d’aquest). La radioteràpia comporta uns efectes secundaris freqüents com ara fatiga i dolors 

de cap. Es combina freqüentment amb quimioteràpia, una forma de tractament que usa 

fàrmacs per matar les cèl·lules anòmales. Aquests medicaments, com la temozolomida 

(Temodar), es poden prendre per via oral –en aquest cas– o per via intravenosa. La 

quimioteràpia també pot comportar efectes secundaris com ara nàusees, vòmits, febre, 

debilitació, pèrdua del cabell i, en algun cas extrem, esterilitat [19].  

És necessari saber que tots aquests efectes secundaris al rebre tractament són deguts a que 

els fàrmacs o la radiació usada també danyen les cèl·lules normals. Per aquest motiu s’estan 

buscant alternatives.   

Una altra forma de tractament és la teràpia amb medicaments dirigits, anomenada teràpia 

dirigida. S’usen medicaments o altres substàncies per identificar i atacar les cèl·lules 

cancerígenes sense danyar les normals, amb l’objectiu de detenir el creixement i la 

disseminació del càncer [19]. La teràpia dirigida actua atacant gens específics o proteïnes 

trobades en cèl·lules relacionades amb el creixement del tumor maligne.  

I per finalitzar també cal destacar la immunoteràpia i la viroteràpia gènica en assaigs 

clínics, les quals poden desencadenar efectes secundaris no coneguts però brinden 

l’oportunitat de provar les últimes novetats en tractaments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Radioteràpia. L’ús de la radioteràpia és útil per a combatre el càncer en alguns casos. No 

obstant, fa presentar efectes secundaris greus com ara intensos dolors de cap. Imatge extreta de [19].  

 



 

 

25 
 

 

 

4. Viroteràpia del càncer   
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4.1 Introducció de virus oncolítics  
 

Tal i com va dir el vicepresident de la recerca a Onyx Pharmaceuticals Leonard E. Post, “els 

virus oncolítics s’han convertit en una novetat en el món de la teràpia biològica” [10]. I és 

necessari situar-se en el camp començant per saber que és un virus. Encara que hi ha molt 

debat en quan a la definició d’aquest terme, es podria definir com una estructura composta 

per material genètic i una càpsula proteica que és capaç d’introduir-se en una cèl·lula, 

infectar-la i, en la majoria dels casos, replicar-se dins d’ella.  

Els virus oncolítics, un tipus de virus anomenats així per la capacitat que tenen d’infectar i 

lisar només cèl·lules tumorals, es poden classificar en dos grups. El primer grup recull els 

virus que no necessiten cap modificació per ser oncolítics, com ara els reovirus. El segon 

grup, en canvi, recull els virus que sí que necessiten modificacions genètiques per convertir-

se en oncolítics. Alguns exemples són els herpesvirus (HSV), els virus vaccinia (VV), els 

adenovirus (Ad), els VSV (vesicular stomatitis viruses), els virus de la malaltia Newcastle 

(NDV) i els virus del xarampió. Actualment, per això, els que més s’usen per a la teràpia 

gènica són els Ad, els HSV i els virus del xarampió [1,4] (fig. 9).  

Els Ad són virus molt segurs ja que normalment causen els símptomes del refredat comú i 

usualment no produeixen una malaltia seriosa. Després, els HSV causen herpes orals i com 

aquests són relativament grans, es pot manipular fàcilment els seus genomes per incloure 

gens exògens5. I finalment, els virus del xarampió causen una infecció més comunament en 

nens. Produeixen febre, erupcions i també poden induir un efecte immune contra el tumor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Virus que poden ser usats en assaigs clínics. Imatge extreta de [4].  

                                                           
5 Gens exògens: gens procedents de l’exterior de l’organisme.   
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Els virus wild type, els originals produïts a la natura, es poden modificar com s’ha dit per 

incrementar la selectivitat tumoral i/o per reduir la seva patogenicitat. A més, es poden 

usar com a vector d’expressió introduint al virus un gen per a que quan s’infecti la cèl·lula, 

aquesta sintetitzi la proteïna terapèutica desitjada [1].  

“Un virus estava sent creat per a que ataqués les cèl·lules cancerígenes i per a que només es 

pogués dividir dins d’aquestes cèl·lules anòmales (fig. 10). Estava previst que aquest formés 

nous virions (partícules de virus individuals amb capacitat infecciosa), i que la infecció 

s’estengués a través del tumor i es prodigués la mort cel·lular amb aquest efecte oncolític. 

No obstant, es va veure que el virus induïa la resposta immune completa contra el tumor en 

un % de pacients petit però significatiu ja que són vides de pacients”, diu la neuròloga 

Candelaria Gómez Manzano, Dra. al MD Anderson de Houston [25]. Candelaria i el seu 

marit, el Dr. Juan Fueyo, van administrar un Ad genomodificat que causava el virus del 

refredat comú a pacients amb molt mal pronòstic i van veure que la teràpia amb virus 

genèticament modificats és doblement efectiva, ja que no només el virus ataca el càncer 

sinó que també el sistema immunitari dels pacients es desperta i en alguns casos, fins i tot, 

es completa la resposta. Per això actualment ja es pot dir que la viroteràpia és una forma 

d’immunoteràpia. Cada dia s’està avançant més amb el DNX-2401 (nom farmacèutic del 

Delta 24-RGD), un Ad que permet augmentar els anys de vida d’un 20 % dels pacients 

amb glioblastoma, el tumor cerebral primari més comú i amb pitjor pronòstic per falta de 

tractaments.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Principi de la viroteràpia del càncer. La principal característica de la viroteràpia 

oncolítica és l’ús de virus que ataquin les cèl·lules cancerígenes i no les normals. Els nous virions 

creats a partir de la replicació del virus dins de la cèl·lula hoste provoquen la lisi cel·lular d’aquesta. 

Per això aquestes noves partícules de virus poden seguir infectant les altres cèl·lules anòmales del 

voltant. Imatge extreta de [4].    
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4.2 Adenovirus (Ad) : biologia general  

4.2.1 Principals característiques i classificació  

 

Els Adenovirus són virus sense embolcall, amb una càpsida proteica icosaèdrica i amb una 

doble cadena de DNA de 34-36 kb que estan presents en tots els vertebrats [1]. Pertanyen a 

la família Adenoviridae, que comprèn quatre gèneres diferenciats pels hostes els quals el 

virus infecta: Mastadenovirus (mamífers), Aviadenovirus (aus), Atadenovirus (rèptils, aus i 

mamífers) i Siadenovirus (rèptils i aus). Més específicament, també es troben els adenovirus 

humans (HAd), que es classifiquen bàsicament en serotipus6 segons el seu contingut genètic 

general. S’han definit 57 serotipus que es classifiquen a la vegada en set subgrups (o 

espècies) diferenciats pel receptor cel·lular al qual el virus s’uneix i pel tropisme (tipus de 

cèl·lules més infectades) que tenen (A a G) [1]:  

Taula 1. Classificació dels HAd. Adaptada de [4].  

                                                           
6 Serotipus: “microorganisme” que pot causar una infecció i es classifica segons els antígens que 

exhibeix a la superfície.  

Espècies Serotipus Tropisme Receptor cel lular 

A 12, 18, 31 Gastrointestinal CAR 

B 3, 7, 16, 21, 50, 55 (B1)  

11, 14, 34, 35 (B2) 

B1. Respiratori 

B2. Renal 

B1. CD46  

B2. DSG-2 

C 1 , 2, 5, 6, 57 Respiratori CAR 

D 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 

22–30, 32, 33, 36–39, 42–49, 

51, 53, 54, 56 

Ocular CAR, Àcid siàlic 

(monosacàrid àcid) i 

CD46 pel 37.  

E 4 Ocular i respiratori CAR 

F 40, 41 Gastrointestinal  CAR 

G 52 (HAd52) Gastrointestinal No conegut 
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Els receptors cel·lulars que usen els Ad per unir-se a la cèl·lula hoste bàsicament són tres, 

com s’ha vist a la taula anterior. El receptor primari més comú és el CAR, una proteïna 

transmembranal7 present en la zonula occludens8 de cèl·lules epitelials9. Després, CD46 és 

una proteïna de membrana present en totes les cèl·lules humanes. I finalment, DSG-2 és un 

component dels desmosomes10 de les cèl·lules epitelials, les cèl·lules hostes naturals d’un 

Ad [1]. 

És necessari destacar que la proteïna DSG-2 sembla obrir les unions epitelials entre les 

cèl·lules tumorals i afavorir la penetració del teixit [1]. També, el fet que CAR estigui a la 

zonula occludens presenta dubtes sobre com l’Ad es pot unir. Una possible resposta a 

aquesta qüestió és que l’epiteli no es perfecte i les unions es poden obrir, com s’ha vist amb 

l’efecte de la proteïna DSG-2. Per tant, l’accessibilitat a CAR per aquest motiu no és del tot 

un gran problema.  

 

4.2.2 Estructura d’un Adenovirus  

 

Un Adenovirus (fig. 11) està format per DNA envoltat per una càpsida icosaèdrica 

proteica. Està compost per 13 proteïnes estructurals (taula 2), set de les quals es troben a la 

càpsida. Les altres sis es troben empaquetades amb el material genètic al nucli del virió [4].  

Tres de les set proteïnes trobades a la càpsida que destaquen més són l’hexó –n’hi ha 240–, 

la base pentó –n’hi ha 12 i es troben als vèrtexs de la càpsida–, i la fibra –n’hi ha 12 i es 

projecten a l’exterior des de les bases pentó–. Aquestes fibres estan compostes per un botó a 

l’extrem anomenat knob, per una frontissa anomenada kink i per un eix central amb 

aminoàcids denominat shaft (fig. 12).  

És molt important saber que cada base pentó està associada a la vegada a protuberàncies 

RGD (àcid format per tres aminoàcids), i que les proteïnes ubicades al nucli ajuden en la 

replicació, l’assemblatge i l’empaquetament del genoma víric.  

                                                           
7 Proteïna transmembranal: proteïna integral que travessa tota la bicapa.  

8
 Zonula Occludens: complexos proteics d’ocludina i de claudina que s’agrupen segellant l’espai 

entre membranes de dues cèl·lules veïnes. 

9 Cèl·lules epitelials: tipus de cèl·lules que recobreixen superfícies del cos. Les trobem a la pell, als 

vasos sanguinis, als òrgans... 

10 Desmosoma: també denominat Macula Adherens, és un mecanisme d’unió mitjançant 

cadherines.   
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Figura 11. Estructura d’un Adenovirus. A la capa externa de la càpsida dels Ad és on es troben els 

hexons, les bases pentó i les fibres. Les fibres sobresurten de les bases pentons, ubicades a cadascun 

dels dotze vèrtexs. Els hexons, no obstant, es troben rodejant totes les cares de la càpsida. Les 

proteïnes menors són les trobades per l’interior de la càpsida mentre que les proteïnes del nucli són 

les que estan ubicades amb el DNA de l’Adenovirus. Extreta de [4]. 

 

Taula 2. Proteïnes presents a l’estructura d’un Ad. Adaptada de [4]. 

Proteïna Localització Funció 

II (hexó) Facetes de l’icosaedre Component més estructural. Forma les 

facetes de la càpsida 

III (base pentó) Vèrtexs de la càpsida Conté motius RGD que faciliten la 

interacció amb les integrines *** 

IIIa Revés de la base pentó Estabilitza els vèrtexs 

IV (fibra) Projecció des de la base pentó S’associa amb els receptors primaris 

V Nucli Enllaça el nucli amb la càpsida 

VI Cavitat interna de l’hexó Assemblatge i interrupció endosòmica, 

entre d’altres 
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VII Nucli Es dirigeix al genoma viral al nucli i 

condensa el DNA 

VIII Entre hexons Estabilització de les interaccions entre 

hexons 

IX Cares externes de la càpsida Estabilització del virió. Activador 

transcripcional  

TP Extrem 5’ del genoma  Replicació primers11 del DNA 

Mu Nucli Condensació DNA 

IVa2 Nucli Embalatge  DNA 

Proteasa del Ad Nucli Elimina un tipus de proteïnes 

 *** excepte els adenovirus de l’espècie/subgrup F 

 

4.2.3 Organització del material genètic d’un adenovirus  

 

El material genètic d’un HAd es basa en una doble cadena de DNA lineal amb ITR 

(inverted terminal repeat), unes regions situades a cadascun dels extrems del DNA. Aquestes 

dues repeticions invertides terminals participen en la replicació del material genètic quan el 

Ad entra a la cèl·lula hoste [1].  

