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4. INTRODUCCIÓ 

 
Des del curs passat, quan vaig introduir-me de manera més profunda en l’estudi de 

la biologia, vaig començar a tenir clar cap a on pensava que volia encaminar els 

meus estudis posteriors. Cada cop em sentia més atreta pel món de la recerca, per 

entendre com funciona la vida, l’estudi de les malalties i els camins que ens poden 

portar a conèixer-les millor per poder trobar-ne cures o mesures pal·liatives. Tot 

plegat, em portà a la idea de dedicar el meu treball de recerca a fer una primera 

incursió en aquests temes i començar a descobrir així les branques d’estudi que em 

poden resultar més atractives per a iniciar, en breu, la meva carrera universitària. 

Va sorgir per mi, aleshores, una gran oportunitat, a través del Projecte Itinera, que 

s'ofereix cada curs, des de la Universitat de Lleida, una sèrie de temes per a 

desenvolupar en aquest treball de recerca de Batxillerat, monitoritzats per 

professors de diferents departaments i facultats de la mateixa i amb una sèrie de 

recursos molt interessants. Entre els molts títols que l’Itinera oferia el curs passat, 

vaig topar amb un que em va resultar especialment atractiu: “Analitzar 

funcionalment si un gen és requerit perquè algunes cèl·lules del tumor primari 

puguin iniciar la metàstasi”. El càncer i el seu estudi des d’un laboratori com el de 

l’IRB van semblar-me la millor de les opcions per a entrar en contacte amb aquest 

món que m’agradaria sigui algun dia el meu. I vaig presentar-ne la meva proposta, 

juntament amb el meu expedient, resultant afortunadament una de les persones 

que podria dur a terme aquest interessant estudi. 

Des del minut zero vaig ser molt conscient de tot el que suposaria per a mi aquest 

repte que iniciava: l’estudi del càncer és possiblement una de les branques d’estudi 

més importants que en l’actualitat es duen a terme als laboratoris de biomedicina. 

Una de les malalties que més preocupa i a la que qualsevol investigador voldria 

trobar una cura, com podia imaginar quelcom més important i interessant? Encara 

no ho sabia, però estava a punt de treballar amb persones molt reconegudes i amb 

una carrera d’èxits en aquest camp, estudiaria un dels organismes que es dibuixa 

actualment com un dels més destacables per a l’estudi dels tumors cancerígens i 

que ja actualment ha ajudat a desenvolupar tècniques i medicines que els combatin 
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i podria establir els meus propis resultats en quant a possibles modificacions 

genètiques que ens ajudin a entendre com creixen els tumors. 

Els meus primers passos en aquesta aventura van ser de presa de contacte amb el 

que ha sigut el meu tutor, el Dr xxxxxxxxx, investigador de l’Institut de Recerca 

Biomèdica de Barcelona, que en l’actualitat col·labora amb l’homònim de Lleida i 

que és tota una eminència en l’estudi del càncer utilitzant com a model la Drosophila 

melanogaster. Amb ell vam visitar el laboratori en el que es durien a terme les 

pràctiques, i allà em va explicar en què consistiria el projecte, l’objecte del mateix i 

com el duríem a terme, i em va facilitar tot un seguit de documentació perquè em 

familiaritzés amb la protagonista del meu treball, la Drosophila melanogaster, també 

coneguda com a mosca del vinagre. Tot i que el tema proposat per la Universitat de 

Lleida inicialment estava més enfocat en la metàstasi, va ser modificat durant 

aquestes primeres trobades, deixant de banda aquesta etapa evolucionada de la 

malaltia per a endinsar-nos més en el desenvolupament del tumor inicial. 

El primer repte va ser entendre, des de la meva poca experiència en el món de la 

biologia i de l’experimentació a laboratori, què era exactament el que preteníem 

amb aquest estudi i el fons teòric de tot el que havia de fer a laboratori. El treball 

consistia en analitzar com afecta la via de Hedgehog (Hh) en el 

desenvolupament d’un model de càncer de còlon a la mosca del vinagre. 

Estudis previs han mostrat una relació entre l'activació de la via Hh i el 

desenvolupament de diversos tipus de càncer, tot i que en el cas del càncer de 

còlon no està clar el paper que juga aquesta via de senyalització. 

Havia d’entendre, per tant, conceptes com els següents: què és una via de 

senyalització, com són modificats els individus d’estudi perquè ens siguin útils a la 

nostra pràctica, quins individus serien els d’interès, com els separaria o 

diferenciaria, i com es mesurarien els resultats en aquests individus, els aparells i 

tècniques de treball a laboratori, etcètera. 

La pràctica del meu treball, en poques paraules, es basava en generar tres models 

de mosca amb les característiques següents: el primer estaria modificat 

genèticament per poder originar un càncer de còlon “natural”, és a dir, sense 
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modificar; en el segon, es modificaria aquest càncer perquè les cèl·lules no 

secretessin la proteïna Hh, un dels elements de la ja citada via de Hh, evitant-ne 

així la seva activació en les cèl·lules adjacents; i el tercer, modificat genèticament 

perquè les cèl·lules del tumor no presentessin la proteïna Smo, un dels altres 

elements d’aquesta via, bloquejant-la així també (aquest procés estarà explicat en 

el meu treball d’una manera més extensa i entenedora). 

Un cop vaig entendre tot el que hauria de fer i el que volia analitzar, va ser moment 

d’establir la meva hipòtesi de treball, la que hauria de verificar amb la meva pràctica 

al laboratori. Aquesta va ser la següent: els dos models modificats en quant a la 

via de Hh presentarien tumoracions similars, ja que en ambdós casos es 

restringeix l’activitat d’aquesta via, motiu que fa previsible aquest resultat. En les 

meves conclusions es podrà entendre si aquesta hipòtesi ha resultat vàlida o era 

incorrecta. 

És hora, per tant, de passar a exposar tot el que n’ha nascut, d’aquesta idea inicial. 
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5. PART TEÒRICA 

 
5.1. El càncer 

 
El càncer és actualment la segona causa de mort als països industrialitzats: cada 

any són diagnosticats milions de nous casos i moren milions de persones atacades 

per aquesta malaltia (8,8 milions de morts al 2015)1, sent una de cada sis 

defuncions al món deguda a aquesta malaltia. Avui dia viuen al món més de 32 

milions de pacients amb aquesta dolència i la OMS assegura que la xifra de nous 

casos s’incrementarà un 70% en els propers 20 anys2. De ben segur que tots tenim 

un cas proper o coneixem algú que ha patit les horribles conseqüències d’aquesta 

quasi plaga dels segles XX i XXI. Tan és així que el seu nom és utilitzat per a 

designar a “aquell mal que destrueix o danya greument a la societat o una part d’ella 

i és difícil de combatre o frenar”. 

Durant les darreres dècades, l’augment de malalts diagnosticats de càncer ha estat 

constant i això ha vingut donat no només per l’augment de la població sinó també 

per les millores en les tècniques que ens permeten el seu diagnòstic i per 

l’increment d’esperança de vida (amb l’edat augmenta la probabilitat de patir un 

tumor cancerigen). Paral·lelament, però, s’ha millorat molt també en les tècniques 

que permeten tractar aquest grup de malalties i és per això que l’esperança de vida 

per a aquests malalts és avui dia molt més alta que uns anys enrere i també ho és 

la taxa de supervivència d’aquests. Hi ha encara, de totes maneres, tipus de tumors 

per als que a hores d’ara no s’ha trobat una cura i que, per tant, continuen sent 

incurables, mortals. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Dades extretes de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer 
2 Dades extretes de: https://www.20minutos.es/noticia/2664994/0/organizacion-mundial-salud/incremento- 

casos-cancer/proximas-decada/ 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://www.20minutos.es/noticia/2664994/0/organizacion-mundial-salud/incremento-
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Imatge 5.1.1. Estadística del càncer en les dones. Font: GLOBOCAN 2018. 

 
 

 

 

 
Imatge 5.1.2. Estadística del càncer en els homes. Font: GLOBOCAN 2018. 

 
 
 

 

Imatge 5.1.3. Estadística del càncer segons el continent. Font: GLOBOCAN 2018. 
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5.1.1. Què és el càncer? Origen i formació 

 

El càncer engloba un grup nombrós de malalties (més de 200) que tenen un punt 

en comú: es formen quan un conjunt de cèl·lules es comencen a dividir fora de 

control i es poden disseminar per tot l’organisme. 

Les cèl·lules del cos són la unitat més bàsica de vida. S’agrupen i formen els teixits 

que, al seu torn, constitueixen els òrgans del cos com ara els pulmons, el fetge, etc. 

Totes les cèl·lules tenen un procés d’evolució que va des del seu naixement fins a 

la mort de les mateixes. Aquestes es divideixen periòdicament i de manera regular 

i programada per a substituir les que ja estan envellides o mortes i així mantenir el 

correcte funcionament dels nostres òrgans. 

