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Una de les principals motivacions que he tingut en realitzar aquest projecte, és 

el fet que el càncer ha estat molt present en la meva vida, ja que un familiar 

molt proper va tenir aquesta malaltia i he viscut en primera persona el procés 

de la quimioteràpia, els efectes secundaris que comporta i els últims dies de 

vida. 

 

Per tant, durant aquest temps he parlat molt del càncer però mai he aprofundit 

els meus coneixements sobre aquest i m’agradaria saber més sobre la malaltia 

i sobre com la quimioteràpia actua en el tumor. 

 

La part pràctica la realitzaré a l’Institut Oncològic de Bellvitge a l’Hospitalet de 

Llobregat (l’ICO). Estudiaré el fàrmac Gemcitabina en diferents línies tumorals 

pancreàtiques, algunes de les quals semblen ser més resistents que altres al 

fàrmac. 

 

Fent aquest seguiment, observaré l’evolució a les diferents plaques tumorals i 

veure en quins casos, aplicant quimioteràpia, s’eliminen més cèl·lules 

canceroses. Amb aquest projecte, veuré si realment l’estroma influeix o no en  

la creació de la resistència i en quin cas la quimioteràpia actua amb més 

efectivitat. 

 

La meva hipòtesi és que les línies cel·lulars amb alts nivells d’estroma 

(concretament els fibroblasts) ajudaran a desenvolupar la resistència al fàrmac. 

Hi haurà una adquisició de resistència tumoral a la Gemcitabina induïda pels 

fibroblasts associats al tumor. 

 

Amb la realització d’aquest treball de recerca, el meu objectiu és aprendre’n 

més sobre la quimioteràpia, els fibroblasts i les cèl·lules tumorals. També 

m’agradaria saber com està evolucionant la recerca en càncer avui en dia, ja 

que s’està descobrint que en alguns casos, les cèl·lules tumorals creen una 

resistència a la quimioteràpia amb ajuda d’un teixit, anomenat estroma. 

 

D’altra banda, m’agradaria saber com actua la quimioteràpia i que provoca 

envers les cèl·lules. Què és l’estroma i que conté? Com és possible que s’hi 

creï una resistència al tumor i com succeeix aquest procés? Què és el que 

causa la creació d’aquesta resistència? En quins càncers succeeix i en quins 

casos es dóna? 

1. INTRODUCCIÓ 
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Per començar el treball, hem de tenir presents tots els conceptes relacionats 

amb el càncer, per tant, començarem treballant els conceptes més generals i 

acabarem parlant dels més específics, els que ens seran més concrets. 

 
 

2.1 Que és el càncer? 
 

El càncer és una família de més de 200 malalties on les cèl·lules es 

reprodueixen descontroladament. El procés pel que una cèl·lule esdevé 

cancerosa s’anomena carcinogènesi. Aquest canvi és causat per l’acumulació 

de mutacions en la mateixa cèl·lula al llarg de la vida. 
 
 
 

 
 

Imatge 1: Carcinogènesi 

 
ResearchGate: Vanna Sanna, “Annals of the New York Academy of Sciences”, 2015. 

https://www.researchgate.net/publication/279304092_Resveratrol_nanoformulation_for_cancer_prevention_and_th 

erapy 

 
 
 

La proliferació descontrolada d’algun grup de cèl·lules pot provocar la invasió 

d’algun teixit i si això succeeix, es pot produir l'extensió de les cèl·lules tumorals 

per altres parts del cos a través de la sang, aquest procés s’anomena 

metàstasi. La diagnosi del càncer es realitza mitjançant una biòpsia. 

 

Amb aquest procediment podrem saber si la neoplàsia (massa anormal d’un 

teixit) és o no maligne. 

2. MARC TEÒRIC 

http://www.researchgate.net/publication/279304092_Resveratrol_nanoformulation_for_cancer_prevention_and_th
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Hi ha dos tipus de tumors: els benignes i els malignes. 
 

Els tumors benignes: són un tipus de neoplàsia¹ on hi ha una separació física 

amb el teixit circumdant i està ben delimitat. El creixement lent del  tumor 

permet la formació d’una càpsula al seu voltant, gràcies a això, provoca una 

major facilitat en l’extracció quirúrgica perquè no s’ha d’extirpar tant teixit sa. 

Alhora, hi ha una millor resposta al tractament i no hi ha metàstasi. 

 
 

En canvi, els tumors malignes: són 

neoplàsies on hi ha una absència de 

separació entre el tumor i el  teixit 

veí. A diferència dels benignes, no 

estan ben delimitats, per tant, no 

contenen càpsula i això els permet 

invadir els teixits adjacents. 

 
 

Imatge 2: Tipus de tumors 

 
TEMA 11: Benignitat i malignitat: Dr. Ariza, 7/11/2018. (PEM). 

 
 

 
Aquest tipus de tumors tenen pitjor pronòstic i dificultat de resposta al 

tractament, ja que l’extirpació quirúrgica és més complicada i la capacitat de 

disseminació és elevada, per tant, hi ha més  probabilitat  de  metastatitzar.  

(Dr. Ariza, 2018: 51-53) 

 

 
2.2 Tractaments 

 

Actualment, els principals tractaments pel càncer són: cirurgia, quimioteràpia i 

radioteràpia. La tria del tractament depèn de cada cas individual, de l'extensió 

del tumor, on està situat, les característiques personals i el diagnòstic del 

càncer, etc. 

 

La cirurgia és l’extirpament del teixit cancerós mitjançant una operació 

quirúrgica. Majoritàriament, aquest tractament s’utilitza quan el tumor és 

localitzable i està situat en un teixit de fàcil accés. 