Per a la transcripció del genoma víric que codifica aproximadament unes cinquanta 

proteïnes, els gens estan organitzats en unitats de transcripció que segueixen una 

determinada classificació: sis unitats que es transcriuen primer (early genes: E), tres unitats 

que es transcriuen posteriorment als early genes (delayed-early transcription units) i cinc unitats 

de transcripció tardana que es transcriuen al final de tot (late genes: L). Aquestes unitats 

estan definides per determinats promotors [4].   

  

                                                           
11 Primer: regió petita de DNA o RNA que té una funció imprescindible alhora d’iniciar la síntesi del 

DNA.  
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Taula 3. Principals gens transcrits durant la infecció. 

Unitat de transcripció Gens corresponents 

E: early E1A, E1B, E2A, 

E2B, E3, E4 

Intermèdia IX, Iva2, E2 tardana 

L: late L1 a L5 

 

4.2.4 Cicle d’infecció vírica 

4.2.4.1 Unió i internalització d’un HAd a una cèl·lula hoste   

 

La unió i la internalització del virus a l’hoste és possible gràcies a les fibres i a les bases 

pentó del virus. El knob i les protuberàncies RGD són les que tenen el paper més important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Fibra i base pentó d’un Ad. De la base pentó es projecta la fibra. S’aprecien les diverses 

parts que la formen: el kink (“frontissa”), el shaft (eix central) i el knob (botó a l’extrem). També es 

visualitzen les protuberàncies RGD associades a la base pentó. Imatge adaptada de [11]. 
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L’entrada del virus a la cèl·lula implica dos passos: el primer pas per a la unió de l’HAd a la 

cèl·lula és l’associació del knob de la fibra amb el receptor primari de l’hoste (en el cas que 

fos un HAd de l’espècie C, el knob s’uniria a CAR). I el segon pas és l’associació del 

tripèptid RGD amb les integrines de la cèl·lula. Però per a que es pugui duu a terme aquest 

segon pas, l’Ad s’ha de doblegar per una regió del shaft anomenada kink, que fa de 

frontissa: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Adherència del HAd a una cèl·lula cancerígena (si no és un HAd oncolític, també pot 

adherir-se a una cèl·lula normal). El knob de l’adenovirus s’associa amb el CAR, la fibra es doblega 

pel kink i el RGD s’uneix a les integrines, promovent la internalització posterior del HAd. Imatge 

adaptada de [11]. 

 

La unió del RGD a les integrines promou la internalització del virus mitjançant endocitosi 

i a la formació d’un endosoma revestit de clatrina12. L’acidificació posterior de l’endosoma 

provoca canvis en la càpside del HAd i l’exposició de la proteïna VI, capaç de promoure la 

lisi de l’endosoma (fig. 14). El virió s’allibera al citosol de la cèl·lula i és mogut al complex 

de porus nuclears (NPC en anglès) amb l’ajuda de dineïnes13 i microtúbuls14. Quan arriba a 

                                                           
12 Clatrina: proteïna que recobreix algunes vesícules per l’interior.  

13
 Dineïna: proteïna motora. 

14 Microtúbuls: xarxes proteiques que junt amb els microfilaments i els filaments intermedis, formen 

el citoesquelet i donen estructura al citoplasma. 
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la membrana nuclear, el genoma es desacobla de la càpsida i aquest entra al nucli. S’inicia 

llavors la transcripció dels early genes (taula 3) [1,4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Internalització d’un Ad i la importància de la Rb i el p-53 en fases posteriors. El virus 

internalitza a l’hoste i es forma un endosoma que posteriorment lisa per la seva acidificació. També 

cal destacar que la Retinoblastoma (Rb), una proteïna que participa en la replicació cel·lular, és 

segrestada per la proteïna E1A del virus i això permet que el virus pugui replicar; i que el p-53 és 

segrestat per la proteïna E1B del virus, i això impedeix a la cèl·lula entrar en apoptosi. Imatge 

extreta de [2].  

 

4.2.4.2 Replicació i transcripció del material genètic víric 

 

Quan el genoma de l’adenovirus entra al nucli, s’inicia la transcripció dels early genes. El 

primer gen viral que es transcriu és l’ E1A, ja que el promotor que l’activa només necessita 

unes proteïnes codificades a la mateixa cèl·lula per expressar-se. E1A és el gen precursor de 

la transcripció de tots els altres, ja que codifica diverses proteïnes que activen els demés 

early genes i que indueixen a la cèl·lula a entrar en fase S (per una part, s’alliberen factors de 

transcripció15 E2F que regulen el cicle cel·lular i promouen l’expressió de gens relacionats 

amb la fase S) [4].  

Després de l’expressió de E1A, es comença la transcripció dels altres early genes, els quals 

tenen funcions determinades (taula 4). 

  

                                                           
15

 Factor de transcripció: proteïna necessària per a iniciar-se la transcripció de DNA a RNA.  



 

 

36 
 

Taula 4. Funció i característiques dels diferents early genes.  

Gen Funció de les proteïnes que codifiquen Altres característiques 

E1A Induir a les cèl·lules a entrar en fase S 

(segresta Retinoblastoma –Rb–) 

El gen E1A és el precursor de la transcripció 

dels demés gens de l’Ad 

E1B Inhibir apoptosi de la cèl·lula hoste 

(segresta p-53) 

Les proteïnes codificades són la 19K i la 55K 

E2 Replicació del genoma víric És expressat gràcies a E2F i els seus productes 

inclouen una DNA polimerasa (Adpol) 

E3 Principalment, E3 expressa la proteïna 

de mort de l’adenovirus (ADP). 

Cal dir que aquesta expressió, no obstant, es 

duu a terme durant la fase de transcripció 

tardana. 

E4 Regular diferents processos El gen E4, per exemple, regula la transcripció i 

la replicació del genoma víric  

 

 

Una vegada s’han transcrit els early genes, el genoma víric comença la seva replicació. Hi 

participen les diverses proteïnes codificades pel gen E2 (la Adpol, la pTP i la ssDBP) i 

diversos factors de la cèl·lula hoste.  

Després de l’inici de la replicació, un promotor16 anomenat MLP s’activa per impulsar la 

transcripció dels late genes, que codifiquen bàsicament proteïnes estructurals que formen la 

càpsida del virus [4]. Una vegada acabada la transcripció del genoma víric, aquestes 

proteïnes estructurals i altres proteïnes usades per a l’assemblatge dels nous virions es 

reserven al nucli. Allà es produeix les encapsidacions de DNA de milers de virions nous. 

Finalment, la cèl·lula hoste mor a causa d’una lisi cel·lular i els virions ja amb capacitat 

infecciosa són alliberats mitjançant l’ADP. Aquests nous virions infectaran les cèl·lules del 

voltant i les mataran, un procés anomenat efecte citopàtic.  

                                                           
16 Promotor: regió de DNA que controla la transcripció (els inicis, sobretot) d’una determinada 

porció de DNA a RNA. Per tant, promou la transcripció d’un gen.  
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Figura 15. Cicle d’infecció d’un HAd. En aquesta figura es pot apreciar les diferents etapes del cicle 

d‘infecció: entrada del Ad (1-3), desassemblatge de la càpsida i introducció del genoma al nucli (4-

5), transcripció de E1A (6-9), transcripció d’altres early genes (10a), traducció de primeres proteïnes 

(11-13), replicació del DNA (14-15), transcripció i posterior traducció dels late genes (16-19), 

assemblatge de la càpsida amb el DNA i maduració del virió per a que tingui una capacitat 

infecciosa (20-21), i alliberació de l’Ad mitjançant l’ADP (22). Imatge extreta i peu de foto traduït de 

[4].  
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4.3 Adenovirus oncolítics 

4.3.1 Ad amb replicació selectiva de tumor   

 

El principi dels adenovirus oncolítics és la capacitat d’infectar i matar cèl·lules cancerígenes 

però no normals. La immensa majoria d’aquests s’han de dissenyar sintèticament 

modificant adenovirus wild type. Viròlegs i oncòlegs han estat treballant per intentar fer 

realitat aquest principi, i ho han aconseguit.   

   

4.3.1.1 Deleció de 24 parells de bases  

 

Una deleció de 24 parells de bases (fig. 16) d’una seqüència específica del gen E1A permet 

que l’adenovirus pugui atacar selectivament les cèl·lules cancerígenes sense danyar cap de 

normal. 

Aquesta mutació, una de les més importants en el camp de la viroteràpia i la base de molts 

dels Ad estudiats en teràpia gènica actualment, es va dur a terme a l’Hospital MD 

Anderson de Houston a mà de Candelaria Gómez Manzano i Juan Fueyo Margareto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ad oncolítics amb base ∆24. En cèl·lules normals, una proteïna anomenada 

retinoblastoma (Rb) segresta el factor de transcripció E2F. Després, la proteïna codificada pel gen 

E1A wild type segresta Rb i allibera E2F, capaç d’activar E2 i promoure la replicació del Ad. No 

obstant, una modificació a E1A permet que en cèl·lules normals la nova proteïna codificada per 

E1A no pugui segrestar Rb i no es pugui promoure la replicació. Aquest mateix OAd en cèl·lules 

tumorals sí que es pot replicar ja que el factor E2F queda lliure. Imatge extreta de [2].   
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4.3.1.2 Ús de promotors. Promotor E2Fp amb ∆24 

 

Una segona estratègia provada ha estat el reemplaçament del promotor de E1A per un 

promotor selectiu de tumor. Alguns exemples de promotors a canviar són telomerases, 

survivines, tirosinases, E2Fp, etc.  

E2Fp, un promotor reemplaçat en un adenovirus genèticament modificat anomenat 

ICOVIR5, és molt eficaç per aquesta funció (fig. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Control de E1A-∆24 amb el promotor E2Fp (ICOVIR5). En cèl·lules normals, E2Fp 

impedeix que el complex format per Rb i E2F se separi, i per tant el promotor E2 queda reprimit i 

no es promou la replicació. En canvi, en cèl·lules tumorals E2F queda lliure, qui activa el promotor 

E2 fent possible la replicació de l’ICOVIR5. Imatge extreta de [2]. 

 

4.3.2 Administració d’adenovirus oncolítics  

 

L’administració d’un adenovirus es pot dur a terme de dues maneres: sistèmicament o 

intratumoralment. Cadascuna de les dues formes d’administració tenen avantatges i 

desavantatges. Alguns exemples són els següents: 

Un clar avantatge d’una administració intratumoral (injecció dins del tumor) és que 

assegura bastant que el Ad injectat infectarà les cèl·lules que es volen atacar. I un 

inconvenient és que si un pacient té moltes metàstasis (algunes fins i tot no detectades) no 

es pot dur a terme aquesta administració. Un cas gairebé obligatori a tractar amb una 
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administració intratumoral és un tumor cerebral, ja que és molt probable que els Ad 

injectats sistèmicament no arribin mai a les cèl·lules hostes.  

En una administració sistèmica (via oral o intravenosa), l’avantatge principal que hi ha és 

el que s’ha comentat amb la cura de les metàstasis, entre d’altres. La seva administració és 

també tècnicament més fàcil de dur a terme. No obstant, l’inconvenient que hi ha és que el 

virus potser no arribi mai al seu destí per interaccions en sang. Aquesta pobra focalització 

tumoral per via sistèmica és un dels principals obstacles que s’intenten resoldre en el camp 

de la viroteràpia oncolítica. 

També cal destacar que pacients que han estat injectats amb el virus poden desenvolupar 

anticossos neutralitzants, anticossos que s’uneixen al virus i interfereixen amb la capacitat 

d’aquest d’infectar una cèl·lula. La càpside del virus, inclús genèticament modificada amb 

delecions o insercions d’aminoàcids, indueix la formació d’anticossos neutralitzants per 

atacar el virus després de la infecció. I el mateix passa desgraciadament amb una 

administració intratumoral [1]. 

 

4.3.3 Investigació amb Ad oncolítics  

4.3.3.1 Delta-24-RGD   

 

El virus Delta 24-RGD és un adenovirus creat al MD Anderson de Houston per Candelaria 

Gómez Manzano i Juan Fueyo Margareto (fig. 18), una parella de neuròlegs espanyols que 

va arribar a la Universitat al 1994 cadascun amb una beca per investigar teràpia gènica [3]. 

Allà van conèixer en Ramon Alemany, actual investigador del Institut Català d’Oncologia 

(ICO), qui els va proposar treballar amb adenovirus.   