 
 
 
 

 

Imatge 5.1.4. Divisió cel·lular. Font: Ketothesis 

 
 
 

Aquest procés de divisió cel·lular està regulat per mecanismes de control que 

indiquen a cada cèl·lula quan ha de començar a dividir-se i quan no ha de fer-ho. 

Quan es produeix un dany cel·lular que no pot ser reparat o una mutació o altra 

alteració que no pot ser adequadament corregida, es produeix l’autodestrucció 

cel·lular que impedeix que aquest mal sigui heretat per les cèl·lules descendents. 

Aquest procés es coneix com “apoptosi”. 

Un tumor es comença a formar quan els mecanismes que controlen aquesta divisió 

cel·lular s’alteren i deixen de funcionar correctament: les cèl·lules i les seves 

descendents perden la capacitat per a morir i es divideixen quasi sense límit, donant 

lloc a masses denominades tumors que poden arribar a destruir i substituir els teixits 
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normals. Aquestes cèl·lules, a més a més, poden influir en les cèl·lules normals, 

alterant-ne el correcte funcionament. 

Cal apuntar que, tot i que la gran majoria de càncers formen tumors sòlids, hi ha 

excepcions con la leucèmia, que és un càncer de la sang. 

Quan un tumor no té capacitat d’envair altres òrgans i teixits, diem que és un tumor 

benigne. En aquest cas es pot extirpar fàcilment si s’estima necessari. Quan, pel 

contrari, sí te la capacitat de fer-ho, parlem de tumors malignes, és a dir, càncer. El 

procés pel qual es forma un càncer és anomenat carcinogènesi i es divideix en 3 

fases: iniciació, promoció i progressió. 

1.- Iniciació: un agent carcinogen (com podria ser el tabac) provoca la mutació d’una 

cèl·lula. Si aquesta és capaç de dividir-se, es comença a multiplicar molt ràpid i 

transmet la mutació a les seves descendents. 

2.- Promoció: quan es produeixen més mutacions provocades pels mateixos agents 

carcinògens o altres, comença aquesta fase en la que el tumor es va fent més gran. 

Hi ha, per tant, més cèl·lules mutades i aquestes es divideixen cada cop més 

ràpidament. Aquestes cèl·lules, a més, tenen la capacitat d’influir en les cèl·lules 

normals que les envolten, aconseguint així aliments i oxigen que aquestes els 

proporcionen. Continuen així multiplicant-se i creixent d’una manera més irregular i 

ràpida fins a arribar a un punt en què adquireixen, a més, la capacitat de desplaçar- 

se i envair altres teixits. 

3.- Progressió: en el moment en què les cèl·lules cancerígenes se separen del 

tumor original (primari) i viatgen a través del sistema sanguini o limfàtic fins a arribar 

a un nou òrgan o teixit on formen un nou tumor, ha esdevingut el que es coneix com 

a metàstasi, una de les complicacions més comuns i més greus de la malaltia, que 

provoca el 90% de les morts produïdes per aquesta. El nou tumor és el mateix tipus 

de càncer que el tumor primari, tot i que afecti a òrgans diferents. 
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5.1.2. Què causa el càncer? 

 

Aquestes alteracions en el desenvolupament cel·lular són normalment interacció 

entre els factors genètics del pacient i alguns agents externs, dels que els 

considerats com a més importants són els que es llisten a continuació: 

- Carcinògens físics: radiacions ultraviolades i ionitzants 

- Carcinògens químics: com l’amiant (molt utilitzat fa unes dècades en la 

construcció), els components del fum del tabac, les aflatoxines 

(contaminants dels aliments) i arsènic, per exemple 

- Carcinògens biològics: com determinats virus, bacteris i paràsits. 

 
L’envelliment, com ja hem apuntat, és un altre dels factors fonamentals en l’aparició 

d’aquesta malaltia: l’acumulació dels factors de risc amb el pas del temps se suma 

amb la pèrdua d’eficàcia dels mecanismes de reparació cel·lular típica de l’edat 

avançada. 

Els hàbits dels individus també són factors que podran condicionar el 

desenvolupament d’un càncer: hàbits alimentaris incorrectes, tabaquisme, 

alcoholisme, sedentarisme, obesitat... són algunes de les coses que podem canviar 

fàcilment i que ens podrien situar més lluny de patir certs tipus de càncer. 

 

 
5.1.3. Tractaments 

 

Les cèl·lules canceroses són capaces de fer que el sistema immunitari no les ataqui, 

tot i ser anormals. Per aquest motiu, el càncer no és una malaltia que es pugui curar 

fàcilment. Avui en dia hi ha tractaments molt eficaços si es comencen a aplicar en 

les primeres etapes de la malaltia. És per tant de vital importància la detecció precoç 

i l’actuar quan abans millor. Els tractaments actualment més utilitzats són els que 

exposem a continuació: 

- Radioteràpia: consisteix en aplicar una radiació molt elevada al tumor per a 

danyar l’ADN de les cèl·lules cancerígenes i que morin o el seu creixement 

es torni molt més lent. No és un tractament immediat, és a dir, s’ha de dur a 
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terme durant un mínim de sessions perquè comenci a fer efecte. Com a 

contraindicació, és una teràpia que pot danyar cèl·lules sanes properes al 

tumor i, a més, una dosi massa gran de radiació pot afectar negativament al 

pacient en altres aspectes. És per això que es considera un mètode de 

curació perillós. 

- Quimioteràpia: està basada en l’ús de fàrmacs per evitar que les cèl·lules 

canceroses creixin i es multipliquin. També afecta, com l’anterior, algunes 

cèl·lules sanes, així que entre dosi i dosi d’aquests fàrmacs, s’han de passar 

períodes de recuperació. És un tractament llarg i que presenta molts efectes 

secundaris, com marejos, mal de cap, depressió del sistema immunològic... 

- Cirurgia: es practica l’extirpació del tumor, sempre que sigui possible. No 

assegura l’eliminació permanent del càncer, ja que hi ha la possibilitat que 

es torni a reproduir. Molts cops ha d’anar acompanyat després per altres 

tractaments, com la quimioteràpia. Un cop eliminat el tumor i per tant una 

gran part de les cèl·lules malaltes, només queda netejar al màxim les restes 

d’aquestes. És un mètode molt eficaç en determinats tipus de càncer, com 

el de mama. 

- Immunoteràpia: tracta d’estimular el sistema immunitari del pacient amb 

substàncies farmacològiques per a que sigui ell mateix el que ataqui les 

cèl·lules canceroses. És lent però en aquells casos en què funciona, 

s’obtenen molt bons resultats. 

 
 

Tal i com hem vist, per tant, la malaltia que ens ocupa és una malaltia que afecta a 

una part molt gran de la població i que s’origina a través de processos moleculars, 

cel·lulars i fisiològics que en donen l’aparició dels tumors i la seva complicació més 

mortífera, la metàstasi. És per això que són els estudis d’aquests processos i dels 

mecanismes responsables de la transformació del creixement cel·lular en maligne 

els que poden ajudar a metges, investigadors i científics en la cerca de solucions 

que ens ajudin a aturar aquesta “epidèmia” o al menys a millorar de manera 

significativa la vida i expectatives dels pacients que la pateixen i/o patiran. 
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5.1.4. El càncer de còlon 

 

El tipus de càncer que estudiaré a la part pràctica del meu treball és el càncer de 

còlon, també anomenat colorectal. És un dels tipus més comuns d’aquesta malaltia 

i també dels més fàcils d’identificar. Com el seu nom indica, es pot originar tant en 

el còlon com en el recte. Normalment comença amb la formació de pòlips (grups de 

cèl·lules benignes), que amb el temps es poden convertir en cancerosos. Com que 

és fàcil de detectar, presenta una taxa molt elevada de curació. Els símptomes són 

molt evidents: sang als excrements, canvis en el ritme intestinal, dolor abdominal, 

pèrdua de gana i de pes, etcètera. 

Pel seu diagnòstic, es realitzen proves com un test de sang oculta en els 

excrements o la colonoscòpia, molt fiables i que s’han de realitzar cada cert temps 

a partir d’edats avançades, es presenti o no el càncer. Això permet, per tant, 

identificar el càncer tot i no presentar símptomes visibles. 

El seu tractament requereix d’una teràpia multidisciplinar, és a dir, s’han d’aplicar 

diversos tractaments. Els més comuns són la cirurgia i la radioteràpia. 
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5.2. Drosophila melanogaster 

 
La Drosophila melanogaster és també coneguda com la mosca de la fruita o del 

vinagre. És una espècie de dípter braquícer de la família Drosophilidae. El seu nom 

comú li ve donat per la circumstància que s’alimenta normalment de fruita que ha 

començat la seva descomposició i altres aliments que presentin alts continguts en 

llevats i àcid acètic, com el vinagre. Són omnívores i tenen una reproducció molt 

ràpida, poden donar una gran quantitat d’ous en temps molt breus. 