 

La quimioteràpia és l’ús de fàrmacs per eliminar les cèl·lules canceroses i 

actua evitant que aquestes cèl·lules creixin i es divideixin. Com aquestes 

cèl·lules canceroses acostumen a créixer i dividir-se més ràpid que les cèl·lules 

normals, la quimioteràpia elimina aquelles cèl·lules que es reprodueixen més 

ràpidament del normal. 
 

1 Creixement anormal d’un teixit, generalment, però no sempre, forma un tumor. 
6 
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Però, aquest tractament, té molts efectes secundaris perquè no només 

destrueix les cèl·lules canceroses sinó que destrueix tota mena de cèl·lules. 

Com per exemple, depenent del fàrmac i la dosi, pot provocar l’eliminació de  

les cèl·lules capil·lars (entre altres), és per això que, si estàs en tractament, 

pots tenir pèrdua de cabell durant aquest procés. 

 

La radioteràpia és un tractament en el que s’utilitza radiació ionitzant per 

destruir cèl·lules canceroses i alhora reduir tumors. En altes dosis de radiació, 

la radioteràpia destrueix les cèl·lules canceroses o disminueix el seu 

creixement, en fer malbé l’ADN. Quan això succeeix, com el seu ADN és 

irreparable, deixen de dividir-se o simplement moren. Però la radioteràpia no 

destrueix immediatament les cèl·lules canceroses sinó que es requereixen 

setmanes de tractament perquè l’ADN s’acabi de fer mal bé del tot i la cèl·lula 

mori. 

 

Tot i que, la radioteràpia ajuda a “matar” les cèl·lules canceroses, també mata 

les cèl·lules sanes del voltant. 

 

Fins ara els oncòlegs, només han ofert als pacients els tres tractaments 

principals: quimioteràpia, radioteràpia i cirurgia. Durant molts anys, s’ha estat 

investigant una estratègia, que sense provocar efectes secundaris greus, 

permetés allargar la vida dels pacients al provocar que les seves pròpies 

defenses (Sistema Immunitari) poguessin combatre millor les cèl·lules 

malignes, és el nou tractament anomenat immunoteràpia. 

 

Aquest tractament consisteix en extreure limfòcits T del pacient amb càncer, 

concretament els TCD4 i els TCD8. Els limfòcits TCD4 són els que donen 

ordres (activadors) dels limfòcits TCD8, els quals són els especialitzats en la 

destrucció de les cèl·lules canceroses. Per obtenir els limfòcits més eficients, 

són tractats i estudiats en plaques de cultiu i posteriorment són reintroduïts al 

pacient. 

 

La finalitat d’aquest procés es basa en crear una “vacuna terapèutica” que faci 

que el sistema immunitari generi en el mateix cos cèl·lules específiques per 

combatre el càncer. (“Vacunes contra el càncer”. 2011) 

 

2.3 Epidemologia del càncer de pàncrees 
 

En la meva part pràctica, utilitzaré el tractament de la quimioteràpia fent servir 

un fàrmac, anomenat Gemcitabina. Aquest fàrmac l’aplicaré en cèl·lules 

tumorals de pàncrees. 

 

El pàncrees és un òrgan glandular2 situat a la regió posterior esquerra de 

l’abdomen. Es localitza darrere de l’estómac i davant de la columna vertebral, 

estant en contacte amb l’intestí. La majoria de les cèl·lules del pàncrees són 
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glàndules exocrines que s’encarreguen de secretar el suc pancreàtic al duodè 

a través del conducte pancreàtic. 

 
Aquest suc neutralitza els àcids que procedeixen de l’estómac i els enzims 

digestius  que  descomponen  les   proteïnes   i   els   lípids    dels    aliments. 

En canvi, només una petita part de les cèl·lules del pàncrees són glàndules 

endocrines que alliberen tres hormones: la insulina, el glucagó i la 

somatostatina. Aquestes hormones fan possible la metabolització del menjar i 

també regulen l’ús que el cos fa de la glucosa. 

 

El càncer de pàncrees és un dels càncers més difícils de tractar perquè els 

pacients tendeixen a ser diagnosticats quan la malaltia ja s’ha disseminat per 

tot el cos, donat que no presenten símptomes molt 

significatius. (AECC: 2018) 

 
Actualment, els fàrmacs utilitzats no donen gairebé cap 

resultat satisfactori, una de les raons per les quals això 

succeeix, és a causa de l’estroma que representa gairebé el 

90% de la massa del tumor, l’altre 10% són cèl·lules 

tumorals. 

 

L’estroma és una xarxa del teixit connectiu que dóna suport  

a les cèl·lules d’un teixit o òrgan. La interacció entre les 

cèl·lules de l’estroma i les cèl·lules tumorals juguen un paper 

molt important en la proliferació i progressió del càncer. 
 

Aquest, impedeix que els fàrmacs contra el càncer arribin 

als seus objectius. Les cèl·lules estromals segreguen 

factors que ajuden a fer que el tumor creixi. Un dels 

elements claus de l’estroma és un tipus de cèl·lules 

anomenades fibroblasts. 

 

2.3.1 Tractament: Fàrmac 

 

Imatge 3: Teixit estromal 

 
Extreta de l’histologia de 

l’estroma. 

 

En relació a la part pràctica que s’ha realitzat, el tractament utilitzat ha estat la 

quimioteràpia. El nom del fàrmac s’anomena Gemcitabina, comercialment 

anomenat Gemzar. És un fàrmac de quimioteràpia anticancerós. La 

Gemcitabina s’utilitza pel càncer pancreàtic, càncer vesical, càncer de cèl·lules 

grans i el càncer de mama metàstatic. 