Aquest Ad, anomenat farmacèuticament DNX-2401 (fig. 19), conté dues mutacions molt 

importants en el camp de la viroteràpia oncolítica. La primera és la ∆24 al gen E1A, 

explicada anteriorment, i la segona és una mutació al gen de la fibra per a la inserció de 

protuberàncies RGD al knob d’aquesta (RGD-4C). Aquesta darrera modificació, realitzada 

per Ramon Alemany, permet al virus internalitzar a la cèl·lula cancerígena mitjançant una 

sola unió amb integrines. És a dir, no és necessària la presència de CAR per adherir-se a 

l’hoste. Això es va dur a terme pel fet que les cèl·lules cancerígenes tenen sobreexpressades 
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les integrines i tenen molt poc CAR (especialment els gliomes17, tumors cerebrals amb els 

quals treballen aquesta parella d’oncòlegs).  

 

 

Figures 18 i 19. DNX-2401 i els seus principals creadors. Delta-24-RGD (dreta) és un Ad amb 

dues principals mutacions al seu genoma. Aquest ha estat creat principalment pels neuròlegs 

Candelaria Gómez Manzano i Juan Fueyo Margareto (esquerra). Imatges extretes de [2]. 

 

L’objectiu del Delta-24-RGD és atacar completament el glioblastoma18, un dels gliomes 

més letals existents. No obstant, també s’està provant al laboratori per tractar altres tipus de 

càncer i diverses metàstasis (principalment pulmó, mama i melanoma) [25].  

La primera administració d’aquest virus en pacients (intratumoralment i a mà d’un 

neurocirurgià) es va dur a terme a la fase I de toxicitat, una fase experimental amb pocs 

pacients que és imprescindible realitzar-la per veure si els pacients presenten efectes 

secundaris i amb quina intensitat. No obstant, van sorgir uns resultats inesperats:   

Dels 25 primers pacients, un 80% va tenir una resposta parcial, i per exemple les mides dels 

tumors van disminuir. Però allò no va ser el més significatiu, ja que en un 20% dels 

pacients el sistema immunitari va completar la resposta [3,25]. El tumor va desaparèixer i 

va permetre als individus poder viure entre tres i cinc anys més, el que és extraordinari ja 

que el glioblastoma dóna una esperança de vida d’un màxim de 14 mesos. No obstant, 

                                                           
17 Glioma: tumor cerebral que es forma a causa de mutacions presents a les cèl·lules glia (cèl·lules 

que donen suport a les neurones). 

18 Glioblastoma: glioma difícil d’atacar amb cirurgia que provoca que el pacient tingui un temps de 

vida escàs. També té poc tractament ja que està molt protegit del sistema immunitari i dels 
medicaments.  
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aquests pacients acabaren morint per l’aparició d’un nou tipus de tumor cerebral molt 

agressiu: el gliosarcoma [3].   

Els pacients als quals se’ls va tractar amb el virus no van tenir efectes secundaris; se’ls va 

administrar una injecció i als tres dies se’n van anar a casa perfectament bé. Aquesta 

situació de qualitat de vida es pensa que va ser deguda a que el propi organisme s’estava 

autocurant, que les pròpies defenses estaven atacant al tumor [3,9].  

“Anem per bon camí, ja que els pacients havien millorat sense presentar efectes secundaris 

i sense introduir al tractament tòxics ni químics”, diu Candelaria. “És molt esperançador. 

En el futur potser puguem fer crònica la malaltia, injectar diferents combinacions de virus 

junt amb altres tractaments d’immunoteràpia per tractar els pacients”, afirmen Gómez-

Manzano y Fueyo [3].  

 

4.3.3.2 ICOVIR-15K   

 

L’ICOVIR-15K o ICO15K és un altre adenovirus, creat pel grup dirigit per en Ramon 

Alemany (fig. 20) a IDIBELL, amb el que s’ha estat treballant actualment. Consta de vàries 

modificacions en el seu genoma que mostren selectivitat davant el tumor i ajuden a 

millorar les estratègies per superar diversos obstacles presents en la viroteràpia oncolítica.  

    

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ramon Alemany. L’investigador Ramon Alemany ha aportat i aporta molt com a 

viròleg. Actualment està treballant a IDIBELL, on segueix modificant adenovirus que anul·lin les 

cèl·lules cancerígenes.  
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Una modificació present és la ∆24, que fa que el virus repliqui en càncer i no en cèl·lules 

normals. També conté una modificació al gen L5 (que codifica la fibra dels Ad) per 

millorar la possible interacció en sang del virus si aquest és administrat per via sistèmica. 

Més concretament, es reemplaça el motiu KKTK (aminoàcids) del shaft de la fibra per un 

motiu RGDK (secció 4.5.2.2). Aquestes dues modificacions són les més destacades del 

virus. 

ICO15K, que presenta altres modificacions (fig. 21), ha mostrat bons resultats de toxicitat 

en models in vivo i eficàcia antitumoral.  

Aquest virus també s’està provant clínicament per combatre càncer de pàncrees amb una 

versió més modificada que expressa hialuronidasa19, que ajudaria a potenciar l’eliminació 

de l’estroma tumoral present al tumor (secció 4.5.1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Principals mutacions de ICO15K. En aquesta representació esquemàtica es poden 

apreciar les dues principals modificacions de l’ICOVIR-15K: la ∆24 i la substitució del motiu KKT 

pel motiu RGD de la fibra codificada pel gen L5. També es veuen les ITR a cadascun dels extrems 

del genoma víric. I cal destacar que el promotor E1A també presenta altres modificacions que donen 

avantatges a l’Ad. 

 

 

  

                                                           
19 Hialuronidasa: enzim que degrada l’àcid hialurònic. 
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4.4 Activació del sistema immunitari   

4.4.1 Resposta immunitària general 

 

El sistema immunitari és molt precís i específic. És capaç d’atacar cèl·lules anòmales 

envoltades d’altres normals sense tocar aquestes últimes. També s’adapta molt bé i 

evoluciona al llarg del temps. El problema que es troba, és que els tumors també es van 

adaptant, van evolucionant, van mutant... i si desapareixen poden regressar posteriorment 

sent completament diferents [9].  

Com un adenovirus oncolític por fer activar el sistema immunitari és una pregunta molt 

interessant encara que no ràpida ni fàcil de respondre, ja que hi ha diferents mecanismes 

complexos d’activació.  

En la majoria dels casos, quan un OAd s’adhereix i s’internalitza en una cèl·lula 

cancerígena, algunes de les pròpies proteïnes víriques són marcades per la ubiqüitina (una 

proteïna de senyalització) i són transportades al proteosoma, el qual les “talla” en trossos. 

Els pèptids restants són transportats al reticle endoplasmàtic i són capturats pels MHC 

(complexos majors d’histocompatibilitat), unes estructures que participen en la presentació 

d’antígens20 a algunes cèl·lules immunitàries. En forma de vesícules, es dirigeixen a la 

membrana cel·lular on finalment es fusionen i s’expressen. Aquesta expressió promou la 

presentació dels antígens a les cèl·lules dendrítiques, les quals es dirigeixen als ganglis 

limfàtics –nodes limfàtics– i mostren aquestes estructures a les cèl·lules immunitàries com 

ara limfòcits T. Finalment, aquests s’activen, es dirigeixen cap a la cèl·lula, reconeixen els 

complexos i alliberen substàncies enzimàtiques que ataquen la cèl·lula cancerígena. 

La lisi de les cèl·lules cancerígenes a causa de l’efecte oncolític del virus també fa 

manifestar diverses senyals d’alerta (ICD: immunogenic cell death). Alguns exemples són 

antígens associats al tumor –TAAs (tumor–associated antigens)–, patrons moleculars associats 

a patogen –PAMPs (pathogen–associated molecular pattern)–, patrons moleculars associats al 

mal –DAMPs (damage–associated molecular pattern)– i citocines inflamatòries. Aquestes 

senyals desencadenen una resposta immunitària contra el tumor i el virus [4], com es pot 

apreciar a la figura 22.   

També és molt important explicar que les alteracions presents a les cèl·lules tumorals fan 

que s’expressin neoantígens. Aquestes estructures mutades (sovint proteïnes), són 

presentades pels complexos MHC-I a la superfície de les cèl·lules tumorals. Més 

                                                           
20 Antigen: estructura atribuïda a qualsevol substància (majoritàriament pèptids i polisacàrids) que 

indueix una resposta immunitària.  
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concretament, el que acabarà sent reconegut pels limfòcits T seran els epítops d’aquests 

neoantígens, que són les seqüències a les quals s’uneixen els anticossos.  

Finalment, és necessari comentar el cas de MICA (secció 6.2), una proteïna que s’expressa 

com a senyal d’alarma d’una infecció vírica que causa un gran estrès a la cèl·lula. Aquesta 

senyal és reconeguda per les natural killer.  

Figura 22. Mecanisme d’activació general del sistema immunitari. La infecció vírica indueix 

l’alliberació de senyals d’alerta com són PAMPs, DAMPs, citocines i TAAs, i una sèrie d’antígens 

que poden activar les cèl·lules presentadores d’antígens com per exemple són les dendrítiques. 

Aquest fet condueix a la generació d’una resposta immunitària per part de limfòcits T contra el 

tumor infectat. Imatge extreta de [4].   

 

4.4.2 Cas especial: la resposta immunitària contra els tumors cerebrals 

 

Els tumors cerebrals són uns casos especials de càncer, ja que la part del cos on es 

localitzen és molt delicada i està molt protegida. Un exemple molt clar per explicar-ho són 

els gliomes.  

El “tractament” actual pels gliomes malignes consisteix en cirurgia, quimioteràpia i 

radioteràpia. No obstant, degut a la localització del tumor en llocs essencials pel pacient 

(relacionats amb la mobilitat, llenguatge, visió, etc) i al caràcter invasiu d’aquests tumors, 
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la cirurgia no pot eradicar el tumor totalment. També, la majoria de fàrmacs no poden 

superar la barrera hematoencefàlica i, si ho fan, no afecten a les cèl·lules del glioma ja que 

són resistents fins a tres combinacions de quimioteràpics i a la radioteràpia. A més a més, 

no hi ha limfòcits T, pel que es diu (encara que hi ha molta discussió) que el cervell és un 

òrgan immunodeprimit [3], a part de que tolera malament la inflamació.  

Un equip de metges i científics del MD Anderson de Houston (com s’ha comentat 

anteriorment) van buscar alternatives per atacar aquests gliomes i han provat l’efecte d’un 

virus oncolític en un estudi experimental amb pacients amb glioblastoma. Els resultats, que 

han estat publicats a la revista oficial de l’Associació Americana d’Oncologia Clínica 

(ASCO), van demostrar que els tumors poden “reclutar” cèl·lules immunitàries [3]. Quan 

s’expressen les senyals d’alerta conforme el tumor s’està infectant, aquestes són captades 

per les cèl·lules presentadores d’antígens (en aquest cas són macrògrafs, normalment). Això 

porta a l’activació de limfòcits T que “migren” al cervell per atacar el tumor.  

L’estudi amb el Delta-24-RGD, més específicament, va demostrar que el sistema 

immunitari, en aquest cas, s’activa d’una forma interessant: en un 80% dels pacients el 

sistema immunitari només va atacar les cèl·lules tumorals infectades, mentre que en un 

20% no només es van atacar aquestes cèl·lules infectades, sinó que també el sistema 

immunitari, de sobte, va reconèixer les demés cèl·lules tumorals no infectades, completant 

així la resposta –CR: complete response–. Són necessàries més investigacions per descobrir 

com augmentar la resposta immunitària contra el tumor amb l’objectiu de millorar el 

pronòstic dels pacients.    

 

4.4.3 Obstacle: la resposta antivírica és superior a l’antitumoral  

 

Les cèl·lules tumorals han anat evolucionant al llarg del temps per intentar no presentar res 

a la superfície que pugui activar el sistema immunitari. Per aquest motiu, per exemple, no 

s’expressen molts cops els complexos majors d’histocompatibilitat ni cap senyal de perill. 

Això fa que el sistema immunitari no pugui detectar el tumor com “quelcom” anòmal. 

També, com s’ha comentat abans, les cèl·lules tumorals muten molt, pel que poden generar 

noves proteïnes o proteïnes alterades que el sistema immunitari és incapaç de reconèixer.  