 

 
Imatge 5.2.1. Drosophila melanogaster. Font:Yourgenome. 

 
 
 

És una espècie d’insecte que es pot localitzar fàcilment en qualsevol punt de la 

geografia, sense estar condicionada pel clima i per tant és fàcil poder-ne trobar 

arreu i poder-ne obtenir la seva reproducció també a qualsevol indret. 

 

 
5.2.1 Morfologia 

 

Aquesta mosca, en estat adult, té una mida d’aproximadament 3 mm en els 

exemplars femelles i de 2 mm en els mascles i pesa uns 1,5 mg en el primer cas i 

uns 0,8 mg en el segon. 

Com en el cas de qualsevol altre insecte, les parts en què podem dividir el cos de 

la mosca de la fruita són les que detallem a continuació: 

- Cap. En ell estan localitzats bàsicament els òrgans dels sentits de la mosca: 

ulls compostos i laterals de color vermell mate, tres ulls simples a la zona 
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central del cap, antenes i una sèrie de pèls que serveixen també com a 

òrgans dels sentits. 

 
- Tòrax. És el cos central de l’insecte i en ell s’inclouen tant les potes (3 parells) 

com les ales de l’animal, un parell d’ales transparents formades per petites 

cel·les i que tenen 5 venacions longitudinals i 2 transversals. 

 
- Abdomen. En ell es troben els òrgans reproductors de la mosca. En el cas 

dels mascles és més arrodonit i amb la part final més fosca, incloent el penis 

i l’arc genital. Les femelles el tenen més punxegut i amb la part final més 

clara, incloent en aquest cas la placa vaginal. 

Aquesta part del cos de la Drosophila s’enfosqueix a mida que l’exemplar 

envelleix, sent pràcticament transparent en les primeres hores de vida. 

 

 
 

Imatge 5.2.2. Comparació entre mascle i femella de Drosophila. Font: metode. 

 
 
 

5.2.2. Cicle de vida 

 

El cicle de vida de la mosca comença amb l’aparellament de mascle i femella. 

Després d’aquest, la femella acumula l’esperma en una petita cavitat i els ous són 

fecundats posteriorment, quan van passant per l’anomenat oviducte. La femella 

adulta comença a posar ous el segon dia després de la seva emergència, podent 

arribar a posar fins a 50-75 ous al dia, arribant a 400-500 en deu dies. Només els 

que hagin estat fecundats es desenvoluparan. 
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- Etapa 1: Els ous. Són blancs i protegits per una membrana forta que els 

envolta. El desenvolupament embrionari comença només haver estat 

fecundat i, com a la majoria dels insectes, passa per dos períodes: 

l’embrionari com a tal succeeix dins de l’ou i va des de la fecundació a 

l’aparició de la larva i el postembrionari que comença amb l’eclosió de l’ou i 

comprèn les etapes de larva, pupa i adult. La larva tardarà només unes 22 

hores en sortir d’aquest ou inicial. 

 
- Etapa 2: Larves. Després d’un dia, l’ou eclosiona i en surt la lava, blanca i 

amb unes mandíbules negres. Viuen en l’element de cultiu i mengen molt, 

desenvolupant-se de manera molt ràpida. Van passant per diferents estadis 

en què van mudant la cutícula fins que aquesta s’endureix i enfosqueix per 

a donar lloc al “pupàrium”. 

 
- Etapa 3: Pupa. Després de quatre dies aproximadament, les larves surten 

del medi de cultiu i es fixen transformant-se a aquest tercer estat de pupa o 

crisàlida. El metabolisme en aquest moment consisteix a substituir els teixits 

larvaris pels d’adult, utilitzant els teixits que no serveixen de la larva inicial 

com a matèria que aporta l’energia per a fer aquest canvi. Després de cinc 

dies d’iniciat aquest procés, tindrem ja la mosca adulta. 

 
- Etapa 4: Individu adult. Un cop es trenca el “pupàrium”, apareix la mosca 

adulta, amb un cos pràcticament transparent i les ales plegades. En 

aproximadament un dia despleguen aquestes ales i els comença a canviar 

la pigmentació, podent posar-se ja a volar per a començar de nou el procés 

de reproducció. 
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Imatge 5.2.3. Cicle de la vida de la Drosophila. Font: Juntadeandalucia. 

 
 
 

5.2.3. Per què de la Drosophila en l’estudi de malalties 

 

Des de fa molts anys, els animals han estat associats als estudis d’investigació en 

l’àmbit de la salut humana. Tots sabem que als laboratoris han conviscut amb els 

científics espècies com ratolins, rates, gats, gossos, mamífers més grans com 

ovelles i porcs o fins i tot primats. Algunes d’aquestes espècies han estat objecte 

de queixes d’organitzacions protectores dels animals, que no han considerat ètic el 

seu ús en aquest tipus de pràctiques. 

D’aquí que amb el temps els laboratoris hagin hagut d’establir altres alternatives 

d’investigació que els permetessin l’estudi de malalties com la que ens ocupa, el 

càncer. Una d’elles és la nostra protagonista, la mosca del vinagre. 

La importància de la Drosophila com a model animal fou descoberta per Thomas 

Hunt Morgan, que va guanyar el Nobel de Fisiologia i Medicina al 1933, amb un 

treball que demostra com els cromosomes porten la informació genètica, i pel qual 

va utilitzar aquest petit insecte. Més endavant, al 1955, es torna a reconèixer la 
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seva importància per a la salut humana amb un altre Premi Nobel de Medicina, per 

l’estudi sobre el control genètic del desenvolupament embriònic temprà. 

Des d’aleshores ha estat un bon amic de científics, mèdics i biomèdics, per tot un 

seguit de característiques que la fan ideal per a ajudar-nos als laboratoris 

d’investigació genètica: 

- És un animal de petites dimensions, que es manté molt fàcilment al 

laboratori: no necessita de grans quantitats de menjar, ni d’espais grans per 

a viure-hi. 

 
- És cosmopolita, per la qual cosa podem trobar-la a qualsevol indret del món. 

És abundant i fàcil de capturar. 

 
 

- Es cria fàcilment i de manera ràpida (curt cicle de vida), pel que ens permet 

obtenir resultats a les proves realitzades amb ella en curts períodes de 

temps. 

 
- Les seves fases de desenvolupament són molt fàcilment identificables. Això 

ens permet estudiar 4 formes de vida completament diferents, depenent de 

l’estadi de les mateixes que es decideixi estudiar: embrió, larva, pupa i mosca 

adulta presenten processos tan diversos com la embriogènesi o la 

metamorfosi, per exemple. 

 
- És molt senzilla de manipular i observar al microscopi. 

 
 

- Produeix una quantitat elevada de descendents, el que ens ajuda a tenir 

estudis amb més població, que sempre són millors per a establir-ne resultats 

concloents. 

 
- Té només quatre parells de cromosomes i a més conserva una gran similitud 

de gens amb relació amb els mamífers. 
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Aquest darrer punt és el que fa d’aquest petit animal un col·laborador molt especial, 

donat que tot i que sembli tan llunyà a un humà, més del 65% dels nostres gens 

associats a malalties tenen un correlatiu o homòleg en aquesta mosca. A més, té 

una quantitat de gens molt similar a la que tenim nosaltres (elles 14.000 i nosaltres 

21.000). 

Tot això l’ha fet participar en estudis de malalties com la diabetis, l’Alzheimer, el 

Parkinson, malalties cardiovasculars, addiccions de l’ésser humà i, per suposat, el 

càncer i ha contribuït també en el desenvolupament de fàrmacs per a combatre 

patògens responsables d’algunes d’aquestes malalties. La Drosophila 

melanogaster es fa servir en l’actualitat per a replicar tumors intestinals, de pell, de 

cervell..., que es comporten de manera molt similar als mateixos tumors en humans 

i a partir d’això s’han identificat compostos antitumorals que podrien substituir en 

alguns casos a la radioteràpia, augmentant-ne l’eficàcia i reduint els efectes 

secundaris d’aquest tractament 

Per tot plegat, aquesta petita mosca s’ha constituït en competidora directa d’altres 

espècies de les que habiten normalment els laboratoris de biomedicina i comença 

a ser la protagonista de molts estudis i descobriments que ens permeten avenços 

importants en l’estudi de força malalties, com les apuntades en l’anterior paràgraf. 

 

 
5.2.4. Genoma de les mosques 

 

És molt important que entenguem com funciona la genètica de la Drosophila per a 

poder entendre més endavant la pràctica que he dut a terme i que és l’objecte del 

present treball. És per això que explicaré, de manera senzilla, els genotips 

d’aquesta espècie que s’utilitzen en les proves, com es recombinen en el moment 

de l’encreuament d’individus i com han estat modificats per a poder obtenir resultats 

que siguem capaços de llegir i interpretar a posteriori. 