 

Aquest fàrmac s’administra com a infusió en una vena (intravenosa, IV). La dosi 

de Gemcitabina depèn de diversos factors: l’altura i el pes, l’estat general de 

salut, el tipus de càncer que pateix, etc. 

 

La finalitat d’aplicar-hi aquest fàrmac és matar a les cèl·lules, impedint que es 

formi el material genètic, el DNA. (Chemocare, 2002) 
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2.4 Fibroblasts Associats al Càncer (CAFs) 
 

“El tumor de pàncrees és tant agressiu i tant complex que s’ha 

d’intententar atacar-lo des de varis punts, no només de les cèl·lules 

tumorals”, anuncien un grup d’investigadors del Centre Nacional 

d’Investigacions Oncològiques (CNIO). 

 

Recentment, diversos grups d’investigadors han intentat eliminar les cèl·lules 

més abundants de l’estroma tumoral, els fibroblasts, però han obtingut un 

efecte contrari del que esperaven, ja que el tumor ha seguit expandint-se i amb 

més agressivitat. 

 

Els CAFs són cèl·lules que generen factors que promouen el creixement de les 

cèl·lules canceroses i eviten que el sistema immunològic les ataqui. 

 

Existeixen dos tipus de CAFs: els que afavoreixen el creixement del tumor (pro- 

tumorals) que fan que s’hi creï una resistència al fàrmac i els que dificulten 

l’augment d’aquest (anti-tumorals) que ajuden a disminuir el tumor afavorint el 

pas del fàrmac a les cèl·lules canceroses. 

 

Aquests fibroblasts influeixen en l’inici, el creixement i la disseminació del 

càncer. Són un dels elements claus del tumor i no només donen suport físic a 

les cèl·lules epitelials sinó que també, són reguladors funcionals en el càncer. 

 

Existeixen diferents estadis de fibroblasts. 
 

 

 
Imatge 4: Activació i estadis dels fibroblasts 

 
Reviews: VVAA, “Cancer-associated fibroblasts in gastrointestinal cancer”. Box 1: fibroblasts activation. 2019. 
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Quan l’epiteli no conté cap cèl·lula cancerosa i els fibroblasts no estan activats, 

és a dir, un teixit sa, s’anomenen fibroblasts normals i aquest seria l’estat 

normal de qualsevol òrgan. 

 

Un cop els CAFs detecten cèl·lules canceroses al voltant de l’epiteli, comencen 

a estar en procés d’activació i poc a poc, a mesura que les cèl·lules es van 

proliferant, els fibroblasts passen de CAFs normals a CAFs activats. 

 

En el moment que l’òrgan està envoltat d’abundants cèl·lules canceroses, els 

fibroblasts s’activen creant la matriu extracel·lular (TME). 

La TME és una xarxa contundent que depenent de si els fibroblasts són pro- 

tumorals o anti-tumorals provocarà una resposta o una altra. En el cas dels pro- 

tumorals, la xarxa serà molt dura i impedirà que factors arribin a les cèl·lules 

canceroses. En canvi, en els anti-tumorals, la TME serà una xarxa més dèbil i 

deixarà que passin tota mena de factors i puguin arribar a estar en contacte 

amb les cèl·lules canceroses. 

 

Aquests fibroblasts pro-tumorals realitzen diferents funcions dins del propi 

tumor: 

 

 
Imatge 5: Funcions dels fibroblasts 

 
Reviews: VVAA, “Cancer-associated fibroblasts in gastrointestinal cancer”. 2019. 

 

- Segregació de diversos factors (molècules químiques) que inhibeixen el 

sistema immunitari (SI). Hi ha diverses molècules químiques, com per 

exemple, els exosomes que són proteïnes que “alimenten” i donen 

suport a les cèl·lules canceroses. 

 
- Formació de la TME, barrera entre el tumor i l’ambient. 
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- Atracció física de les cèl·lules tumorals afavorint la migració. Els 

fibroblasts un cop activats, acostumen a atraure a les cèl·lules tumorals 

cap a ells per així dirigir cap a on migrar, o bé a un altre teixit o bé a un 

altre òrgan. 

 
- Creació de nous vasos sanguinis perquè així es puguin metastatitzar 

molt més ràpid les cèl·lules canceroses per tot el cos, procés anomenat 

angiogènesi. 

 
 

2.5 Resistència als tractaments 
 

 

L’actuació de la matriu extracel·lular depèn dels patrons d’activació dels 

diferents fibroblasts. Si en una cèl·lula hi ha molts CAFs anti-tumorals, voldrà  

dir que, aquests segregaran molècules químiques que relenteixin la proliferació 

de les cèl·lules canceroses i alhora la matriu extracel·lular serà poc visible i 

permetrà al fàrmac aplicat accedir a les cèl·lules per així destruir-les i acabar 

amb el tumor. 

 

En canvi, si en una cèl·lula hi ha molts fibroblasts pro-tumorals, voldrà dir que, 

aquests CAFs ajudaran al tumor a créixer i per tant la matriu extracel·lular serà 

molt contundent i no permetrà l’entrada dels fàrmacs. Això causarà una 

resistència al tractament, ja que no provocarà res envers les cèl·lules 

canceroses i per tant, aquestes cèl·lules, seguiran proliferant sense parar. 