Quan el virus infecta aquestes cèl·lules, el sistema immunitari com s’ha vist s’activa. Però 

el problema és que la resposta immunitària contra el virus és més poderosa que contra el 

tumor (que no està del tot infectat), la qual cosa fa que s’hagin de cercar sortides per 

redirigir més el sistema immunitari contra aquestes cèl·lules cancerígenes.    
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4.5 Obstacles de la viroteràpia oncolítica i estratègies per combatre’ls  
 

La viroteràpia oncolítica presenta molts obstacles. L’eficàcia limitada dels virus ha estat 

associada a la pobra focalització del tumor, la propagació intratumoral, i les respostes 

immunes antitumorals i antivirals [1]. “Una comprensió més profunda d’aquestes tres 

barreres requerirà dissenyar més adenovirus oncolítics efectius que puguin convertir-se en 

fortes eines pels oncolègs”, diu Ramon Alemany.   

 

4.5.1 Presència d’un estroma tumoral dens  

Un obstacle important present a la viroteràpia oncolítica és la presència d’un estroma dens. 

En alguns tipus de càncer, les cèl·lules tumorals estan envoltades d’un teixit format per 

cèl·lules normals que afavoreixen la iniciació, la progressió i la disseminació del càncer. És 

un teixit que està format per teixit connectiu, vasos sanguinis i cèl·lules immunitàries, entre 

d’altres. L’estroma, per exemple, està relacionat amb la producció en les cèl·lules tumorals 

d’una proteïna implicada en la metàstasi, la PRL3 [14]. Es va observar que els fibroblasts, 

cèl·lules del teixit connectiu que es troben en major quantitat a l’estroma, indueixen la 

producció d’aquesta proteïna.   

L’estroma es troba en els tumors desmoplàsics, entre els quals es troben els de colon, 

mama, pròstata i pàncrees. Segons algunes investigacions, l’estroma podria aparèixer al 

voltant de les cèl·lules tumorals com a reacció de defensa de l’organisme davant de la 

malaltia. Però a la vegada, dificulta l’acció dels fàrmacs a la cèl·lula maligna i estimula la 

dispersió del tumor [1]. Quan més estroma, més probabilitat hi ha de metàstasi.  

 

Si s’ataca l’estroma destruint per exemple la matriu extracel·lular (amb enzims com ara 

col·lagenasa i hialuronidasa), els resultats serien impredictibles ja que les cèl·lules normals 

també podrien resultar danyades. I és necessari saber que és més fàcil modificar el virus per 

inhibir una proteïna que fer que es codifiqui una de nova [1]. Els fàrmacs poden ser 

dissenyats per bloquejar funcions de les proteïnes però no per “restablir” funcions 

perdudes.  
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4.5.1.1 Heterogeneïtat i complexitat de l’estroma  

 

Sovintment, els components de l’estroma superen les cèl·lules cancerígenes. L’estroma 

tumoral presenta molta heterogeneïtat i complexitat. Les diferents cèl·lules que el formen 

són fibroblasts, macròfags, limfòcits (tipus de leucòcit), neutròfils (leucòcits més abundants; 

són els primers en arribar a una infecció), mastòcits (cèl·lules presents sovint al teixit 

connectiu), etc. També cal destacar que està compost per matriu extracel·lular, on s’hi 

troba col·lagen, fibronectines, àcid hialurònic, proteoglicans, entre d’altres [1,4]. 

L’estroma tumoral controla la proliferació, la metàstasi, l’angiogènesi21 i la resistència a les 

teràpies. Ho fa gràcies a la participació de proteïnes molt expressades com ara relaxines, 

proteases i decorines [1]. A més a més, l’àcid hialurònic també dona suport al creixement 

tumoral. Per això és complicat atacar l’estroma, ja que dirigir-se a les diverses parts que el 

formen pot tenir resultats únics (com s’ha dit abans, és heterogeni).  

 

4.5.1.2 Solucions amb l’ús d’Ad oncolítics  

  

Per començar és necessari saber que és més rellevant dirigir-se amb adenovirus als 

fibroblasts associats al càncer que a la matriu extracel·lular (MEC) donada la gran quantitat 

d’aquestes cèl·lules estromals. Per això una estratègia és armar Ad oncolítics amb gens que 

codifiquen toxines, perquè és possible que entre un grup de cèl·lules i un altre hi hagi 

fibroblasts que impedeixin una bona disseminació del virus i un bon efecte oncolític i 

citopàtic. Per tant, si aquests Ad s’introdueixen en un dels grups de cèl·lules, poden 

infectar-les i fer que s’alliberin toxines per matar els fibroblasts i les cèl·lules cancerígenes 

“de l’altre grup”.  

 

  

                                                           
21 Angiogènesi: formació de vasos sanguinis.   
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4.5.2 Interaccions dels Ad administrats per via sistèmica  

4.5.2.1 Unió amb polisacàrids presents als hepatòcits  

 

En sang, l’Ad interactua amb substàncies solubles i receptors cel·lulars, pel que a vegades 

mai arriba al tumor que es vol atacar. El resultat és una eliminació ràpida de sang. Com 

que la major part de la sang que surt de l’estómac i dels intestins passa pel fetge,  l’Ad 

també interacciona amb les cèl·lules hepàtiques. L’adenovirus s’uneix amb els heparan 

sulfats (polisacàrids) presents als hepatòcits (cèl·lules “típiques” del fetge), principalment 

[1].   

 

Figura 23. Greus obstacles a superar de la viroteràpia oncolítica amb Ad. En sang, la càpsida de 

l’Ad pot ser reconeguda per anticossos i també pot reaccionar amb plaquetes, monòcits (tipus de 

leucòcit), eritròcits, entre d’altres. Al fetge, a més a més, s’uneix a les cèl·lules de Kupffer (cèl·lules 

presents al fetge que actuen com a macròfags i que regulen respostes immunitàries) i als hepatòcits. 

També cal destacar que la difusió de l’Ad, que pot ser eliminat per la seva naturalesa patogènica, 

sovint està bloquejada per un estroma. Imatge extreta de [4].  

 

4.5.2.2 Una possible estratègia per impedir-ho  

  

Una millora per a l’administració sistèmica que s’està duent a terme a IDIBELL és, per 

recombinació homòloga (vegeu informació de la secció 4.6), modificar el shaft de la fibra 

del Ad (fig. 24) per impedir aquesta unió i per redirigir el virus al tumor.  
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Figura 24. Modificació al motiu KKTK. Possible millora a l’obstacle que presenta l’administració 

sistèmica.     

 

4.5.3 Altres obstacles a tenir en compte 

4.5.3.1 Models clínics murins poc permissius  

 

Un altre obstacle present en la viroteràpia oncolítica està present en els models in vivo. 

Quan s’armen Ad per aplicar-los posteriorment en humans, els models d’animals preclínics 

com ara models murins22 a vegades prediuen malament els principals obstacles que s’han 

de superar. Per això en molts llocs ara s’està intentant fer aquests models més permissius 

per a la replicació en el model humà.    

 

4.5.3.2 Altres barreres per a la propagació del virus 

 

També és necessari destacar que no només la MEC i les cèl·lules estromals són barreres per 

a la propagació del virus, sinó que també ho són les unions entre cèl·lules epitelials del 

tumor. L’obertura d’aquestes unions pot ser necessària per a una bona propagació 

oncolítica [1].  

 

  

                                                           
22 Model murí: model animal clínic de ratolí.  
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4.6 Construcció d’un Adenovirus Oncolític  
 

Hi ha diverses formes de construir un OAd, però a continuació en mostrem una en concret, 

la que s’usa per a la construcció del Delta-24-RGD, la qual té molts passos que es poden 

trobar en altres procediments.  

La finalitat és crear moltes partícules víriques del Delta-24-RGD, un OAd de 34 kb que, 

com ja s’ha llegit, té principalment dues mutacions en el seu genoma: ∆24, que proporciona 

una infecció selectiva de cèl·lules cancerígenes, i RGD–4C, que proporciona una major 

infectivitat.  

Encara que l’Ad conté DNA lineal, la manipulació genètica d’aquest es facilita usant 

plasmidis (DNA circular) que contenen parts del genoma víric. L’ús de plasmidis permet 

l’amplificació en bactèries. Com es pot apreciar al pas 1 de la fig. 27, es treballa amb dos 

plasmidis que tenen una part comú del genoma víric; el plasmidi A conté la mutació ∆24, i 

el plasmidi B conté la mutació RGD–4C.  

Aquests plasmidis són transfectats (separadament) a bactèries Ecoli, un tipus de bactèries 

incubades en medi de cultiu per a que es puguin multiplicar els plasmidis (pas 2). Quan 

s’han multiplicat, s’extreuen i es realitza una MINIPREP, que consisteix en purificar 

aquests plasmidis, en separar el DNA circular del bacterià (pas 3).  

Els plasmidis resultants són transfectats (juntament) a una soca de bactèries que tenen 

recombinases, uns enzims que afavoreixen la recombinació homòloga (recombineering). El 

recombineering consisteix en substituir un fragment de DNA per un altre (“tallar i 

empalmar”). En aquest cas, es produeix a la zona comú dels dos plasmidis. El resultat és 

un plasmidi multiplicat per (n) que conté tot el DNA viral amb les mutacions que s’havien 

produït als plasmidis A i B (pas 4). Aquests plasmidis són purificats a grans quantitats 

mitjançant una MIDIPREP23 (pas 5). 

Aquests plasmidis són tallats posteriorment amb un enzim per linealitzar-los (pas 6). El 

resultat és el genoma víric Delta-24-RGD en grans quantitats. Aquest DNA és transfectat a 

cultius de cèl·lules eucariotes on el DNA es multiplica i usa la maquinària cel·lular per 

produir les pròpies proteïnes del virus (pas 7). A mesura que es van formant i replicant les 

vp, es pot visualitzar la plaque-forming unit (pfu), un conjunt de cèl·lules d’aspecte diferent 

(fig. 25).  

                                                           
23

 MIDIPREP: el mateix que una MINIPREP però amb més extracció de DNA.  
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Figura 25. Plaque-forming unit (pfu). Es pot visualitzar al mig del cultiu la calva oplaca, com es 

tradueix al català. Això es deu a que les cèl·lules eucariotes contenen cristal·loides amb moltes vp 

dins del nucli. Imatge extreta de [2].      

 

Seguidament es congelen i es descongelen 3 vegades (3 Freeze/Thaw cycles) les cèl·lules per 

provocar la lisi de les membranes cel·lulars i l’alliberació de les vp (pas 8). Quan les 

cèl·lules estan trencades, es centrifuga la mostra amb clorur de cesi, una sal tòxica amb un 

gradient de densitat conegut. Després de la centrifugació es pot visualitzar un pellet amb les 

restes cel·lulars i una fina capa amb densitat aproximada de 1,35 g/ml, que correspon al 

virus (pas 9) (fig. 26). Aquesta capa s’extreu (es purifica) i finalment es realitza una diàlisi 

(pas 10). Aquest últim procediment consisteix en agafar una bossa amb porus molt petits 

que permeten la sortida del clorur de cesi i d’altres sals, però no del virus. També s’afegeix 

glicerol per poder congelar a –80 graus. El resultat és moltes vp de Delta-24-RGD llestes 

per titular i usar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Purificació del OAd amb clorur de cesi. Es pot apreciar una fase blanca, marcada amb 

una línea negra, que correspon al virus. Imatge extreta de [2]. 
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Figura 27. Construcció del Delta-24-RGD. Es treballa amb plasmidis pel fet que és molt més fàcil 

treballar amb DNA circular. Principalment es tenen dos plasmidis, A i B. Cadascun d’ells conté una 

mutació i els dos tenen una part comú del genoma víric (1). Aquests són transfectats (2), aïllats amb 

una MINIPREP (3) i transfectats de nou  -encara que ara juntament- a una soca on es realitza la 

recombinació homòloga a la part comú dels dos plasmidis (4). Es tornen a aïllar amb una 

MIDIPREP (5) i un enzim els linealitza per acabar tenint molts genomes vírics (6). Aquest DNA es 

transfecta a cèl·lules eucariotes (7), posteriorment es congelen i es descongelen 3 vegades (8) i es fa 

una centrifugació amb clorur de cesi per aïllar el virus (9). Per finalitzar, es fa una diàlisi per 

principalment descartar la sal tòxica que no es vol tenir juntament amb les vp (10). Figura ideada a 

partir d’unes figures realitzades per la neuròloga Candelaria Gómez–Manzano.  
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5. Objectius 
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L’objectiu principal del treball és endinsar-se més en aquest àmbit tant complex i 

interessant. Per aquest motiu, he anat a fer pràctiques durant dues setmanes a IDIBELL, 

on he ajudat a realitzar diversos experiments i projectes sobre viroteràpia oncolítica amb 

adenovirus i immunoteràpia. I en aquesta estància a l’Institut Català d’Oncologia (ICO), 

he pogut diferenciar quatre objectius per arribar a assolir l’objectiu principal: 

  

1. Infectar cèl·lules HEK 293 amb AdGL i observar l’efecte citopàtic. 

 

2. Confirmar la sobreexpressió de mica i mica-mut en cèl·lules HEK 293. D’aquest 

experiment, també n’he pogut extreure altres finalitats:  

 

- Realitzar un clonatge de plasmidis amb mica i mica-mut al seu genoma.   