La Drosophila, com nosaltres, és un organisme diploide: això significa que té dues 

còpies de cada cromosoma: adquireix un joc complert de cromosomes de la mare i 

un altre del pare. Aquesta espècie té únicament 4 parells de cromosomes, sent 
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per tant un organisme simple, en comparació amb d’altres com el propi humà, que 

en té 23. 

El primer cromosoma és l’anomenat X i és el cromosoma del sexe, contenint 

aproximadament el 20% de la informació genètica de l’individu (cromosomes X/X 

indica femella i X/O o X/Y indica mascle). Tant el cromosoma 2 com 3, contenen 

cadascun un 40% de la informació genètica, i el cromosoma 4 i l’Y completen 

aquesta informació, aportant menys de l’1%. Per tant, els cromosomes realment 

importants i els que conseqüentment es modifiquen per obtenir individus amb els 

genotips que puguin interessar són els 3 primers. 

 

 
5.2.5. Marcadors genètics 

 

En les investigacions que es fan amb la Drosophila, és necessari utilitzar els 

anomenats marcadors genètics, que no són més que mutacions en el genotip que 

els produeixen variacions en l’aspecte físic. Són gens que s’introdueixen, com diem, 

en el genotip d’una mosca o una població de mosques i que són molt útils per a 

poder deduir quin serà el genotip de la descendència d’aquestes, ja que només 

observant els individus es pot saber si han heretat aquest gen marcador o no. Així 

doncs, amb aquests trets visuals “forçats”, el que fem és evidenciar cromosomes o 

mutacions que tenen els individus i que no són, evidentment, apreciables a simple 

vista. 

Hi ha marcadors visibles en mosques adultes, que són els més utilitzats, però també 

n’hi ha que afecten a les fases anteriors de la vida de l’exemplar a investigar, per 

exemple aquells que modifiquen les dimensions de la pupa (fase anterior a la mosca 

adulta). 

Alguns dels marcadors més utilitzats són els següents: 

 
- Curly (Cy1): Fa que les ales de la mosca tinguin una forma corbada. És un 

gen dominant que es troba en el cromosoma 2. Quan una mosca presenta 1 

còpia d’aquest gen, se li corben les ales, però si presenta dues còpies mor 

abans d’arribar a la fase adulta, ja que aquesta combinació és letal. 
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- White (w+): Provoca que els ulls de la mosca tinguin un color vermellós. Quan 

aquest gen és mutant (w-), les mosques passen a tenir els ulls blancs. És un 

gen que es troba en el cromosoma 1, és a dir, l’X; per tant, les femelles en 

presenten dues còpies mentre que els mascles només en presenten una. 

Quan les dues còpies de la femella són w+, els ulls són completament 

vermells. Si una còpia és w+ i l’altra w-, els ulls agafen un color ataronjat. En 

canvi, si les dues còpies són w-, els ulls són, com dèiem, completament 

blancs. En el cas dels mascles, només poden presentar els ulls de color 

vermell o de color blanc, ja que només tenen, com hem avançat, una còpia 

d’aquest gen. 

 
- Bar (B1): Provoca que els ulls de la mosca adoptin una forma més arrugada 

i petita. Igual que el White, es troba en el cromosoma X, i per tant hi ha una 

forma intermèdia en les femelles però en els mascles no. 

 
 
En la part pràctica del present treball s’exposarà quins són els que jo he fet servir i 

com treballen i ens ajuden en la nostra avaluació. 

 

 
5.2.6. Sistema d’expressió de gens Gal4-UAS 

 

Aquest sistema és dels aspectes més importants per a la investigació amb la 

Drosophila donat que ens permet saber com funciona un gen (a partir de forçar la 

seva presència o absència podem estudiar-ne les conseqüències d’això mateix) i 

forçar a les cèl·lules a tenir uns comportaments determinats, entre altres coses. És 

un mètode molt fàcil d’utilitzar i amb el que aconseguim expressar uns determinats 

gens d’interès en el moment en què ho creiem convenient. Dient-ho de manera molt 

simplificada i fàcil d’entendre, ens permet posar en on o en off determinats gens de 

l’individu i veure com això li afecta. 

Aquest sistema és una manera de regular el que coneixem com la transcripció, és 

a dir, el pas de la informació del DNA al RNA. 
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El que fa el sistema Gal4-UAS és que, en presència del factor de transcripció Gal 

4, s’expressin uns gens determinats que van lligats a UAS. Ni Gal4 ni UAS són 

propis de la Drosophila, és a dir, aquest és un sistema que s’ha d’introduir en el 

genotip d’un individu perquè el presenti (espècie transgènica). 

Una de les possibilitats de treball amb aquest sistema, a més de les més utilitzades, 

és associat al RNAi. El RNAi és el RNA interference que, com el seu nom indica, 

produeix la inhibició de la transcripció del gen associat a ell. Aquest sistema, UAS- 

RNAi (+ un gen A), el que fa és precisament que aquest gen A no s’expressi. 

Serveix, aleshores, per veure quin és el paper d’aquest gen en el desenvolupament 

de la mosca, i és un sistema que utilitzaré per dur a terme la part pràctica d’aquest 

treball, ja que en el meu cas vull saber com actua l’absència de Hh o Smo en el 

tumor. 

Com he apuntat, és també molt important entendre que podem triar el moment en 

què aquest sistema comença a funcionar. En algunes pràctiques o estudis, 

necessitarem que aquesta transcripció es produeixi en el moment del naixement de 

l’individu i en canvi, en d’altres ocasions, podem requerir que no succeeixi fins que 

l’espècimen sigui adult, per exemple (aquest seria el cas amb què jo he treballat al 

laboratori). Això s’aconsegueix amb la utilització d’algun factor que inhibeixi el Gal4 

i que puguem manipular de manera que deixi d’estar present a partir d’un cert 

moment en aquesta cèl·lula. Serà a partir d’aleshores que entrarà en funcionament 

aquest sistema Gal4-UAS. Un exemple d’aquests inhibidors seria l’anomenat 

Gal80. 



La via de senyalització de Hh en l’estudi del càncer  

28 

 

5.3. Via de senyalització del Hh 

 
5.3.1. Què és? 

 

Una via de senyalització és un conjunt de molècules d’una cèl·lula que, entre totes, 

controlen una funció d’aquesta (com a funció entenem aquells processos com la 

multiplicació o la mort cel·lular): la primera molècula rep un senyal i actua activant 

a la resta fins que el senyal arriba a la darrera molècula de la via, que serà 

l’encarregada d’iniciar el procés establert per aquell senyal rebut. 

La via del Hh és una d’aquestes vies de senyalització i és el tema principal de la 

meva recerca, com es veurà a la part pràctica de la mateixa. 

Aquesta via en concret té un gran paper en la diferenciació cel·lular i la formació 

d’òrgans i teixits en la embriogènesi: entre els papers més importants en què intervé 

s’hi compten la regulació de la generació d’òrgans en els vertebrats, el creixement 

de les falanges de les extremitats i l’organització del cervell, per exemple. 

Normalment està inactiva en els individus adults, encara que s’activa quan és 

necessari reparar algun teixit. Quan actua en un moment en que no ho hauria de 

fer pot provocar l’aparició i evolució d’un tumor cancerigen i és per això que en 

l’actualitat s’ha posat de relleu la gran importància d’entendre el seu funcionament 

i poder-lo modificar, com a via de tractament d’aquesta malaltia tan estesa que és 

el càncer. 

Va ser identificada per primer cop en un estudi sobre mutacions en la larva de la 

mosca Drosophila melanogaster i aquests estudis van donar-li el seu nom, donat 

que quan aquesta mosca és mutant per una activitat incontrolada d’aquesta via, la 

seva larva presenta una espècie d’espines o punxes que recorden a les dels eriçons 

(hedgehog és eriçó en anglès). 

 

 
5.3.2. Elements 

 

En la via de senyalització del Hh actuen un gran nombre de molècules. Per 

simplificar-ne l’explicació, només exposaré les més importants: 
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- Hh: És l’element principal en aquesta via, de fet n’és el factor activant de la 

mateixa. Són molècules de senyalització intercel·lular que poden senyalitzar 

a llarga distància i d’una manera que depèn de la seva concentració. 

En els mamífers, el gen Hh presenta tres homòlegs: Sonic hedgehog (Shh), 

Indian hedgehog (Ihh) i Desert hedgehog (Dhh). La mosca del vinagre, en 

canvi, només en presenta un, el Hh. 

Apuntar que les cèl·lules no només poden rebre Hh, també en poden emetre. 