(VVAA, 2019)1
 

 

En relació amb el valor clínic, hi ha dos pronòstics: 
 

 

- Bon pronòstic: que els fibroblasts siguin anti-tumorals perquè així el 

pacient tindrà possibilitats de curar-se perquè el fàrmac sí que actuarà 

contra les cèl·lules canceroses i podrà eliminar-les. 

 
- Mal pronòstic: que els fibroblasts siguin pro-tumorals, per tant, el fàrmac 

aplicat no realitzarà cap avantatge, ja que no eliminarà cèl·lules 

canceroses i així doncs, el pacient no es curarà i al cap d’un temps 

morirà. (VVAA, 2019)2
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En aquesta part del treball, faré una recerca sobre la resistència a la 

Gemcitabina amb les cèl·lules de càncer de pàncrees. Primer de tot explicaré el 

procés amb els quals he realitzat aquest experiment i com ho he dut a terme i 

finalment trauré les conclusions de la pràctica realitzada a l’ICO i comentaré 

quines són les perspectives de futur sobre el càncer de pàncrees. 

 

L’experiment que s’havia de fer inicialment va ser modificat per tal de no 

interrompre les seves investigacions prioritàries. L’equip d’investigadors al qual 

vaig ser designada em va proposar el següent experiment. 

 

3.1 Experiment 
 

Per començar, l’experiment el realitzarem amb dos tipus de cèl·lules 

canceroses de pàncrees: HPAC i MIPaCa-2. Aquestes cèl·lules seran 

introduïdes en quatre plaques de 96 pous cadascuna, dels quals nosaltres 

només utilitzarem 60 pous en cada placa. Dues d’aquestes plaques seran per 

les HPAC i les altres dues per les MIAPaCa-2. 
 
 

 

 
Imatge 6: HPAC  Cèl·lula tumoral Imatge 7: MIAPaCa-2 Cèl·lula tumoral 

 

 

En aquestes cèl·lules canceroses li aplicarem el fàrmac de la Gemcitabina, 

però per poder fer-ho, les cèl·lules necessiten estar en un medi de cultiu. 

 

Un medi és un líquid dissenyat per fer de suport a la proliferació cel·lular de 

microorganismes o cèl·lules. Aquests medis disposen d’elements 

indispensables per la seva multiplicació i la seva vivència. 

3. MARC PRÀCTIC 
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Però en aquest experiment, no farem servir un medi qualsevol, sinó un medi 

condicionat de CAFs. Això vol dir que, quan els fibroblasts estan en un medi de 

cultiu, segreguen factors en aquest. Per tant, si extraiem aquest medi de cultiu, 

obtenim un medi condicionat que conté factors que han alliberat els fibroblasts. 

 

Les cèl·lules HPAC i MIAPaCa-2 les posarem en contacte amb diferents medis 

de CAFs juntament amb la Gemcitabina. 

L’experiment el realitzarem amb tres medis diferents i un altre que serà el grup 

control. Els medis s’anomenen: CAFB16, CAF517, CAF08 i DMEM (grup 

control). 

 

Aquests tres medis, avui en dia, no sabem que és exactament el que els fa 

diferent, ja que encara no s’ha investigat concretament el que els diferencia els 

uns dels altres. Els factors que conté un medi de CAFs o un altre, variarà en 

funció l’origen i el tipus d’aquests fibroblasts. La resposta de les cèl·lules també 

serà diferent en funció del medi aplicat. 

 

Els investigadors de l’ICO tenen perdent la recerca de la composició de les 

molècules que secreten els CAFs en el medi. 

 
 

3.1.1 Procediment 

 
Per començar, traiem dues plaques de cultiu de les diferents línies cel·lulars de 

la incubadora (a 37ºC) que són amb les que treballarem. Aquest procés el 

realitzem de la mateixa manera amb les dues línies cel·lulars per separat. 

 

Primer de tot, aspirem les plaques per eliminar  

les restes del medi. Un cop eliminat, hem de 

desenganxar i separar les cèl·lules les unes de 

les altres per així, posteriorment, poder comptar- 

les. Això ho fem afegint una petita dosi de 

Tripsina, un enzim que s’encarrega de trencar els 

enllaços entres les cèl·lules. 

 

Imatge 8: Aspiració de la placa de cultiu 

 

 

Per tal de poder comptar les cèl·lules, hem de 

distingir les vives de les mortes i per això fem 

servir un colorant anomenat Trypo Blue. Aquest, 

ens serveix per a què les cèl·lules mortes, a l’hora 

de mirar pel microscopi, quedin tintades de blau i 

les cèl·lules vives brillants o florescents. 
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Per tal de mirar-les al microscopi i poder comptar-les, utilitzem la Càmera de 

Neubauer, una placa dividida per una creu de línies molt fines que la separa en 

quatre quadrats grans. Comptem les cèl·lules que estiguin situades dins 

d’aquests quadrats, només les cèl·lules vives. Amb aquest mètode, podem 

saber quantes cèl·lules tenim en total per poder ficar-les en els pous. Un cop fet 

els càlculs necessaris, obtenim que han d’haver-hi 4000 cèl·lules/pou. 

 

 
Cèl·lules mortes 

 

Cèl·lules vives 

 
 
 
 
 
 

Imatge 10: Cèl·lules en el microscopi 

 
 
 
 
 

Quan ja tenim tots els pous amb les cèl·lules, ho deixem reposar 24 hores dins 

de la incubadora. 

 

L’endemà, un cop tretes les plaques, netegem el medi inicial de cada placa i 

introduïm medi net. A continuació, li introduim FBS a cada medi, una proteïna 

que promou el creixement de les cèl·lules i els medis condicionats no la tenen. 
 