- Realitzar una MINIPREP.  

- Quantificar el DNA aïllat amb la MINIPREP. 

- Realitzar una transfecció amb control GT4082.  

3. Visualitzar una purificació de cèl·lules natural killer en sang. Aquesta pràctica 

s’ha realitzat per seguir treballant posteriorment en un dels projectes que s’estan 

duent a terme a IDIBELL.  

4. Realitzar la titulació funcional d’un adenovirus mitjançant un marcatge per anti-

Hexó.   
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6. Metodologia 
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Informació a tenir en compte 
 

Abans de començar a comentar els protocols, es dona informació sobre la funció d’alguns 

dels materials usats a les pràctiques:  

 

- LB: medi que ajuda els plasmidis a replicar-se.  

- LB–Agar: medi de replicació per a les plaques.  

- Isopropanol: deshidrata el DNA.  

- ETOH: renta la mostra, bàsicament.  

- PBS: solució d’aigua amb sals que principalment té funció de rentat.  

- Tripsina: aixeca les cèl·lules.   

- HBS (Hepes Buffered Saline): buffer amb sals que és un bon mantenidor del pH.    

- FACS buffer: buffer útil per a pràctiques amb citometria (fluorescència).   

- DPBS (Dulbecco’s phosphate-buffered saline): buffer semblant al PBS.   

- ACK lysing buffer: buffer amb amoníac, clorur i potassi que s’usa per lisiar cèl·lules. 

- FBS: solució que aporta molta vitamina i proteïna.  

- Isolation buffer: aquí s’usa per a que el rendiment d’una purificació sigui més alt.   

- Cell extract: aquí s’usa per preparar dilucions per dur a terme la titulació funcional.  

- PBS 2+: solució amb PBS, BSA, Mg i CaCl2, principalment.  

- BSA: sèrum que aporta molta vitamina i proteïna.  

- Metanol: aporta permeabilitat i fixació. 

- PFA (paraformaldehid): fixa la mostra.   
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6.1 Infecció de cèl·lules HEK 293 amb AdGL 
 

Les cèl·lules HEK 293 són unes cèl·lules embrionàries de ronyó humà que s’han fet 

tumorals sintèticament afegint el gen E1A al seu DNA. Per tant, quan un virus infecta una 

d’aquestes cèl·lules, la 293 aporta al virus aquest gen i permet una bona replicació. Per això 

són unes cèl·lules fàcils de transfectar.     

Aquestes cèl·lules són de MOI 1. Això significa que només es necessita una partícula de 

virus per infectar una de les cèl·lules. No obstant, normalment s’usa un MOI més alt per 

assegurar-se una bona infecció.  

En aquesta pràctica s’utilitza l’AdGL, un adenovirus no oncolític usat com a vector 

d’expressió per veure si aquest infecta o no. Els vectors d’expressió no tenen el gen E1A i 

per tant només pot replicar en cèl·lules que aportin aquest gen (p. ex: 293 HEK).  

Aquest vector, en concret, conté un gen al seu genoma que codifica GFP, una proteïna que 

el virus fa expressar a la cèl·lula que infecta. Les GFP capten una longitud d’ona concreta 

(normalment es tracta de llum blava del microscopi de fluorescència) i n’emeten una altra, 

que correspon a la llum verda. Per tant, si el virus infecta correctament, les 293 es poden 

observar posteriorment verdes al microscopi. 

PROTOCOL 

1. Tenir una placa de petri amb les 293 reservades amb medi (nutrients per a que no es 

morin les cèl·lules) a 37 0C. 

2. Absorbir el medi.  

3. Barrejar un nou medi amb antibiòtic i sèrum de vaca, que aporta moltes proteïnes i 

vitamines.  

4. Barrejar en un tub 10 mL del medi amb 14 µL de AdGL.  

5. Moure una mica el tub i afegir la mostra a la placa de petri.  

6. Deixar la mostra a 37 0C tota la nit.  

*** Per consultar la seguretat i els càlculs de l’experiment, vegeu (annex 3).  
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6.2 Sobreexpressió de mica i mica-mut en cèl·lules 293 HEK  

    

Aquesta pràctica és l’inici d’un projecte amb la finalitat d’ajudar a cèl·lules immunitàries, 

concretament les NK, a combatre el càncer. Mica és una proteïna que està sobreexpressada 

en cèl·lules tumorals i que activa els limfòcits NK24. Més concretament, mica és el lligand 

de NKG2D, un receptor activat i expressat per aquestes natural killer.  

L’inconvenient que hi ha és que una cèl·lula cancerígena és capaç de tallar l’unió amb mica 

present a la seva superfície i fer que els limfòcits NK “quedin silenciats” i no puguin atacar 

el càncer del tot (fig. 28). És una forma de defensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Associació de les NK amb mica i inactivació com a defensa del càncer. Les cèl·lules 

cancerígenes són capaces, mitjançant proteases ADAM (enzims) que elles mateixes codifiquen, de 

tallar l’unió amb mica i promoure la inactivació de les natural killer. Figura ideada a partir de [7].  

    

Una possible millora que es vol provar és la creació d’un adenovirus que contingui en el 

seu genoma un gen que codifiqui una proteïna mutada de mica anomenada mica-mut. 

Quan el virus infectés les cèl·lules cancerígenes, aquestes expressarien mica-mut a la seva 

superfície. Mica-mut impediria la codificació de proteases ADAM i, per tant, també la 

inactivació de les NK.   

                                                           
24 Limfòcits NK: cèl·lules immunitàries citolítiques (alliberen una sèrie d’enzims que produeixen lisi 

cel·lular) que tenen la capacitat de matar cèl·lules d’origen tumoral [12]. 
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En aquest inici de projecte, el que es vol visualitzar és un sobreexpressament de mica i 

mica-mut en cèl·lules 293 HEK mitjançant un citòmetre. Posteriorment i si tot anés bé, 

s’haurien de realitzar proves amb NK i realitzar la creació d’un Ad amb mica-mut.  

 

6.2.1 Dilucions dels plasmidis   

  

La primera part de la pràctica consisteix en realitzar un clonatge de plasmidis amb mica i 

amb mica-mut en el seu genoma. Aquests plasmidis s’anomenen, respectivament, 

pR5V.5neo – MICA*01 i pR5V.5neo – MICA Mut 1D.  

El clonatge es duu a terme en cèl·lules DH5α, unes bactèries amb mutacions que permeten 

que el plasmidi es pugui clonar moltes vegades sense problemes.  

PROTOCOL 

El procediment s’explicarà amb un dels plasmidis. Per l’altre és el mateix. 

— Per a la preparació de LB, un medi que ajuda als plasmidis a replicar-se 

Barrejar 5g de triptona, 2’5g de yeast extract (extracte de llevat) i 5g de NaCl. Per finalitzar, 

ajustar la barreja amb aigua fins a 500 mL.  

— Per a la preparació de LB-Agar (per a sis plaques) 

Barrejar 2g de triptona, 1g de yeast, 3g d’agar, 1g de NaCl, 200 mL d’aigua i 40 µL de 

NaOH. Finalment, bullir tres cops al microones.  

— Per a la preparació de les plaques de petri 

Les plaques de petri usades estan impregnades per LB-Agar i ampicilina, un antibiòtic amb 

el qual només els plasmidis amb mica i mica-mut poden créixer (mica és resistent a 

ampicilina). Quan es solidifica la barreja a la placa, aquesta està llesta per ser usada.   

— Procediment principal  

1. Barrejar 1 µL de plasmidi amb 4 µL d’aigua. Primera dilució.    

2. Barrejar 2 µL de la primera dilució amb 18 µL d’aigua. Segona dilució.  

3. Barrejar 1 µL de la segona dilució amb DH5α en una cubeta d’electroporació.    

4. Electroporar (donar una càrrega elèctrica) la barreja anterior a 1500 V, 50 µF i 125 

Ohms. L’electroporació permet l’entrada de DNA a les bactèries.  
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5. Posar en un tub eppendorf 1 mL d’ LB i afegir-ho a la cubeta. Barrejar-ho a la 

mateixa cubeta i tornar a afegir-ho tot al eppendorf.  

6. Incubar aquest eppendorf 40’ a 37 0C en un bany d’aigua.  

7. Posar en una placa de petri la solució incubada, estendre-la bé i deixar-ho reposar a 

37 0C unes 24 h. aproximadament.   

 

6.2.2 Selecció de colònies    

 

Quan les plaques ja han incubat, es treuen de l’estufa i, si no s’usen instantàniament, es 

col·loquen a 4 0C ja que a TA les colònies segueixen creixent.  

L’objectiu és seleccionar dues colònies de cada placa i amplificar més el DNA dels 

plasmidis. És un clonatge com l’anterior però en “líquid”, per dir-ho d’alguna forma.   

PROTOCOL  

1. Rotular quatre tubs. Dos per mica i dos per mica-mut.  

2. Barrejar 5 mL de LB amb 5 µL d’ampicilina en cadascun dels quatre tubs.  

3. Amb una punta de pipeta, punxar una colònia. Fer aquest procediment dues 

vegades per cada placa (2 colònies amb mica i 2 amb mica-mut). 

4. Expulsar la punta de pipeta al tub per a que la colònia enganxada en aquesta es 

barregi bé amb el medi (LB amb ampicilina).  

5. Incubar en agitació els quatre tubs a 37 0C tota la nit. No tancar els tubs del tot per a 

que pugui entrar una mica d’oxigen.   

 

6.2.3 Realització d’una MINIPREP   

 

L’objectiu és realitzar una MINIPREP, que és el conjunt de procediments que permeten 

aïllar els plasmidis de les cèl·lules DH5α i d’altres components. És a dir, permet eliminar el 

DNA bacterià i altres coses que no corresponguin al DNA que volem.   

PROTOCOL  

El protocol s’explicarà amb un tub. Amb els altres és el mateix (respectant mica i mica-mut, 

és clar).  
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1. Treure la punta de pipeta de dins el tub i llençar-la.  

2. Afegir 350 µL de la mostra tèrbola a un Eppendorf buit. Guardar a 4 0C per més 

endavant realitzar un glicerolat ***. 

3. Afegir 1,5 mL de la mostra tèrbola a un altre Eppendorf i fer una centrifugació 

(5000 rpm/6’/TA).  

4. Descartar sobrenadant25 i resuspendre el pellet26 amb 200 µL d’un buffer de suspensió 

(R3). Incubar-ho 5’ en gel.  

5. Després de la incubació, afegir 200 µL d’un buffer diferent (L7) que produeix lisi 

cel·lular a la membrana bacteriana. Invertir llavors l’Eppendorf deu vegades per 

mesclar-ho bé i deixar reposar 5’ a TA.  

6. Una vegada reposat, afegir 200 µL d’un buffer diferent (N3) de precipitació. Invertir 

llavors l’Eppendorf deu vegades i incubar-lo en gel 20’. Abans de la incubació s’han 

de poder apreciar petits precipitats blancs, els quals no volem.  

7. Centrifugar la mostra (13.000 rpm/10’/4 0C). Transferir el sobrenadant (600 µL) a 

un nou Eppendorf i llançar l’Eppendorf amb el precipitat. Al nou Eppendorf on 

s’ha transferit el líquid, afegir-hi 450 µL d’Isopropanol (deshidrata el plasmidi, el 

DNA). A continuació invertir-lo 15-20 cops.  

8. Centrifugar la mostra (13.000 rpm/10’/4 0C). Aspirar el sobrenadant al buit i 

resuspendre el pellet (en aquest cas si es desenganxa de la paret de l’Eppendorf és 

suficient) amb 200 µL d’etanol (ETOH) del 70%. L’etanol renta la mostra, 

bàsicament.  