En aquest cas, la cèl·lula envia Hh a les cèl·lules veïnes, activant-ne així 

aquesta via. 

- Ptch: És una proteïna transmembrana, considerada com a supressora 

tumoral donat que és l’encarregada d’inhibir l’activitat de reproducció de les 

cèl·lules. És el receptor de Hh, el que rep directament la informació d’aquesta 

altra proteïna. Una mutació que modifiqués el comportament inhibidor de 

Ptch, podria ser responsable de l’inici de la proliferació d’un creixement 

tumoral. 

 
- Smo: És una altra proteïna transmembrana, receptora. Normalment està 

inhibida per Ptch, però quan actua Hh sobre aquesta via, aquesta proteïna 

s’activa i es desplaça des de la vesícula en la que es troba, en l’interior de la 

cèl·lula, fins a la membrana de la mateixa on inicia el procés que detallarem 

més endavant. 

 
- Factors de transcripció Gli: Actuen com a activadors o repressors de la 

transcripció. Quan s’activen, gràcies a l’activitat de Smo, són els encarregats 

de transcriure uns gens específics que faran que la cèl·lula es reprodueixi i/o 

es produeixi la diferenciació cel·lular, acció que ocorre al nucli de la cèl·lula. 

 
 
5.3.3. Funcionament 

 

La via de senyalització de Hedgehog funciona bàsicament de la següent manera: 

Inicialment, la proteïna Hh ha d’unir-se al receptor Ptch (unió física) i és en aquest 

moment, en què es produeix la unió, quan s’activa la via. Aquesta unió actua 
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alliberant Smo, que a partir de les vesícules intracel·lulars es trasllada i acumula a 

la superfície cel·lular, on iniciarà la senyalització, provocant l’activitat dels factors 

de transcripció Gli. 

La proteïna Smo, en condicions normals, està inhibida per Ptch, per un mecanisme 

encara força desconegut, que no requereix unió física. 

En base a aquest funcionament, ens podem trobar en les següents circumstàncies: 

 
- La cèl·lula no rep Hh: És el normal en un individu adult, excepte en el cas 

de manteniment de les cèl·lules mare o la reparació d’un teixit que ho 

necessiti. 

Com que la cèl·lula no rep Hh, Ptch fa la seva funció normal, és a dir, inhibeix 

la proteïna Smo mantenint-la en una vesícula a l’interior de la cèl·lula, 

impedint d’aquesta manera que pugui realitzar la seva funció. Com a 

conseqüència d’això, els factors de transcripció Gli no treballen i no 

s’expressen els gens que ordenen a la cèl·lula quan i com s’ha de reproduir. 

En aquest punt cal anotar que si es dona el cas de que es produeix una 

mutació en Ptch o Smo que provoqui l’activació de la via de Hh encara que 

no rebi aquesta proteïna (una mutació en Ptch que evités la seva funció 

inhibidora de Smo o una mutació en Smo que permetés el seu funcionament 

malgrat la inhibició de Ptch), pot començar un creixement descontrolat de les 

cèl·lules, traduint-se en l’origen d’un tumor. 

 

 
Imatge 5.3.1. Funcionament de la via del Hh 1. Font: MÉNDEZ, Areli: “Vía de Hedgehog”. 
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- La cèl·lula rep Hh: En aquest cas, Ptch deixa de fer la seva funció i l’activitat 

de Smo deixa d’estar restringida. Per tant, Smo viatja a la membrana cel·lular 

i es duen a terme un seguit de reaccions químiques que faran que els factors 

de transcripció Gli actuïn activant la transcripció dels gens mencionats 

anteriorment. Principalment passa durant la embriogènesi, ajudant amb 

l’especialització cel·lular i el creixement de l’individu mitjançant la 

reproducció de les cèl·lules. 

 
 

Imatge 5.3.2. Funcionament de la via del Hh 2. Font: MÉNDEZ, Areli: “Vía de Hedgehog”. 

 
 

 
5.3.4. Via del Hh en la embriogènesi 

 

Aquesta via és essencial en l’etapa coneguda com embriogènesi, doncs n’és 

responsable de: 

- Desenvolupament d’òrgans 

- Control de la diferenciació cel·lular 

- Reproducció i supervivència cel·lular 

 
Les proteïnes Hh actuen com a morfògens en diversos sistemes de 

desenvolupament, com en el de les extremitats i el sistema nerviós central. La 

senyalització per Hh intervé de manera rellevant en desenvolupament d’òrgans tan 

importants com el cor, per exemple. A més, no només regula la reproducció cel·lular 

sinó que també n’escriu el procés d’apoptosi (mort cel·lular). 
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És important especificar que la via de Hh, com altres vies de senyalització, actua 

de manera diferent en funció del tipus de cèl·lula, i per tant de teixit, en què està 

intervenint. Per exemple, en el desenvolupament embrionari de les extremitats, és 

la responsable d’indicar el número de falanges que s’han de generar i com ha de 

ser cadascuna d’elles, és a dir, la via Hh és l’encarregada de definir la morfologia 

dels dits. Quan un organisme presenta alguna mutació en aquesta via (mutacions 

en els gens implicats en la seva regulació), es produeixen deformitats com les de 

les imatges que s’adjunten i que es tradueixen, evidentment, en patologies: 

 

 
Imatge 5.3.3. Ratolí amb diverses mutacions relacionades amb la via del Hh. Font: MÉNDEZ, Areli: “Vía de 
Hedgehog”. 

 
 

 

 
Imatge 5.3.4. Mà humana amb diverses mutacions relacionades amb la via del Hh. Font: MÉNDEZ, Areli: “Vía 
de Hedgehog”. 

 
 

 
5.3.5. Via del Hh en cèl·lules mare de organisme adult 

 

En l’estudi de les cèl·lules mare, tema objecte de moltes investigacions en els 

nostres dies, s’ha detectat que la via del Hh juga un paper important en el 
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manteniment del nombre d’aquestes en òrgans madurs. És per això que aquesta 

via està activa també en organismes adults sense haver d’estar sempre relacionada 

amb processos de creixement cel·lular patològics. Aquest camp d’estudi, per tant, 

està sent investigat exhaustivament per a intentar establir procediments que ens 

permetin controlar el nombre de cèl·lules mare adultes. 

 

 
5.3.6. Via del Hh i carcinogènesi 

 

L’activació anormal de la via de Hh apareix lligada, des de fa un temps, a la formació 

de tumors cancerígens de diferents tipus: carcinoma pulmonar, carcinomes del 

tracte digestiu, medul·loblastomes, etcètera. 

Com hem explicat, en absència de Hh, Ptch inhibeix la via de senyalització. Hi ha, 

per tant, tres mecanismes que porten a una activació patògena d’aquesta via: 

- Mutació de Ptch: quan aquest receptor perd la seva activitat i tot i no estar 

rebent Hh, activa la via de senyalització i, en conseqüència, deixa d’inhibir- 

se Smo, amb la qual cosa s’inicia la cascada de senyalització, enviant al nucli 

de la cèl·lula instruccions de créixer i replicar-se. Es pot dir, per tant, que 

Ptch és un factor repressor de tumors i quan està mutat i per tant funcionant 

de manera patològica, està associat a certes formes de càncer com 

carcinomes de cèl·lules basals (tumors a la pell), fibromes ovàrics, 

meningiomes i fibrosarcomes, entre d’altres. 

 
- Mutació de Smo: Smo és activat tot i estar inhibit per Ptch i per tant es 

desplaça a la membrana cel·lular i es produeix la transcripció cel·lular. 

Aquesta mutació també ha estat directament relacionada amb alguns tumors 

cancerígens com els carcinomes de cèl·lules basals. 

 
- Senyal aberrant de Hh: Hh està arribant de manera patològica al receptor 

Ptch i per tant activant la via de senyalització que acaba donant creixement 

cel·lular anòmal. Aquest fet és un dels factors que s’associen al 

desenvolupament del càncer de pàncrees, per exemple. 
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Un gran nombre de tumors, per tant, semblen requerir de la via de Hh per a la 

seva evolució. Independentment de la mutació de les tres exposades de què es 

tracti, els estudis semblen determinar que l’activitat Gli (darrer pas de la via 

Hedgehog) promou la progressió tumoral i per tant se suggereix la senyalització 

de Hh i l’actuació sobre aquesta com una possible branca de tractament per a 

alguns tipus de càncer. 

Les investigacions al respecte actualment, per tant, tracten de trobar aquells 

compostos que poden actuar sobre la via de Hh i que serien, conseqüentment, 

fàrmacs que poden ajudar en la curació d’aquesta malaltia. Un dels més 

importants és l’anomenada ciclopamina, que prové d’una planta i que actua 

inhibint la funció Smo, bloquejant per tant el creixement i supervivència tumoral. 