 
 

Imatge 11: Tubs on cada un conté un medi 

condicionat diferent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 12: Tubs que contenen un medi condicionat 

determinat i la dosi de Gemcitabina corresponent. 
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Cada placa, la distribuïm en deu columnes, així ens serveix per saber la 

quantitat de Gemcitabina que hi ha a cada pou. A la primera columna introduïm 

un micromolar, en la segona la meitat de l’anterior i així successivament, fins a 

la columna nou, ja que la desena, serà el grup control i per tant, no li aplicarem 

el fàrmac. Les dosis de Gemcitabina van de major (columna 1) a menor 

(columna 9). 

 

Abans d’introduir a la placa els tubs amb la Gemcitabina i el medi condicionat 

de CAF, aspirem el medi net de cada pou. Posteriorment, introduïm el  

contingut dels tubs (imatge 11) a la placa dels 96 pous, cadascun a la columna 

pertinent amb relació a la dosi que contingui. 

 

Realitzem aquest procés amb les dues línies cel·lulars i ho deixem reposar 24 

hores. 

 

Amb aquest experiment podrem veure si el medi condicionat de CAF influeix i 

crea resistència al fàrmac. En cada columna, haurien de sortir resultats 

diferents, ja que la dosi és la mateixa però el que canvia és el medi, per tant,  

als resultats hauríem de veure quin medi influeix més que els altres. En els 

pous que s’eliminin menys cèl·lules voldrà dir que el medi crea una resistència 

a la Gemcitabina. 

 

Per saber si realment s’hi crea una resistència al fàrmac, ho compararem amb 

el grup control. 

 

Passat dos dies, comprovem els resultats obtinguts a les diferents plaques de 

cada línea cel·lular. Primer de tot, aspirem la placa així les cèl·lules que s’han 

mort, s’eliminen, ja que en tintar les cèl·lules amb cristall violeta, només es 

veuen les cèl·lules vives. Per assegurar-nos de què no queden restes dels 

medis condicionats, netegem les plaques amb PBS i ho aspirem. 

 

Per comptar les cèl·lules han d’estar ben fixades a la placa i ho realitzem 

aplicant metanol a cada pou. Posem totes les plaques en la màquina 

d’agitació durant 10’. Després, netegem el metanol i afegim a cada pou 100 

microlitres de cristall violeta i ho tornem a agitar 20’. 

 

A continuació, afegim a les plaques una solució de 5% d’àcid acètic i 10% de 

metanol, perquè el cristall violeta passi al líquid. Aquest procés el realitzem 

perquè la màquina que fem servir per saber els resultats, no compta les 

cèl·lules, compta la quantitat de cristall violeta que hi ha al líquid i amb la 

quantitat de cristall violeta que hi contingui, ens diu quantes cèl·lules vives hi ha 

a cada pou. 
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Imatge 13: Placa de 96 pous tintades amb cristall violeta 

Com més cristall violeta veiem, 

vol dir que hi ha més cèl·lules 

vives. Per això, el grup control 

(columna 10), és gairebé tota lila. 

En canvi, en les altres columnes, 

com hi ha una quantitat de dosi 

determinada, no hi ha tant cristall 

violeta, ja que el fàrmac ha matat 

a les cèl·lules. 

 

 

En principi, per veure una clara diferència de la resistència a la Gemcitabina, 

hauríem d’observar que a la columna 1, no hi hagués gairebé cristall violeta, en 

canvi, cada cop que ens apropessim al grup control, el cristall violeta hauria de 

ser més predominant, ja que no hi ha tanta quantitat de fàrmac això vol dir que 

no haurien d’haver mort tantes cèl·lules. 

 

Finalment, portem totes les plaques a la màquina per comptar les cèl·lules i 

obtenir els resultats. 

 
 

3.2 Resultats 
 

Les següents taules i gràfiques ens mostren les dades obtingudes de les 

plaques de cada línia cel·lular: HPAC i MIAPaCa-2. 

 

Taula 1: Resultats del recompte de cèl·lules HPAC juntament amb el medi condicionat CAFB16. 

 

HPAC + CAFB16 Conditioned Medium 

 
GEM (nM) 1000,00 500,00 250,00 125,0 62,50 31,25 15,63 7,81 3,91 0,00 
 0,097 0,148 0,1 0,106 0,136 0,115 0,14 0,157 0,153 0,904 
 0,11 0,141 0,146 0,173 0,132 0,149 0,145 0,181 0,175 0,825 
 0,093 0,143 0,191 0,157 0,121 0,179 0,174 0,16 0,25 0,832 
 0,074 0,125 0,077 0,083 0,113 0,092 0,117 0,134 0,13 0,881 
 0,087 0,118 0,123 0,15 0,109 0,126 0,122 0,158 0,152 0,802 
 0,07 0,12 0,168 0,134 0,098 0,156 0,151 0,137 0,227 0,809 

MITJA 0,077 0,121 0,123 0,122 0,107 0,125 0,130 0,143 0,170 0,831 

% CEL VIVES 9,15 14,38 14,57 14,53 12,67 14,81 15,45 16,99 20,16 100,00 

CEL MORTES 0,91 0,86 0,85 0,85 0,87 0,85 0,85 0,83 0,80 0,00 

GEM (nM)= dosi de Gemcitabina (micromolars) ; MITJA= mitja del recompte total de cèl·lules vives dels diferents pous. 
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Taula 2: Resultats del recompte de cèl·lules HPAC juntament amb el medi condicionat CAF517. 