9. Centrifugar (13.000 rpm/5’/4 0C) per poder separar posteriorment els plasmidis de 

l’etanol. Aspirar llavors el sobrenadant amb la pipeta (tenir molt compte de no 

emportar-se els plasmidis) i deixar assecar el pellet completament.  

10. Quan el pellet estigui sec, resuspendre’l amb 40 µL d’H2O. Si no es fan servir les 

mostres al moment, guardar a –20 0C.     

*** Glicerolat: consisteix en afegir la mateixa quantitat de glicerol que de mostra. En 

aquest cas, barrejar 350 µL de mostra amb 350 µL de glicerol. El glicerol fa de conservant i 

permet que a –80 0C no es formin cristalls en la mostra que es vol congelar.  

 

                                                           
25 Sobrenadant (supernatant): líquid que queda després de realitzar una centrifugació.   

26 Pellet: part més densa enganxada al fons de l’Eppendorf després de realitzar una centrifugació.  
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6.2.4 Quantificació del DNA  

  

L’objectiu és quantificar el DNA aïllat amb la MINIPREP. Per poder dur-ho a terme, es 

necessiten 4 µL de mostra (1 µL per cada tub) i una màquina amb programa informàtic que 

quantifica. En aquest cas s’usa el Nanodrop (marca comercial del nanòmetre). 

PROTOCOL  

1. Posar la mostra (1 µL) al Nanodrop.  

2. Escollir al programa informàtic el que es vol quantificar. En aquest cas: àcids 

nucleics.   

3. Després de quantificar, guardar mostres a –20 0C si no s’han de fer servir el mateix 

dia.  

 

6.2.5 Transfecció a cèl·lules 293 HEK amb control de GT4082  

 

L’objectiu és internalitzar el DNA quantificat dins de cèl·lules 293. Per aquesta transfecció 

s’ha seleccionat el plasmidi amb Mica #2 (el de 825, 2 ng/µL) i el plasmidi amb Mica-mut 

#1 (el de 903,5 ng/µL). Vegeu secció 7.2.3. 

Una transfecció ha de tenir un control. En aquest cas, s’ha seleccionat uns plasmidis amb 

GFP anomenats GT4082. Si la transfecció es realitza bé, les 293 s’haurien de visualitzar 

verdes al microscopi de fluorescència.  

També és necessari destacar que la transfecció s’ha de realitzar en una cambra de flux 

laminar, encara que no cal que aquesta s’ubiqui dins d’una cambra de bioseguretat 2 (vegeu 

annex 3). 

PROTOCOL  

1. Per a la preparació de la placa, aspirar el medi en el que es troben les HEK 293 i 

afegir 5 ml de PBS. Aspirar després aquest i afegir 1 ml de tripsina per aixecar les 

cèl·lules. Incubar 5’ a 37 0C. Afegir 5 ml de medi per anul·lar la tripsina i afegir uns 

3 ml més de medi (tot això a cadascuna de les sis cel·les de la placa). 

2. Rotular tres eppendorfs i tres de les sis cel·les de la placa (mica/mica-

mut/GT4082). A les altres tres cel·les hi haurà cèl·lules sense transfectar –per si es 

volen usar més endavant–. 
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3. En cada eppendorf, barrejar 19,5 µL de CaCl2 amb els µL concrets de cada mostra 

(mica: 4 µL/mica-mut: 3,3 µL/GT4082: 7 µL). Afegir aigua esterilitzada fins als 

162 µL. Incubar la mostra 5’ a TA. Vegeu càlculs a (annex 4). 

4. Afegir 162 µL de HBS a la mostra, gota a gota i sacsejant la solució. Incubar 20’ a 

TA.  

5. Afegir-ho a la placa gota a gota, movent aquesta al mateix temps. Incubar 16 h. 

aprox. a 37 0C.   

 

6.2.6 Preparació de les mostres per al citòmetre   

 

Després de les 16 h. de la transfecció, canviar el medi i deixar unes altres 24 h. Al dia 

següent, preparar les plaques per al citòmetre. Aquesta part no l’he realitzat ni l’he visualitzat, 

però s’ha de fer i comentar per a observar i entendre els resultats al citòmetre. 

Per saber més detalladament el funcionament del citòmetre, consulteu (annex 5).  

PROTOCOL  

1. Aixecar les cèl·lules amb 0,5 ml de tripsina per pou i afegir 5 ml de medi.  

2. Centrifugar 5’ a 4 0C i a 1500 rpm, i resuspendre en 800 µL de PBS (si es treballa 

amb ICO15 o ICO15-MICA, resuspendre en 600 µL). Distribuir 200 µL per pou en 

una placa de 96 pous. 

3.  Centrifugar amb les mateixes condicions i resuspendre en 100 µL ***. Reposar 30’ 

amb gel.  

4. Afegir 100 µL de FACS buffer per pou i centrifugar amb les mateixes condicions.  

5. Realitzar dos rentats amb FACS buffer i afegir 100 µL per pou de l’anticòs secundari 

Alexa 647 (marca l’anticòs primari que reconeix Mica).  

6. Afegir 100 µL de FACS buffer, centrifugar, descartar sobrenadant i realitzar dos 

rentats amb FACS buffer.  

7. Afegir 200 µL de 1,5% de PFA en FACS buffer. Incubar 15 min en gel.   

8. Centrifugar, realitzar dos rentats i guardar les mostres a 4 0C fins el moment d’anar 

al citòmetre.   

*** Al citòmetre, abans de passar les mostres que es volen analitzar, es passaran diversos 

controls i mostres amb isotips (no marquen mica) pel fet que així es donen uns resultats 

bons i no esbiaixats. Una de les coses comentades que varien d’aquestes mostres és la 

resuspensió: 
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- Control: la resuspensió es realitza amb FACS buffer.    

- Isotip27: la resuspensió és 1/10 amb IgCo1 (ratolí).  

- Anticòs primari: la resuspensió és amb AMO 1-500 BAMOMAB (3,5 µL + 346,5 

µL de FACS buf.). 

 

6.2.7 Confirmació de la sobreexpressió mitjançant citometria  

 

La citometria permetrà confirmar si se sobreexpressa Mica i Mica-mut en les cèl·lules HEK 

293 mitjançant uns gràfics a l’ordinador.   

PROTOCOL  

1. Passar pel citòmetre el primer tub, un control sense anticòs.  

2. Passar el segon tub, cèl·lules 293 amb Isotip.  

3. Passar el tercer tub, 293 control amb anticòs que reconeix mica.  

4. Passar el quart tub, 293 amb mica i isotip.  

5. Passar el cinquè tub, 293 amb mica i amb anticòs que reconeix Mica (AMO).  

6. Passar un tub amb 293, Mica-mut i isotip.  

7. Passar el últim tub amb 293, Mica-mut i AMO.   

 

6.3 Purificació de cèl·lules NK  
 

L’objectiu d’aquesta pràctica és purificar natural killer de la sang per fer proves 

posteriorment en el projecte anterior i en altres. Cal destacar que aquesta pràctica només la 

vaig visualitzar, no hi vaig poder participar.   

Per fer la purificació es parteix de 24 ml de sang humana diluïda (12 ml de sang + 12 ml de 

PBS). Com només es pot purificar un màxim de 15 ml de sang, es faran 2 tubs de 12 ml.   

PROTOCOL  

1. Agafar dos falcons (tubs) de 50 ml amb filtre i afegir 15 ml de ficol, un polisacàrid 

en solució amb densitat coneguda que permet separar les cèl·lules nucleades 

(PBMC) d’altres components a la sang. Centrifugar 1 min a 1000g.  

                                                           
27

 Isotip: cadascun dels cinc tipus d’anticossos. Els isotips d’anticossos són IgM, IgE, IgG, IgD, IgA.  
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2. Afegir els 12 ml de sang diluïda a cada tub. Vegeu (fig. 33). Centrifugar a 1000 g. 15 

min evitant que es barregi tot de nou (opció “slow”: trigarà uns 20 min).  

3. A la part superior queda el plasma. Vegeu (fig. 34). Treure’n una part d’aquest i 

descartar-la. Afegir la resta del plasma dels dos tubs a un nou falcon de 50 ml. El 

que es vol és purificar els anells centrals.  

4. Omplir aquest falcon amb DPBS (solució) i centrifugar 7 min a 500g.  

5. Eliminar sobrenadant i resuspendre el pellet amb 1 ml de DPBS.   

6. Omplir amb DPBS i centrifugar altre cop 7 min a 500g.  

7. Descartar sobrenadant i resuspendre el pellet amb 1 ml d’ACK lysing buffer. Afegir 9 

ml més i incubar 5 min a TA.  

8. Omplir amb DPBS i centrifugar 5 min a 1500g.  

9. Descartar el sobrenadant i resuspendre el pellet amb 500 µL de isolation buffer.  

10. Afegir 100 µL de FBS i 100 µL d’un Antibody mix que reconeix totes les cèl·lules 

menys les NK (per entendre-ho, seguir llegint).  

11. Incubar 20 min a 4 0C.  

12. Mentre s’incuba la mostra, es duu a terme la neteja de les Dynabeads, unes boles 

metàl·liques a les quals els anticossos, que marquen tot menys NK, s’enganxen. 

Agafar un falcon de 15 ml, afegir 500 µL de Dynabeads i 500 µL de isolation buffer. 

Deixar 1 min a l’iman (DynaMag 15, en aquest cas) i descartar tot el líquid amb 

una pasteur (les boles estan enganxades a la paret del falcon). Treure de l’iman i 

afegir 500 µL de isolation buffer. Guardar a TA (uns 25 0C).   

13. Finalitzada la incubació, afegir al falcon 4 ml de isolation buffer. Centrifugar 7 min a 

500g.  

14. Descartar el sobrenadant i resuspendre el pellet amb els 500 µL de Dynabeads 

rentades. Incubar 15 min a TA i en moviment.   

15. Afegir 4 ml de isolation buffer i resuspendre amb pipeta unes 10 vegades.  

16. Deixar el tub al iman 2 min i transferir el sobrenadant a un altre tub. En aquest 

sobrenadant es troben les NK, ja que la resta “s’ha enganxat”. 

17. Afegir 4 ml de isolation buffer al tub del iman i resuspendre el pellet. Deixar al iman 2 

min i transferir el sobrenadant al tub del punt 16. Aquest pas es realitza per a que el 

rendiment de la purificació sigui millor.  

18. Deixar aquest últim falcon al iman 2 min i transferir el sobrenadant a un nou 

falcon. Aquest pas es realitza per assegurar la presència únicament de NK.  

19. Centrifugar 5 min a 1500 rpm, eliminar el sobrenadant i resuspendre el pellet (NK) 

en 2 ml de medi de cultiu.  
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20. Per finalitzar, comptar les cèl·lules i passar-les a placa de cultiu per reservar-les al 

incubador a 37 0C.  

 

6.4 Titulació funcional mitjançant anti-Hexó   
 

L’objectiu d’aquesta pràctica és realitzar la titulació funcional de tres variacions d’ICO15K 

i d’un ICO17K. Dit d’una altra forma, s’ha de buscar quantes partícules víriques funcionals 

hi ha per ml (TU/ml).  

Normalment es fan tres titulacions d’un virus. La primera és la que es farà a continuació, 

una titulació funcional abans de purificar el virus, abans de tenir només virus. Les altres 

dues titulacions es realitzen després de purificar el virus: es fa una altra titulació funcional 

que confirma les partícules funcionals respecte les totals de virus, i una titulació física on es 

busca quantes partícules víriques, tant funcionals com no, hi ha per ml (vp/ml). El resultat 

final de les titulacions és vp/TU, el que comporta que aquest hagi de ser el més petit 

possible.  

La titulació es realitzarà mitjançant un marcatge per anti-Hexó, un anticòs que marca 

l’hexó de l’adenovirus que es vol titular. Aquesta és la forma més comuna a IDIBELL. 

PROTOCOL (1r dia) –treballar en cambra de bioseguretat 2–.  

1. Agafar una placa de 96 pous ja preparada (primera columna amb virus) i posar 100 

µL de medi a tots ells. Preparar dilucions 1:10 als pous (afegir 11 µL de cell extract al 

primer pou i barrejar. Agafar 11 µL d’aquest mateix pou i afegir-los al següent. I 

així successivament –en arribar a l’últim pou, agafar 11 µL d’aquest i llençar-los–).  

2. Afegir 50 µL d’una solució de 2 x 106 cèl·lules/ml (a cada pou hi haurà unes 105 

cèl·lules) + 5% de FBS. En aquest cas les cèl·lules usades són A549, encara que 

també es poden usar 293 HEK.  