Un altre compost, també d’origen natural, és la jervina, que s’ha demostrat 

produeix efectes similars. Altres àrees d’estudi inclouen també la possibilitat de 

generar anticossos contra Ptch, que bloquegin la interacció amb Hh i la creació 

de receptors que allunyin Hh de Ptch. 
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6. PART PRÀCTICA 

 
6.1. Fonament teòric de l’experimentació 

 
L’objecte de la nostra pràctica és determinar com afecten certes variables, que ja 

explicarem, en l’evolució dels tumors cancerígens de còlon (a l’intestí en el cas de 

les mosques del vinagre, donat que aquestes no tenen còlon). Per a poder-ho fer, 

és necessari treballar amb individus que han estat manipulats genèticament per a 

ser capaços de reproduir aquestes variables a estudiar i per a poder-ne mesurar els 

resultats. A continuació es detallaran els models genètics amb què he treballat al 

laboratori, explicant quin és l’objecte de cadascuna de les modificacions genètiques 

introduïdes als espècimens. 

 
Per al nostre estudi necessitem obtenir 3 models diferents de Drosophila 

melanogaster, o variants genètiques d’aquest insecte, que puguin els 3 generar el 

tumor que volem monitoritzar. Perquè això sigui així, els dos progenitors han de 

tenir uns genotips específics, que són els que volem que transmetin a la 

descendència. Per tot plegat, partirem d’un únic model de femella, mentre que 

treballarem amb tres models genètics diferents de mascles. 

 

6.1.1. Genotips de la generació parental 

 

Anem a presentar, a continuació, quins seran els genotips seleccionats per a la 

pràctica al laboratori, avaluant com afectarà a la descendència en cada cas. 

 
1- El genotip de la mare és el següent: 

 

 

 
Imatge 6.1.1. Genotip de les femelles de la GP. Font: Elaboració pròpia. 
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Com es pot observar, aquest genotip compta, d’una banda, amb tot el seguit de 

gens que són els que ens interessa hereti la descendència, i per l’altra, amb el 

cromosoma 2 especial CyO, que s’utilitza com a marcador (la seva presència 

determina que els exemplars que el tenen al genotip presentin les ales corbades). 

Les funcions de cadascun dels gens que heretarà la descendència són les 

següents: 

- yw122: Farà que, quan es realitzi el “Heat Shock”, l’enzim flipasa s’activi i 

produeixi una recombinació genètica en els punts on es troba el FR. D’això 

en parlaré posteriorment a l’apartat posterior sobre el “Heat Shock”. 

 
- Esg G4: És l’anomenat Gal4, que activarà tots els gens precedits per UAS, 

mitjançant el mètode explicat a la part teòrica en l’apartat Gal4- UAS. 

 
- UAS GFP: GFP vol dir “Green Fluorescent Protein”. Com el seu nom indica, 

s’utilitza per donar fluorescència a les cèl·lules cancerígenes i que 

posteriorment ens permetrà, per tant, veure els tumors mitjançant un 

microscopi especial per aquesta tasca. 

 
- UAS Rasv12: Juntament amb Apc2 i Apc, serà el que induirà la generació del 

tumor cancerigen a l’intestí de la mosca, quan s’activi per la presència de 

Gal4. 

 
- UAS Luc: Aquest gen actuarà afegint la luciferasa (enzim que es pot mesurar 

amb un aparell lector de plaques) a les cèl·lules del tumor. Servirà, per tant, 

per poder fer la lectura dels resultats: el que voldrem mesurar al final del 

nostre experiment és la quantitat de cèl·lules cancerígenes en cada tumor, 

per poder fer-ne la comparativa de la seva grandària. L’activitat luciferasa és 

directament proporcional a la mida del tumor, donat que s’ha obtingut, per 

estudis de la mateixa, la proporció o equivalència aproximada de 330 unitats 

d’aquesta variable per cada cèl·lula. Així doncs, fent lectura d’aquesta 

variable, podrem deduir la quantitat de cèl·lules estimada i, per tant, 

aproximar la mida del tumor cancerigen. 
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- FR: Quan es dugui a terme la recombinació genètica provocada per la 

flipasa, serà el punt on es creuaran els cromosomes. 

 
- Gal80: Actua impedint que Gal4 faci la seva funció. Ens ajuda a que tots els 

gens que funcionen amb UAS no es puguin activar (per l’absència de Gal4) 

fins que apliquem el “Heat Shock”. 

Amb aquest cop de calor, s’inicia una recombinació genètica en la que, de 

cada cèl·lula mare obtenim un parell de cèl·lules diferents: una d’aquestes 

haurà heretat dos còpies de Gal80 i l’altra cap d’aquestes. D’aquesta 

manera, aquesta segona cèl·lula filla és susceptible de què hi comenci a fer 

la seva funció el grup Gal4. 

 
2- D’altra banda, els tres genotips diferents de les mosques mascles que creuarem 

amb les anteriors femelles, són els següents: 

 
Primer model: 

 
 

 

 

Imatge 6.1.2. Genotip del mascle 1 de la GP. Font: Elaboració pròpia. 

 
 

Amb el primer, s’aconsegueix una descendència que desenvoluparà un tumor 

cancerigen “normal”, és a dir, sense cap alteració. Aquest es fa servir com a model 

per a poder fer la comparativa amb la resta de casos i de resultats obtinguts. Les 

funcions dels gens que heretarà la descendència són les següents (només 

s’especifiquen aquell que fins ara no s’ha exposat): 

 
- Apc2 Apc: Juntament amb UAS Rasv12, serà el que provocarà el tumor 

cancerigen a l’intestí quan s’activi UAS Rasv12 després de la recombinació 

genètica provocada pel “Heat Shock”. 
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Segon model: 
 
 

 

 

Imatge 6.1.3. Genotip del mascle 2 de la GP. Font: Elaboració pròpia. 

 
 
 

El segon crearà una descendència també preparada per generar un tumor, però en 

aquest cas les cèl·lules cancerígenes seran incapaces de secretar la proteïna Hh. 

Això és degut a la presència en aquest genotip del gen Hh RNAi, la funció del qual 

és inhibir, fer que no es pugui expressar el Hh. Que les cèl·lules del tumor no puguin 

secretar Hh vol dir que no podran enviar aquesta proteïna a les cèl·lules sanes 

properes i, per tant, no es podrà activar la via del Hh en aquestes i no es transcriuran 

els gens específics que actuen ordenant a la cèl·lula com s’ha de reproduir. 

Servirà, en conseqüència, per veure com influencia en la mida del tumor el fet de 

que no es puguin transcriure aquests gens, que podrien ajudar al desenvolupament 

del tumor, frenar-lo, o simplement no afectar-li. Amb els resultats de l’experiment es 

veurà quina d’aquestes 3 opcions és que es llegeix d’aquests resultats. 

Es presenta a continuació l’esquema del funcionament de la via del Hh en aquestes 

cèl·lules cancerígenes incapaces de secretar Hh: 

 

Imatge 6.1.4. Cèl·lula cancerígena que no emet Hh. Font: Elaboració pròpia. 
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Tercer model: 
 
 
 
 

 

Imatge 6.1.5. Genotip del mascle 3 de la GP. Font: Elaboració pròpia. 

 
 
 

La descendència del tercer genotip també generarà el tumor, però aquesta vegada 

les cèl·lules cancerígenes no comptaran amb la proteïna Smo. Per tant, encara que 

puguin rebre Hh, la via de senyalització d’aquest no estarà complerta i no podrà 

funcionar. És a dir, l’absència de Smo provocarà que els factors de transcripció Gli 

no es puguin activar i, d’aquesta manera, no es podran transcriure els gens que 

diran a la cèl·lula quan s’ha de reproduir i quan no. 

Amb aquest model es podrà veure quina és la influència de la ruta del Hh dins les 

pròpies cèl·lules tumorals. Una altra vegada tenim 3 possibilitats: que promogui un 

major creixement del tumor, que en freni el seu creixement o que simplement no 

l’afecti. Els resultats, un cop més, ens decantaran per una d’aquestes tres opcions. 

L’esquema del funcionament de les cèl·lules cancerígenes sense Smo és el 

següent: 
 

Imatge 6.1.6. Cèl·lula cancerígena que no té Smo. Font: Elaboració pròpia. 
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6.1.2. Encreuament 

 

Quan es fa l’encreuament entre les femelles i els tres tipus de mascles, la 

descendència només pot tenir 4 genotips possibles. Per fer un esquema de com 

funciona aquesta combinació, anomenarem A als gens d’interès per part de la mare, 

B als gens d’interès per part del pare i O al cromosoma CyO que s’utilitza com a 

marcador i que provoca que les ales de l’individu tinguin una forma corbada, com ja 

hem apuntat. D’aquesta manera, els genotips dels dos progenitors són AO i BO. 

Quan s’encreuen per obtenir la descendència, podem obtenir les següents 

recombinacions: 

Imatge 6.1.7. Possibilitats de descendència. Font: Elaboració pròpia. 