 
HPAC + CAF517 Conditioned Medium 

 
 

GEM (nM) 1000,00 500,00 250,00 125,00 62,50 31,25 15,63 7,81 3,91 0,00 
 0,102 0,138 0,147 0,148 0,157 0,137 0,123 0,143 0,146 0,976 
 0,093 0,133 0,128 0,186 0,125 0,166 0,156 0,183 0,132 0,961 
 0,105 0,124 0,128 0,158 0,115 0,151 0,133 0,135 0,139 0,876 
 0,079 0,115 0,124 0,125 0,134 0,114 0,1 0,12 0,123 0,953 
 0,07 0,11 0,105 0,163 0,102 0,143 0,133 0,16 0,109 0,938 
 0,082 0,101 0,105 0,135 0,092 0,128 0,11 0,112 0,116 0,853 

MITJA 0,077 0,109 0,111 0,141 0,109 0,128 0,114 0,131 0,116  0,915  

% CEL VIVES 9,15 12,91 13,23 16,75 12,99 15,25 13,58 15,52 13,78 100,00 

CEL MORTES 0,91 0,87 0,87 0,83 0,87 0,85 0,86 0,84 0,86 0,00 

 

GEM (nM)= dosi de Gemcitabina (micromolars) ; MITJA= mitja del recompte total de cèl·lules vives dels diferents pous. 
% CEL. VIVES= percentatge de cèl·lules vives ; CEL. MORTES= mitja de cèl·lules mortes. 

 
 

Taula 3: Resultats del recompte de cèl·lules HPAC juntament amb el medi condicionat CAF08. 

 
HPAC + CAF08 Conditioned Medium 

 
 

GEM (nM) 1000,00 500,00 250,00 125,00 62,50 31,25 15,63 7,81 3,91 0,00 
 0,068 0,116 0,15 0,094 0,091 0,095 0,08 0,112 0,138 0,787 
 0,088 0,095 0,118 0,087 0,088 0,099 0,115 0,16 0,113 0,995 
 0,087 0,134 0,157 0,115 0,116 0,107 0,118 0,144 0,111 0,733 
 0,045 0,093 0,127 0,071 0,068 0,072 0,057 0,089 0,115 0,764 
 0,065 0,072 0,095 0,064 0,065 0,076 0,092 0,137 0,09 0,972 
 0,064 0,111 0,134 0,092 0,093 0,084 0,095 0,121 0,088 0,71 

MITJA  0,058  0,092  0,119  0,076  0,075  0,077 0,081 0,116 0,098 0,815  

% CEL VIVES 6,89 10,93 14,10 8,99 8,95 9,19 9,66 13,74 11,60 100,00 

CEL MORTES 0,93 0,89 0,86 0,91 0,91 0,91 0,90 0,86 0,88 0,00 

GEM (nM)= dosi de Gemcitabina (micromolars) ; MITJA= mitja del recompte total de cèl·lules vives dels diferents pous. 
% CEL. VIVES= percentatge de cèl·lules vives ; CEL. MORTES= mitja de cèl·lules mortes. 

 

Taula 4: Resultats del recompte de cèl·lules HPAC juntament amb el medi de control DMEM. 

 
HPAC+ DMEM (CNT) 

 

GEM (nM) 1000,00 500,00 250,00 125,00 62,50 31,25 15,63 7,81 3,91 0,00 
 0,158 0,153 0,135 0,186 0,127 0,102 0,129 0,143 0,144 0,861 
 0,134 0,128 0,15 0,15 0,091 0,139 0,118 0,161 0,136 0,571 
 0,103 0,126 0,124 0,152 0,116 0,115 0,107 0,126 0,158 1,069 
 0,135 0,13 0,112 0,163 0,104 0,079 0,106 0,12 0,121 0,838 
 0,111 0,105 0,127 0,127 0,068 0,116 0,095 0,138 0,113 0,548 
 0,08 0,103 0,101 0,129 0,093 0,092 0,084 0,103 0,135 1,046 

MITJA 0,109 0,113 0,113 0,140 0,088 0,096 0,095 0,120 0,123 0,811 

% CEL VIVES 12,91 13,39 13,47 16,59 10,50 11,37 11,29 14,30 14,61 100,00 

CEL MORTES 0,87 0,87 0,87 0,83 0,90 0,89 0,89 0,86 0,85 0,00 

GEM (nM)= dosi de Gemcitabina (micromolars) ; MITJA= mitja del recompte total de cèl·lules vives dels diferents pous. 
% CEL. VIVES= percentatge de cèl·lules vives ; CEL. MORTES= mitja de cèl·lules mortes. 
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Gràfica 1: Percentatge de cèl·lules vives en relació a la concentració de 

Gemcitabina en cèl·lules HPAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amb totes aquestes dades, podem veure que en el cas de les cèl·lules 

HPAC, a dosis baixes de fàrmac sembla que el medi condicionat CAFB16 

indueix més resistència, moren menys cèl·lules. 

 

També podem comprovar que, en totes les taules, si mirem la mitja de 

cèl·lules vives, veiem que, hi ha un 100% a la columna que no s’ha aplicat 

fàrmac. En canvi, en les altres dades, com més alta és la dosi, menys 

cèl·lules vives hi ha. 

 

Tot i això, aquesta diferència no és suficientment gran com per afirmar que el 

CAFB16 indueix resistència a la Gemcitabina. 

S'hauria de repetir l'experiment amb uns rangs de dosis més adequats, ja 

que a la dosi més baixa de fàrmac la mort cel·lular és superior al 50% en tots 

els tipus de medis. 