3. Incubar el virus i les cèl·lules 36 h. (temps suficient per a que el Ad repliqui a les 

A549/293).  

PROTOCOL (2n dia) –treballar el punt 4 en cambra de bioseguretat 2–.  

4. Aspirar el medi en compte (de menys virus a més) i deixar assecar a l’aire 5 min.  

5. Afegir 100 µL de metanol/pou (fixa la mostra). Incubar 10’ a –20 0C i aspirar-lo.  

6. Realitzar dos rentats amb PBS2+ (per cada 100 ml de PBS, afegir 1 ml de Mg, 1 ml 

de CaCl2 i 1% de BSA –1ml–).  
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7. Afegir 50 µL/pou de dilució 1:5 d’anticòs primari (anti-Hexó) amb PBS2+. Evitar la 

formació de bombolles. Vegeu càlculs a (annex 6).  

8. Incubar 1-2 hores a 37 0C i realitzar tres rentats amb 100 µL de PBS2+.  

9. Afegir 50 µL/pou de dilució 1:500 d’anticòs secundari (Alexa488) amb PBS2+ 

(l’anticòs secundari conjugat s’uneix a l’anticòs primari i conté fluorocrom, el que 

permet visualitzar si la unió de l’anti-Hexó i l’hexó s’ha complert correctament). 

Evitar la formació de bombolles. Vegeu càlculs a (annex 6).  

10. Incubar 1-2 hores a 37 0C i a la foscor. 

11. Realitzar tres rentats i deixar en PBS. Guardar a la nevera tapat amb paper 

d’alumini si no es segueix treballant el mateix dia.   

PROTOCOL (3r dia)  

12. Quantificar el punts verds (spots, en anglès) en cada pou usant un microscopi de 

fluorescència invertit (objectius a baix). Un núvol de cèl·lules verdes suggereix 

infeccions secundàries, pel que s’ha de quantificar com una sola cèl·lula positiva.  

13. Fer els càlculs i obtenir els resultats amb TU/ml.  
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7. Resultats i discussions   
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7.1 Infecció de HEK 293 amb AdGL  
  

Després de la incubació a 37 0C tota la nit, es poden apreciar les cèl·lules més separades del 

que estaven inicialment (fig. 29). A més, quan aquestes s’observen a través del microscopi 

de fluorescència amb llum blava, es poden visualitzar verdes (fig. 30). Això es degut a 

l’efecte de les GFP, les proteïnes que s’han expressat a la superfície de les 293 gràcies al gen 

que conté AdGL. Aquest fet confirma una bona infecció.  

 

 

Figura 29 i 30. Infecció a les 24 h. de les HEK 293. A l’esquerra es poden observar les cèl·lules 293 

a les 24 h. d’entrar en contacte amb AdGL. I a la dreta es poden visualitzar les mateixes cèl·lules, en 

aquest cas verdes gràcies a l’efecte de les GFP, que confirmen la infecció. Les imatges han estat 

captades a través d’un microscopi de fluorescència a 20x.  

 

Als tres dies (72 h.) es tornen a observar les cèl·lules 293 per apreciar canvis. S’observen 

més rodones i algunes flotant. Aquest fet confirma l’efecte citopàtic (fig. 31).  
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Figura 31. Efecte citopàtic a les 72 h. de la infecció. En aquesta imatge (20x) es poden observar les 

cèl·lules 293 post infecció (tres dies). S’aprecien més rodones i algunes flotant, el que confirma que 

s’han mort o estan a punt de fer-ho.   

 

7.2 Mica i Mica-mut en cèl·lules 293 

7.2.1 Dilucions dels plasmidis   

 

Passades les 24 h. de repòs a 37 graus de les dilucions dels plasmidis, s’observen punts a les 

plaques. Cada punt és una colònia amb moltes DH5α que s’han clonat. I cada cèl·lula 

conté un plasmidi, també clonat de l’inicial.   

 

7.2.2 Colònies: selecció   

 

Després de la incubació en agitació s’observa el líquid dels tubs, que era gairebé 

transparent, tèrbol. Això significa que les DH5α (i els plasmidis, és clar) s’han clonat encara 

més. Aquesta clonació en líquid també ha estat possible gràcies a l’oxigen que ha entrat als 

tubs, els quals no s’havien tancat del tot.  

 

7.2.3 Quantificació del DNA després de la realització de la MINIPREP  

 

Amb l’ajuda del Nanodrop s’ha pogut quantificar quant DNA hi ha a cadascun dels 4 pellet 

dissolts amb 40 µL d’aigua:  
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Taula 5. Resultats de la quantificació de DNA. 

Gen #mostra Quantificació 

Mica #1 1116,6 ng/µL 

Mica #2     825,2 ng/µL 

Mica-mut #1    903,5 ng/µL 

Mica-mut #2     920,9 ng/µL  

 

Els resultats obtinguts són molt alts tenint en compte que s’ha fet una MINIPREP i 

normalment la quantificació de DNA és més baixa. A vegades pot passar, però s’ha 

comentat que ha estat un error del nanòmetre i potser ha donat unes dades errònies. No 

obstant i com es veurà posteriorment, no ha impedit que el projecte seguís endavant.   

 

7.2.4 Transfecció a 293 HEK  

 

Després de la incubació de 16h., s’han portat les cèl·lules transfectades al microscopi de 

fluorescència per veure si el control GT4082 ha donat positiu, si les cèl·lules es veuen 

verdes gràcies a l’acció de les GFP.  

Els resultats no han estat els esperats: les cèl·lules no s’han vist verdes, el que significa que 

el control amb GFP no ha anat bé i el que fa dubtar sobre si la transfecció s’ha realitzat 

correctament. No obstant, com a un altre grup també els va passar això, la pràctica amb 

citometria s’ha realitzat igualment per confirmar o no si es sobreexpressa mica/mica-mut. 

 

7.2.5 Citometria per confirmar la sobreexpressió  

 

Després de passar els tubs pel citòmetre i visualitzar els gràfics, s’ha pogut confirmar la 

sobreexpressió de Mica i Mica-mut, el que significa que la transfecció al final ha anat bé. 

Veient els resultats (fig. 32), sembla que les 293 (que expressen Mica) no expressen ADAM 

10, ja que la quantitat de Mica i Mica-mut són molt semblants. Tot i així, s’haurien de 

realitzar més proves per confirmar-ho.  
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Figura 32. Resultats de la citometria amb Mica i Mica-mut. La sobreexpressió de Mica i Mica-mut 

ha donat positiva. Els controls i les mostres amb isotips han permet establir uns gràfics per comparar 

amb els de les altres mostres i confirmar la sobreexpressió d’aquestes proteïnes. Per començar, la 

mostra sense mica transfectada té una intensitat de fluorescència de 71,3, que la aporta la mica 

expressada per les pròpies 293. Després es confirma la sobreexpressió al veure el gràfic blau fosc, que 

es dóna per una intensitat de fluorescència de 161, més del doble que la mostra anterior. Finalment, 

la mostra amb Mica-mut té una intensitat de fluorescència de 148, el que també confirma la 

sobreexpressió (es detecten les mica ja expressades i les mica-mut transfectades). Es dubta de 

l’expressió d’ ADAM 10.  

  

La continuació d’aquest projecte seria fer assaigs in vitro amb cèl·lules murines que no 

expressen Mica però sí ADAM 10 i fer assaigs amb cèl·lules NK. Per ser sincers, aquesta 

pràctica es volia dur a terme des del principi amb aquestes cèl·lules murines, però no 

estaven en condicions de transfectar-les. Per això es van usar HEK 293, finalment. 

 

7.3 Quantificació de les NK purificades  
  

Encara que és una norma que no s’ajusta a tots els cassos (com per exemple aquest), es diu 

que en 1 ml de sang hi consten un milió de PBMC. I d’aquest milió, també es diu que un 

20% normalment són cèl·lules natural killer. Per tant, si aquesta aproximació fos totalment 

exacta i la purificació tingués un rendiment de 1, hauríem d’obtenir un resultat d’unes 2,4 x 

106 NK.  
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20% de 12 x 106 PBMC en 12 ml de sang = 2,4 x 106 NK 

S’han obtingut 2 ml amb NK purificades. En 1 ml s’han contat 3,41 x 105 NK, de les quals 

un 96% estan vives. Per tant, el resultat obtingut són unes 6,82 x 105 NK totals extretes de 

12 ml de sang.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 33 i 34. Purificació de les NK. Esquerra: incorporació de la sang al ficol. Incorporació dels 

12 ml de sang diluïda al PBS del falcon de 50 ml on hi ha present el ficol. És la imatge abans de 

realitzar la centrifugació del pas 2 de la purificació // Dreta: centrifugació de la sang amb el ficol. 

Aquesta imatge s’ha pres després de realitzar la centrifugació del pas 2 de la purificació. Es pot 

observar diverses bandes gràcies a la densitat del ficol. A dalt de tot hi ha el plasma i, a baix de tot, 

eritròcits. Es pot observar també un líquid transparent a dalt dels eritròcits, el qual és el ficol. 

Finalment, es visualitza un anell central rosa (que es vol purificar) on es troben les PBMC “aïllades”. 

Vegeu secció 6.3. 

 

7.4 Resultats en TU/ml de la titulació funcional  

 

En aquesta pràctica s’han realitzat els càlculs en TU/ml de tres variacions de ICO15K i 

d’una de ICO17K. Tal i com s’aprecia al protocol del 3r dia de la secció 6.4, consisteix en 

seleccionar un pou amb una dilució de virus concreta i comptar els punts verds presents en 

aquest. Per cada virus, es realitza aquest procediment 3 vegades, ja que amb rèpliques 

s’augmenta la confiança estadística del resultat. Finalment, s’aplica la següent fórmula:  

Mitjana de les rèpliques · dilució del pou · 10 = TU/ml   
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S’ha pogut realitzar bé les titulacions de les dues primeres variacions d’ICO15K. No 

obstant, en la tercera rèplica d’una tercera variació d’ICO15K i també en l’ICO17K, hi ha 

hagut problemes. Les dilucions no estaven bé i apareixien molts punts verds (més de 100 i 

fins i tot 200). Per aquest motiu s’hauran de tornar a repetir aquestes dues titulacions.  

A la taula següent apareixen els resultats:  

Taula 6. Resultats de la titulació funcional mitjançant anti-hexó.  

 Virus No pou /factor 

de dilució 

R1 R2 R3 Mitjana TU/ml 

1 ICO15K-V4KRPH20 7 / 1E+07 66 56 74 65,33 6,53E+09 

2 ICO15K-40SAPH20 7 / 1E+07 58 73 60 63,66 6,36E+09 

3 ICO15K-VK4RIIIaPH20 7 / 1E+07 95 62  78,5 7,85E+09 

4 ICO17K (ICO15K-

IIIaPH20) 

      

 

*** Cal saber que 1E+07, per exemple, significa 1·107 i que les “R” fan referència a les rèpliques. 
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8. Conclusions  
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8.1 Conclusions de la part pràctica 
 

D’aquesta fase del treball se’n poden extreure quantioses conclusions. No obstant, com 

moltes coses a dir sobre la pràctica a IDIBELL i els respectius conceptes ja s’han comentat 

a les discussions, aquí es presenten les conclusions més importants:   

 

1. Els vectors d’expressió no tenen el gen E1A i per tant només poden replicar en 

cèl·lules que aportin aquest gen, com ara les 293 HEK.  

 

2. AdGL és un vector d’expressió amb un gen que codifica GFP quan infecta cèl·lules 

com ara HEK 293. GFP és una proteïna que emet llum verda al captar una 

longitud d’ona concreta (sovint corresponent a llum blava).  

 

3. Mica–mut és una proteïna mutada de mica que impedeix la codificació de 

proteases ADAM i, per tant, també impedeix la inactivació de les NK.  

 

4. DH5α són unes bactèries amb mutacions al seu genoma que permeten la clonació 

d’un plasmidi sense problemes. 

 

5. Les cèl·lules 293 HEK sembla que expressen MICA però no proteases ADAM 10. 

 

6. En 1 ml de sang hi ha aproximadament 106 PBMC. I d’aquestes, un 20%, també 

aproximadament, són NK.  

 

7. La primera titulació funcional d’un virus, un exemple de la qual s’ha exposat en 

aquest treball, es realitza abans de purificar aquest. L’objectiu és calcular la 

quantitat de partícules víriques funcionals hi ha per ml (TU/ml). A IDIBELL es 

realitza mitjançant anti-hexó, un anticòs que marca l’hexó de l’Ad que es vol 

titular.  