 
 
 

D’aquestes 4 possibilitats, només ens interessa aquella en que la descendència ha 

heretat els gens d’interès del pare (B) i de la mare (A). Per tant, no compta amb el 

marcador CyO (O) i les ales no es corben. Això vol dir que podrem saber quines 

mosques de la descendència ens interessen per al seu estudi perquè seran 

aquelles amb les ales planes. El genotips d’aquestes mosques seran el següents: 

 
1.- En les que els pares pertanyen al primer model (les anomenarem Apc Ras): 

 
 

Imatge 6.1.8. Genotip del model 1 de la descendència. Font: Elaboració pròpia. 
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2.- En les que els pares pertanyen al segon model (les anomenarem Apc Ras Hh 

RNAi): 

 

Imatge 6.1.9. Genotip del model 2 de la descendència. Font: Elaboració pròpia. 

 
 
 

3.- En les que els pares pertanyen al tercer model (les anomenarem Apc Ras Smo 

RNAi): 

 
 

Imatge 6.1.10. Genotip del model 3 de la descendència. Font: Elaboració pròpia. 

 
 

 
6.1.3. Heat shock 

 

Aquesta part és la més important del procés, ja que és amb la que s’originen els 

tumors que estudiarem posteriorment. 

Consisteix en fer un bany tèrmic als individus objecte de l’estudi per tal d’activar la 

hs-flipasa i que es produeixi la recombinació genètica que permetrà que el procés 

de formació del tumor comenci. 

Com hem mencionat abans, les mosques compten amb un gen anomenat Gal80, 

que evita que Gal4 activi tots els gens que funcionen amb UAS. Per tant, en 

presència d’aquest, no es pot activar UAS Rasv12 i, com a conseqüència, el tumor 

no es pot originar. Aleshores, el que es busca amb aquesta recombinació genètica 

és que aquest gen desaparegui en algunes cèl·lules perquè Gal4 pugui fer-hi la 

seva funció, activant a UAS Rasv12 i iniciant la tumorgènesi. El que aconseguim amb 

l’activació de la hs-flipasa, provocada pel “Heat Shock”, és que els cromosomes 

s’encreuin en els punts FR, com es mostra en el següent esquema: 
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Imatge 6.1.11. Recombinació genètica provocada per l'enzim flipasa. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Per tant, d’una cèl·lula mare n’obtenim 2 filles diferents: una segueix presentant 

Gal80 però l’altra, no. Aquesta cèl·lula que no té Gal80, no té cap impediment 

perquè Gal4 faci la seva funció. Com a conseqüència, s’activen tots els gens UAS. 

L’activació d’aquests gens comportarà el següent (només en les cèl·lules que hagin 

perdut Gal80): 

 
- UAS Rasv12: Ara sí que podrà originar el tumor, convertint aleshores totes 

aquestes cèl·lules que no tenen Gal80 en cancerígenes. 

 
- UAS GFP: Farà que totes aquestes cèl·lules cancerígenes adquireixin una 

fluorescència visible utilitzant un microscopi especial. Seran només les 

cèl·lules del tumor les que tindran aquesta visibilitat. 

 
- UAS Luc: Amb això, aconseguim que les cèl·lules del tumor presentin 

luciferasa, que ens permetrà mesurar fàcilment la mida del tumor. 

 
- UAS Smo RNAi: Provocarà que les cèl·lules del tumor no presentin la 

proteïna Smo. 

 
- UAS Hh RNAi: S’encarregarà de que les cèl·lules del tumor no siguin 

emissores de la proteïna Hh. 
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És molt important que aquests gens es mantinguin retinguts fins que es produeixi 

el “Heat Shock”, ja que en cas contrari el tumor començaria a formar-se en les 

primeres fases de la vida de la mosca i possiblement aquesta moriria abans d’arribar 

a convertir-se en un exemplar adult. La decisió del moment en què es comença el 

procés de la formació tumoral és, per això mateix, de vital importància per al nostre 

estudi. 
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6.2. Treball fet al laboratori 

 

L’objectiu de la investigació que havia de dur a terme a l’IRB era l’estudi 

d'espècimens de mosca del vinagre genèticament modificats perquè desenvolupin 

un tumor cancerigen a l’intestí i entendre com certs factors que se’ls indueix a través 

de la seva genètica poden afectar al desenvolupament d’aquest tumor. 

 

Per començar amb la part pràctica, per tant, el primer pas és obtenir aquests 

exemplars, fent la selecció de les mares i pares dels individus que estudiaria: 

 

 
6.2.1. Tria de les femelles 

 
 

Al laboratori, ja es tenen els ous de les mosques que seran els progenitors dels 

individus que després s’estudiaran. Aquests es troben en uns tubs o vials que tenen, 

al fons dels mateixos, l’aliment que ingeriran un cop neixin. Els tubs estan tapats 

amb cotó fluix i es guarden en un armari refrigerat on estan a la temperatura 

adequada per al seu creixement. D’aquests ous sorgeixen les larves que donaran 

pas a les mosques adultes. Les mosques van naixent i en breus períodes de temps 

s’han d’anar extraient i separant les femelles dels mascles. Aquesta separació s’ha 

de fer cada cert nombre d’hores perquè necessitem, per la nostra pràctica, tenir la 

certesa que les femelles siguin verges i per això les hem d’extreure del tub abans 

que arribin a la seva maduresa sexual. 

 

La necessitat que siguin verges respon al fet que aquesta és l’única manera que 

tenim de garantir que la descendència que tinguin sigui dels mascles desitjats, ja 

que un cop han estat fecundades, sempre poden tenir restes de l’esperma del 

mascle fecundador i tornar a tenir descendència d’aquest. 

 

Per obtenir un nombre decent de femelles per a realitzar l’encreuament amb els 

mascles, vaig anar 3 dies a fer aquesta selecció. 

 

Aquesta tria es fa adormint els exemplars per a poder-los manipular: s’introdueix 

una petita dosi de CO2 al tub on s’estan i un cop es queden sedades es treu el cotó 
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fluix que les reté i es dipositen sobre una superfície porosa que allibera 

constantment CO2, per a mantenir-les en aquest estat. Sobre aquesta superfície 

mateix està disposat el microscopi que ens permet veure els individus i identificar 

aquells que són femelles. Per a fer-ho, simplement cal observar la part inferior de 

l’abdomen de l’insecte (on es localitzen els genitals): els que tenen aquesta part 

fosca, són mascles i les que la tenen clareta com la resta de l’abdomen, són les 

femelles. 

 

Un cop diferenciats i per a separar-los, s’utilitza un petit pinzell que permet 

manipular les mosques sense lesionar-les. I un cop feta la tria, es tornen a introduir 

les mosques femelles en un nou tub i a tapar-les, com estaven, amb el cotó. Pocs 

segons després d’estar en aquest nou vial, les mosques es revifen i tornen al seu 

estat normal. 

 

Imatge 6.2.1 i 6.2.2. Femella i dos mascles de Drosophila. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 

6.2.2. Encreuament 

 
 

Després d’assistir fins a tres dies diferents a fer la tria de les femelles, vaig tenir 

suficients individus verges com per a poder procedir amb l’encreuament d’aquests 

amb els tres models de mascle que havien d’intervenir en l’experiment. 

 

Per a fer-ho, vaig separar tres grups de femelles, amb el mateix nombre 

d’exemplars, en tres vials diferents. Dins d’aquests vials ja hi havia les mosques 

mascle, un model diferent per cadascun dels tubs. D’aquesta manera, 
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s’aconsegueix que es reprodueixin i s’obté la descendència desitjada, que complirà 

amb els genotips esperats. 

 

En uns dies, les mosques femelles comencen a posar ous (en posen molts cada 

dia) i quan ja hi ha una quantitat adequada es treuen els individus adults d’aquest 

tub, passant-los a un altre on poden continuar reproduint-se, per a deixar que aquí 

només quedin les cries i es puguin desenvolupar adequadament segons l’aliment 

que hi tenen i necessiten. 

 

 
6.2.3. Selecció de la descendència 

 
 

Després de dues setmanes de l’encreuament, ja ha nascut la descendència. El que 

cal fer ara és triar quines mosques són les que han adquirit els gens d’interès, tant 

del pare com de la mare, per garantir que podran desenvolupar el tumor cancerigen 

que ha de ser objecte de l’estudi. En aquest moment, per tant, s’ha de tornar a fer 

una selecció similar a la realitzada per obtenir les femelles verges. Aquesta vegada, 

però, en lloc separar-les per sexe, s’han de seleccionar totes les mosques que 

presenten les ales rectes. El marcador que dona les ales corbades als espècimens 

(CyO) és justament el que hem de descartar en aquesta selecció ja que així sabem 

segur que aquestes mosques presentaran els gens desitjats. 