 

Això vol dir que, a la gràfica hauríem de veure que les cèl·lules que han estat 

aplicades amb la menor dosi, tenen un nivell alt de cèl·lules vives per afirmar 

que hi ha una resistència. Però en el nostre experiment, tota dosi ha matat 

gairebé a un 80-90% de les cèl·lules i per tant, no podem afirmar que existeix 

una resistència. 
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Taula 5: Resultats del recompte de cèl·lules MIAPaCa-2 juntament amb el medi condicionat CAFB16. 

 
MIAPaCa-2 + CAFB16 Conditioned Medium 

 
 

GEM (nM) 1000,00 500,00 250,00 125,00 62,50 31,25 15,63 7,81 3,91 0,00 
 0,074 0,099 0,106 0,099 0,083 0,063 0,092 0,132   0,079 0,854 
 0,108 0,115 0,099 0,113 0,095 0,098 0,095 0,086   0,078 0,835 
 0,086 0,143 0,092 0,096 0,07 0,089 0,089 0,094   0,093 0,905 
 0,051 0,076 0,083 0,076 0,06 0,04 0,069 0,109   0,056 0,831 
 0,085 0,092 0,076 0,09 0,072 0,075 0,072 0,063   0,055 0,812 
 0,063 0,12 0,069 0,073 0,047 0,066 0,066 0,071   0,07 0,882 

MITJA 0,066 0,096 0,076 0,080 0,060 0,060 0,069 0,081   0,060 0,842 

% CEL VIVES 7,88 11,41 9,03 9,47 7,09 7,17 8,20 9,62 7,17 100,00 

CEL MORTES 0,92 0,89 0,91 0,91 0,93 0,93 0,92 0,90 0,93 0,00 

GEM (nM)= dosi de Gemcitabina (micromolars) ; MITJA= mitja del recompte total de cèl·lules vives dels diferents pous. 
% CEL. VIVES= percentatge de cèl·lules vives ; CEL. MORTES= mitja de cèl·lules mortes. 

 

 
Taula 6: Resultats del recompte de cèl·lules MIAPaCa-2 juntament amb el medi condicionat CAF517. 

 
MIAPaCa-2 + CAF517 Conditioned Medium 

 
GEM (nM) 1000,00 500,00 250,00 125,00 62,50   31,25 15,63 7,81 3,91 0,00 

 0,112 0,118 0,14 0,122 0,136   0,133 0,127 0,112 0,111 0,909 
 0,057 0,073 0,094 0,093 0,08 0,095 0,099 0,078 0,087 0,863 
 0,091 0,098 0,078 0,097 0,092   0,098 0,082 0,066 0,091 1,062 
 0,089 0,095 0,117 0,099 0,113   0,11 0,104 0,089 0,088 0,886 
 0,034 0,05 0,071 0,07 0,057   0,072 0,076 0,055 0,064 0,84 
 0,068 0,075 0,055 0,074 0,069   0,075 0,059 0,043 0,068 1,039 

MITJA 0,064 0,073 0,081 0,081 0,080   0,086 0,080 0,062 0,073 0,922 

% CEL VIVES 6,91 7,96 8,79 8,79 8,64 9,29 8,64 6,76 7,96 100,00 

CEL MORTES 0,93 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,93 0,92 0,00 

GEM (nM)= dosi de Gemcitabina (micromolars) ; MITJA= mitja del recompte total de cèl·lules vives dels diferents pous. 
% CEL. VIVES= percentatge de cèl·lules vives ; CEL. MORTES= mitja de cèl·lules mortes. 

 
 

Taula 7: Resultats del recompte de cèl·lules MIAPaCa-2 juntament amb el medi condicionat CAF08. 

 
MIAPaCa-2 + CAF08 Conditioned Medium 

 
 

GEM (nM) 1000,00 500,00 250,00 125,00 62,50 31,25  15,63 7,81 3,91 0,00 
 0,061 0,09 0,087 0,055 0,059 0,084  0,087 0,08 0,096 0,9 
 0,056 0,081 0,087 0,087 0,05 0,108  0,085  0,099 0,097 0,845 
 0,069 0,248 0,09 0,127 0,07 0,12 0,08  0,084 0,086 1,505 
 0,038 0,067 0,064 0,032 0,036 0,061  0,064  0,057 0,073 0,877 
 0,033 0,058 0,064 0,064 0,027 0,085  0,062  0,076 0,074 0,822 
 0,046 0,225 0,067 0,104 0,047 0,097  0,057  0,061 0,063 1,482 

MITJA   0,039  0,117  0,065  0,067  0,037 0,081  0,061  0,065 0,070 1,060 

% CEL VIVES 3,68 11,00 6,13 6,29 3,46 7,64 5,75 6,10 6,60 100,00 
CEL MORTES 0,96 0,89 0,94 0,94 0,97 0,92 0,94 0,94 0,93 0,00 

 
 

GEM (nM)= dosi de Gemcitabina (micromolars) ; MITJA= mitja del recompte total de cèl·lules vives dels diferents pous. 
% CEL. VIVES= percentatge de cèl·lules vives ; CEL. MORTES= mitja de cèl·lules mortes. 



RESISTÈNCIA A LA QUIMIOTERÀPIA EN CÈL·LULES CANCEROSES DE PÀNCREES 

20 

 

 

 

Taula 8: Resultats del recompte de cèl·lules HPAC juntament amb el medi de control DMEM. 