 

  



 

 

84 
 

8.2 Conclusions generals del treball    
 

“Ús d’Adenovirus oncolítics per a la lluita contra el càncer” és un treball que presenta 

alternatives per combatre el càncer. Aquestes alternatives, les quals són la viroteràpia 

oncolítica i la immunoteràpia, no fan patir efectes secundaris greus als pacients, al contrari 

que la quimioteràpia i la radioteràpia. Aquest fet aporta moltes esperances als oncòlegs que 

ens demostren que combatre el càncer no és impossible.  

Els adenovirus són un tipus de virus que, modificats genèticament, s’usen actualment per a 

infectar cèl·lules cancerígenes i despertar el sistema immunitari de l’organisme. Un 

exemple a destacar és el virus Delta–24–RGD, ja que demostra que en un 20% dels 

pacients, els seus sistemes immunitaris van anar més enllà, matant també les cèl·lules 

cancerígenes no infectades. Això és un gran avanç, ja que les cèl·lules cancerígenes van 

evolucionant per intentar no presentar res a les seves superfícies que cridi l’atenció al 

sistema immunitari, cosa que provoca que la nostra immunitat quedi silenciada contra 

aquest perill.  

Grans avenços també es podran assolir intentant superar els obstacles que la viroteràpia 

oncolítica presenta, com ara la pobra propagació intratumoral del virus, l’administració 

sistèmica que impedeix una bona focalització del virus cap al tumor, la presència d’un 

estroma dens, i la intensa resposta antivírica davant d’una pobra resposta antitumoral, 

entre d’altres. A IDIBELL ja estan treballant en aquest aspecte, inserint RGD al shaft de la 

fibra per impedir interaccions de l’Ad en sang; modificant els Ad per a què, per exemple, 

codifiquin toxines i enzims que ataquin l’estroma dens; millorant els models murins per a 

què aquests siguin més permissius; etc.   

Veure la intervenció del sistema immunitari va ser pas endavant molt gran, i per aquest 

motiu, la combinació d’Ad amb altres enfocaments d’immunoteràpia podrà superar els 

obstacles presents avui en dia i augmentarà encara més les possibilitats d’un èxit clínic 

molt gran i desitjable. 

Finalment, el treball es podria resumir en unes paraules dites pel neuròleg Juan Fueyo:  

 

“La investigació del càncer és un procés maratonià. Tens constants derrotes ja que la naturalesa 

amaga molt bé els seus secrets i costa fer descobriments. No obstant això, s’ha de tenir sempre un 

optimisme caut”. 
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8.3 Conclusió personal 
 

Dia rere dia em faig constantment preguntes, buscant els perquès de les coses, cercant 

l’explicació a aspectes que desperten la meva curiositat. Sempre m’agrada arribar a tot 

detall, a la última gota d’un got ple de coneixements. I encara que això sovint sigui 

impossible, és per aquest motiu que aquest treball m’ha apassionat, ja que al respondre una 

pregunta me’n sorgia una altra, i una altra, i una altra... i era captivant anar comprenent 

cada cop més els conceptes que t’anaven explicant, anar donant sentit a tot el que he tingut 

el plaer de descobrir. 

Majoritàriament, aquest treball m’ha aportat coses positives. No obstant, cal destacar que 

també n’ha hagut de negatives, sobretot als inicis del treball. Em va ser difícil començar el 

TR, ja que no sabia ben bé cap a on enfocar-lo i com lligar-ho tot a la perfecció. 

Principalment anava dirigit cap a un àmbit d’oncologia cerebral i viroteràpia amb el ∆24. I 

un problema que trobava és que no visualitzava una perfecta relació amb les pràctiques 

d’IDIBELL, ja que aquestes no estaven relacionades amb tumors cerebrals. Finalment, el 

treball va anar patint canvis fins a plantejar una part teòrica vinculada al càncer i a la 

viroteràpia oncolítica en general, com s’ha comentat també a la presentació del treball.  

Ha estat un llarg procés, però el resultat sincerament em satisfà bastant. Espero que d’aquí 

uns anys la viroteràpia i la immunoteràpia del càncer comencin a destacar encara més del 

que ho fan ja ara, perquè en aquests dos àmbits relacionats entre sí estic segur que s’hi 

troben els coneixements necessaris per plantar cara al càncer i combatre’l totalment. I això 

és imprescindible ja que estem parlant del combat d’una de les majors causes de mort al 

món, estem parlant de salvar el futur de milions de vides. 
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Annex 1. Abreviatures i significat  
 

En aquest annex s’hi troben algunes de les abreviatures més usades en el treball i el seus 

respectius significats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abreviatura 

%   

’/min.  

∆24  

µF  

µL  

0C  

20x 

Ad  

ADP  

Adpol  

BSA  

CaCl2  

CAR   

CR 

DAMPs 

DNA 

DPBS 

DSG-2   

ETOH  

FACS  

FBS  

FDA   

g  

GFP   

h.  

  

Significat 

Tant per cent  

Minut  

Delta–24  

Microfarad (10 –6 F) 

Microlitre (10 –6 L)  

Graus centígrads  

Augments al microscopi  

Adenovirus  

En aquest cas: Adenovirus Death Protein  

Polimerasa d’Adenovirus   

Bovine Serum Albumin  

Clorur de calci  

Coxsackie–Adenovirus Receptor  

Complete response 

Damage-associated molecular pattern 

Àcid desoxiribonucleic  

Dulbecco’s phosphate-buffered saline 

Desmoglein-2  

Etanol  

Fluorescence Activated Cell Sorting 

Fetal Bovine Serum   

Administració d’Aliments i Medicaments  

gram / Centrifugació: força relativa 

Green Fluorescent Protein  

hora  
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Abreviatura  

HAd 

HBS 

HSV-1  

ICD 

ICO   

IDIBELL   

ITR 

kb  

M (fase M)  

MEC  

MFI  

MHC/CMH 

ml  

MLP  

MOI   

NaCl 

NaOH 

NDV  

ng  

NIH  

NK  

NPC  

O/N  

OAd 

PAMPs 

PBMC  

PBS  

PET 

 

 

Significat 

Adenovirus Humà  

Hepes Buffered Saline 

Virus de l’Herpes Simple 1   

Immunogenic Cell Death 

Institut Català d’Oncologia  

Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge  

Inverted Terminal Repeat  

kilobase (103 bases)  

Mitosi  

Matriu Extracel·lular  

Mean Fluorescent Intensity   

Complex Major d’Histocompatibilitat 

mililitre (10 –3 L) 

Major Late Promoter   

Multiplicity of Infection  

Clorur de sodi / Sal  

Hidròxid de sodi 

Virus de la Newcastle 

nanogram (10 –9 g) 

National Institutes of Health / Institut Nacional del Càncer  

Natural Killer 

Nuclear Pore Complex  

Over Night  

Adenovirus Oncolític  

Pathogen-associated molecular pattern 

Cèl·lula Mononuclear de Sang Perifèrica   

Phosphate Buffered Saline  

Positron Emission Tomography  
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Annex 2. AA (aminoàcids)   
 

 

 

 

 

 

 

Abreviatura  

PFA 

pTP  

Rb  

RGD  

RM  

rpm   

RT/TA  

SPECT  

ssDBP  

TAAs 

TAC 

TU  

V  

vp  

VSV  

VV  

Ω  

 

Significat 

Paraformaldehid 

Proteïna Preterminal 

Retinoblastoma  

Arginine–Glycine–Aspartic Acid   

Ressonància Magnètica   

revolucions per minut 

Room Temperature / Temperatura Ambiental  

Single Photon Emission Computer Tomography  

single-stranded DNA Binding Protein 

Tumor-associated antigens 

Tomografia Axial Computeritzada   

Transducing Unit  

Volt  

viral particle  

Vesicular Stomatitis Viruses 

Virus Vaccinia  

Ohm  

 

 

A Alanina  

C Cisteïna 

D Àcid aspàrtic 

E Àcid glutàmic 

P Prolina  

Q Glutamina  

R Arginina  

S Serina 

T Treonina  

V Valina  

W Triptòfan  

Y Tirosina   

 

K Lisina  

L Leucina  

M Metionina  

N Asparagina  

F Fenilalanina   

G Glicina  

H Histidina  

I Isoleucina 
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Annex 3. Seguretat i càlculs de la infecció de les 293 amb AdGL  
 

En aquesta pràctica s’ha de treballar a la cambra de bioseguretat 2, ja que es treballa a la 

cambra d’Ad i es requereix una seguretat més gran:  

- Presència de dues portes abans d’entrar a la cambra.  

- Ús de bata especial i més llarga.  

- Ús de peücs.  

- Ús de 2 guants a cada mà, “ja que el que entra a la cambra no pot tornar a sortir”.  

- Conté cambra de flux laminar (un corrent d’aire protegeix l’interior de la cambra i a 

tu). Tot el que hagi d’entrar en aquesta s’ha de netejar abans amb etanol. I quan 

s’acaba de treballar, la cambra s’ha de netejar amb lleixiu, aigua i sabó, i etanol. 

Finalment, s’ha de tancar, apagar i posar la llum UV per acabar de desinfectar.   

 

Càlculs  

En una placa amb HEK 293 se sap que hi ha 15 x 106 cèl·lules aproximadament. S’usa 

MOI 5 (5 partícules de virus per cèl·lula a infectar) per assegurar la infecció. Per tant:   

15 · 106 · 5 = 0,75 · 108 partícules de virus 

També se sap que el AdGL conté 5,36 x 109 TU/mL, on “TU” són les partícules de virus 

infectives i 1 mL són 1000 µL. Per tant, els µL de virus a usar són: 

                       

              
 

= 14 µL aprox. de AdGL 
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Annex 4. Càlculs de la transfecció amb Mica i Mica-mut  
 

1. Plasmidi GT4082. 441,6 ng/ µL  

  µ  
       

  µ 
  

  µ 

        
 

6,8 µL (7 µL aprox.) de virus + 135,5 µL d’aigua (162 – 19,5 – 7) 

2. Plamidi MICA #2. 825,2 ng/ µL   

  µ  
       

  µ 
  

  µ 

        
 

3,6 µL (4 µL aprox.) de virus + 138,5 µL d’aigua (162 – 19,5 – 4) 

3. Plasmidi MICA-mut #1. 903,5 ng/ µL 

  µ  
       

  µ 
  

  µ 

        
 

3,3 µL de virus + 139,2 µL d’aigua (162 – 19,5 – 3,3) 

 

Annex 5. Citometria 
 

La citometria és un mètode que serveix per saber el número de cèl·lules d’una mostra, per 

conèixer si estan mortes o vives i per determinar característiques d’aquestes com ara la 

mida i la forma. És imprescindible comentar que el citòmetre s’usa també per presenciar 

marcadors tumorals com ara proteïnes en la superfície de les cèl·lules.  

El funcionament és molt precís i complex. Les cèl·lules es tenyeixen amb un tint sensible a 

la llum o es marquen amb anticossos, i es van passant una per una per un làser. Aquestes es 

poden mesurar gràcies a la presència de diversos tipus de llum d’una determinada longitud 

d’ona que detecten les cèl·lules gràcies al seu tint fotosensible/anticòs. Tot va lligat a un 

programa informàtic que mostra els diferents tipus de gràfics.  

Aquest mètode es pot apreciar a la fig. 35.   
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Figura 35. Representació del funcionament d’un citòmetre. Es pot apreciar com les cèl·lules van 

passant una per una pel làser. També es visualitzen les llums amb els prismes i les lents respectives 

que detecten les cèl·lules tintades amb un tint fotosensible o marcades amb anticossos. Tota la 

informació s’acaba enviant a un programa informàtic que construeix uns gràfics determinats, com es 

pot observar a la dreta de la imatge.  

 

Annex 6. Càlculs de la titulació mitjançant anti-Hexó   
 

Per l’anticòs primari  

Càlculs realitzats per 100 pous. 50 µL · 100 pous = 5 ml totals d’anticòs primari. I com es 

vol una dilució 1:5 = 1 ml anticòs primari + 4 ml PBS2+.  

Per l’anticòs secundari  

Càlculs realitzats per 100 pous. 50 µL · 100 pous = 5 ml totals d’anticòs secundari. I com es 

vol una dilució 1:500 = 10 µL anticòs secundari + 4990 µL (aprox. 5 ml) PBS2+.    

 

—————————————————————————————————————————— 

 