 
 

MIAPaCa-2 + DMEM (CNT) 
 
 
 

GEM (nM) 1000,00 500,00 250,00 125,00 62,50  31,25 15,63 7,81 3,91 0,00 
 0,155 0,171 0,128 0,192 0,133  0,15 0,128  0,187 0,129 1,086 
 0,143 0,259 0,156 0,207 0,188  0,179 0,172 0,17 0,129 0,924 
 0,144 0,205 0,137 0,236 0,146  0,171 0,168  0,136 0,166 0,656 
 0,132 0,148 0,105 0,169 0,11  0,127 0,105  0,164 0,106 1,063 
 0,12 0,236 0,133 0,184 0,165  0,156 0,149  0,147 0,106 0,901 
 0,121 0,182 0,114 0,213 0,123  0,148 0,145  0,113 0,143 0,633 

MITJA 0,124 0,189 0,117 0,189 0,133  0,144 0,133  0,141 0,118 0,866 

% CEL VIVES 14,77 22,42 13,94 22,42 15,76  17,07 15,80  16,79 14,06 100,00 

CEL MORTES 0,85 0,78 0,86 0,78 0,84  0,83 0,84 0,83 0,86 0,00 

 

GEM (nM)= dosi de Gemcitabina (micromolars) ; MITJA= mitja del recompte total de cèl·lules vives dels diferents pous. 
% CEL. VIVES= percentatge de cèl·lules vives ; % CEL. MORTES= mitja de cèl·lules mortes. 

 

 
Gràfica 2: Percentatge de cèl·lules vives en relació a la concentració de 

Gemcitabina en cèl·lules MIAPaCa-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cas de les cèl·lules MIAPaCa-2, sembla que el medi de control (DMEM) 

és el que permet que les cèl·lules sobrevisquin més. Ho podem veure 

clarament representat en la gràfica, ja que aquest medi, en totes les dosis 

aplicades té un percentatge més elevat de cèl·lules vives que no pas els 

altres medis. 
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Però, igual que en el cas de les cèl·lules HPAC, aquesta diferència no és 

suficientment gran com per afirmar que els medis condicionats influeixen en la 

resistència a la Gemcitabina. 

 
Com en les HPAC, en les cèl·lules MIAPaCa-2 s'hauria de repetir l'experiment 

amb uns rangs de dosis més adequats, ja que a la dosi més baixa de fàrmac la 

mort cel·lular és superior al 50% en tots els tipus de medis. 

 
Els resultats de les diferents línies cel·lulars són molt semblants, ja que en cap 

podem afirmar que hi ha una resistència perquè en tots els medis la mort 

cel·lular es gairebé la mateixa. 

 
També podem veure que, en el medi CAF08 de les MIAPaCa-2, el percentatge 

de cèl·lules vives està entre un 3-10%. En canvi, en les cèl·lules HPAC, aquest 

mateix medi té un 5-17%. Podem dir que, aquest resultat depèn de les 

diferències entre les dues línies cel·lulars perquè els rangs de dosi i el medi 

condicionat és el mateix. 
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Fa uns mesos vaig començar el treball sense saber gairebé res sobre la 

resistència a la quimioteràpia, simplement sabia algunes petites coses de la 

malaltia del càncer i els seus tractaments. 

 

Les conclusions les he agrupat en 3 parts: 
 

1) Aprenentatge de la recerca científica 

 
- Conèixer els laboratoris de l’Institut Oncològic de Bellvitge i el seu 

funcionament. 

- Arribar a confirmar una hipòtesi requereix molt de temps, esforç i 

paciència. 

- Els investigadors no poden confirmar un experiment, fins que, 

anteriorment, no ha estat verificat. 

- La importància del treball en equip en qualsevol mena de recerca 

científica. 

 

 
2)  Investigació de la resistència a la Gemcitabina en cèl·lules 

canceroses de pàncrees 

 
 

Sobre la hipòtesi que vaig formular, hem obtingut uns resultats basats en 

l’experiment que he realitzat. 

 

- No podem assegurar si la hipòtesi està equivocada, perquè els rangs de 

dosi són massa elevats i no ens ha permès certificar la resistència a la 

Gemcitabina. 

- No hem estat capaces de demostrar si els medis condicionats de 

diferents CAFs, cadascun amb diferent composició de factors segons els 

CAFs dels quals s’han obtingut, són capaços d’induir resistència. 

 

Això ens va succeir perquè els rangs de dosis utilitzats varen ser massa elevats 

i totes les cèl·lules van morir. 

 

En cas que l’experiment hagués sortit com teníem previst, veuríem que, com 

més petita la dosi, més cèl·lules vives hi hauria. Però tot i això, per afirmar la 

resistència a la Gemcitabina es considera que la mort cel·lular hauria de ser 

inferior al 50%. 

4. CONCLUSIONS 
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Actualment, els investigadors de l’ICO han refet aquest experiment amb dosis 

més baixes, obtenint resultats més satisfactoris. Han vist que el medi CAF517 

aparentment indueix més resistència que no pas els altres. Però tot i això, 

han de repetir diverses vegades l’experiment i confirmar que aquest patró es 

repeteix. 

 

3) Satisfacció personal 

 
- Per primera vegada, he estat present en una investigació que podria ser 

important i repercutir en un futur sobre la vida de les persones. 

- Els coneixements adquirits durant aquests mesos de treball que poden 

influir en el meu futur professional. 

- Veure de primera mà el funcionament intern dels laboratoris 

d’investigació perquè sempre m’havia cridat l’atenció i no havia tingut 

mai aquesta oportunitat. 

- Realitzar totes les fases d’un experiment, des de l’obtenció del material, 

com per exemple, les cèl·lules canceroses, passant per la manipulació 

de les màquines d’anàlisi, fins a la interpretació final dels resultats de 

l’experiment. Fets que mai m’havia imaginat portar-los a terme. 
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