 

Imatge 6.2.3. i 6.2.4. Conjunt de mosques i mosques amb les ales planes. Font: Elaboració pròpia. 
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Imatge 6.2.5. Vials amb els tres models de Drosophila. Font: Elaboració propia. 
 
 
 

6.2.4. Heat shock 

 
 

Un cop vaig tenir les mosques separades i el seu nombre va ser suficient per a 

extreure algun resultat del seu estudi, va ser hora d’exposar aquests exemplars al 

procés anomenat Heat Shock. Aquest consisteix simplement en elevar la 

temperatura dels tubs on es troben els individus en aigua calenta, a 37ºC, durant 

una hora. 

 

El temps d’exposició és important de controlar-lo perquè és el que determinarà el 

nombre de cèl·lules mares a les que afectarà el procés. Massa temps d’exposició, 

per exemple, podria donar tumoracions excessives que dificultin l’obtenció de dades 

significatives. 

 
 
 
6.2.5. Obtenció de resultats 

 
 

Després d’uns dies, les mosques ja presenten els tumors a l’intestí i és el moment 

de passar a l’anàlisi de com han evolucionat aquests. El que ens interessa mesurar 

és la mida que han assolit els citats tumors i és per això que és imprescindible tornar 

a separar, en aquest moment, les mosques femelles dels mascles. 
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Això és així perquè entre els dos sexes hi ha una diferència important de grandària: 

les mosques femelles són més grans i com a conseqüència també ho són els seus 

intestins, podent, per tant, albergar tumors més grans que els que apareixerien en 

els exemplars mascles, més petits. El fet d’estudiar-les barrejades, donaria 

aleshores una errada en les conclusions que puguem extreure de la pràctica. 

 

Vaig separar les mosques i introduir-les cadascuna en un petit recipient on 

prèviament hi havia posat un líquid especial per la tasca d’obtenir els resultats. En 

aquest recipient s’havia de procedir a aixafar l’exemplar, amb l’ajut d’una punta de 

plàstic (que ha de ser diferent per cada mosca per no barrejar les mostres i 

contaminar-les), per a aconseguir una barreja de la matèria orgànica de l’insecte 

amb el citat líquid que s’hi havia disposat. Aquesta barreja és la que s’ha d’estudiar 

per a determinar la mida del tumor que havia desenvolupat aquell exemplar. 

 

Imatge 6.2.6 i 6.2.7. Tubs amb les mosques per estudiar i recipients per introduir-les. Font: Elaboració pròpia. 
 
 

 
A continuació, amb una pipeta electrònica, vaig haver d’extreure la mateixa quantitat 

de matèria de cada recipient, parant compte de canviar-ne la punta cada vegada 

que canviava de tub per a evitar la contaminació de les mostres. Aquesta matèria 

s’havia de dipositar en una placa que presentava diferents cavitats (una mosca per 

cavitat) i que és on comprovaríem l’activitat luciferasa de cadascuna de les mostres, 

indicadora de la quantitat de cèl·lules cancerígenes i, per tant, de la mida del tumor. 

Aquesta activitat es mesura amb una màquina especial que en fa les lectures i les 

presenta en forma d’un fitxer d’Excel. 
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Imatge 6.2.8. i 6.2.9. Pipeta electrònica i màquina lectora de plaques. Fonts: directindustry i rimuhc. 
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7. RESULTATS 

 
7.1 Apc Ras 

 
Taula 7.1.1. Resultats en el model Apc Ras per als exemplars femella. Font: Elaboració pròpia. 

 

  Apc Ras  

 
INDIVIDU ACTIVITAT LUCIFERASA NOMBRE DE CÈL·LULES AL TUMOR 

1 186110 564 

2 39335 119 

3 384379 1165 

4 395935 1200 

5 425599 1290 

6 123532 374 

7 151092 458 

8 245750 745 

9 196316 595 

10 572989 1736 

11 319825 969 

12 208411 632 

13 158714 481 

14 137196 416 

15 271895 824 

16 143811 436 

17 246320 746 

18 241696 732 

19 274745 833 

20 272119 825 

21 179488 544 

 
MITJANA 246440,8 746,8 

Nota: Els individus 3-21 pertanyen a un altre experiment realitzat per l’IRB Lleida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gràfic 7.1.1. Resultats en el model Apc Ras per als exemplars femella. Font: Elaboració pròpia. 
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En el model Apc Ras (que és l’estàndard – no s’ha intervingut modificant les 

condicions que alteren el tumor), s’han mostrejat 21 individus. La mitjana de 

l’activitat luciferasa de tots ells és de 246440,8. Si dividim aquest nombre per 330, 

podem calcular aproximadament el nombre de cèl·lules que formen el tumor, que 

seran unes 746,8. També cal remarcar que hi ha bastant variació entre les dades 

de cada individu, ja que el procés de formació del tumor actua de manera diferent 

en cada mosca, és un procés aleatori. El nombre màxim de luciferasa que s’ha 

obtingut és de 572989, en l’individu 10, i el nombre mínim ha estat el de l’individu 

2, amb 39335. Per tant el rang és de 533,654. 

 

7.2 Apc Ras Hh RNAi 

 
Taula 7.2.1. Resultats en el model Apc Ras Hh RNAi per als exemplars femella. Font: Elaboració pròpia. 

 

  Apc Ras Hh RNAi  

 
INDIVIDU ACTIVITAT LUCIFERASA NOMBRE DE CÈL·LULES AL TUMOR 

1 111122 337 

2 363594 1102 

 

MITJANA 237358,0 719,3 

 

 

Gràfic 7.2.1. Resultats en el model Apc Ras Hh RNAi per als exemplars femella. Font: Elaboració pròpia. 
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En el model Apc Ras Hh RNAi, és a dir, on el tumor no pot secretar la proteïna Hh, 

anomenada Hedgehog, només s’han obtingut 2 resultats, donat que només s’han 

obtingut dos individus amb aquest model. No hi ha una diferència tan gran entre ells 

com en el model Apc Ras, ja que el nombre màxim d’activitat luciferasa és 363594 

i el mínim, 111122, sent-ne així el rang 252,472. La mitjana de les dues dades 

obtingudes és de 237358, bastant similar a la del model Apc Ras. 

Dividint la mitjana en aquest cas pel factor 330, obtenim un total de 719,3 cèl·lules 

cancerígenes, aproximadament. 

 

7.3 Apc Ras Smo RNAi 

 
Taula 7.3.1. Resultats en el model Apc Ras Smo RNAi per als exemplars femella. Font: Elaboració pròpia. 

 

  Apc Ras RNAi Smo  

 
INDIVIDU ACTIVITAT LUCIFERASA NOMBRE DE CÈL·LULES AL TUMOR 

1 496204 1504 

2 156453 474 

3 815688 2472 

4 1103871 3345 

5 248402 753 

6 876113 2655 

7 270409 819 

8 157568 477 

9 236107 715 

10 2001342 6065 

 
MITJANA 636215,7 1927,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gràfic 7.3.1. Resultats en el cas Apc Ras Smo RNAi per als exemplars femella. Font: Elaboració pròpia. 

Apc Ras Smo RNAi 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 

 

      7 8  10 

Individu 

 
ACTIVITAT LUCIFERASA MITJANA 

A
ct

iv
it

at
 lu

ci
fe

ra
sa

 



La via de senyalització de Hh en l’estudi del càncer  

53 

 

 

En el model Apc Ras Smo RNAi, és a dir, on s’ha forçat la no presència de Smo al 

tumor, s’han obtingut 10 resultats. Tant la mitjana com el rang són molt més grans 

que en el cas d’Apc Ras. En quant a la mitjana de l’activitat luciferasa, aquesta és 

de 636215,7, més del doble del cas estàndard. En quant al rang, és de 1844889 

degut a la enorme diferència entre l’individu 2 (la seva activitat luciferasa és de 

156453) i l’individu 10 (la seva activitat luciferasa és de 2001342). La quantitat de 

cèl·lules cancerígenes, com s’aprecia a la taula, és de mitjana 1928, 

aproximadament. 

NOTA: Cal apuntar que per l’individu 10, tal i com es veu a la taula de resultats, 

s’obté una dada força més gran que a la resta de casos (tot i que la dispersió de 

dades és en general força elevada). Es podria haver obviat aquesta dada per 

obtenir una població un xic més regular, però m’he estimat més oferir les dades tal 

i com han estat obtingudes, donat que per mi és difícil discernir si algunes d’elles 

poden respondre a un error en les lectures, fet que sembla difícil per la metodologia 

de treball. Encara que hagués estat eliminada, de totes maneres, el resultat 

continuaria sent de tumors més grans sota la hipòtesi d’aquest apartat (duplicant la 

mida dels tumors “normals”). 

 

7.4 Comparació dels resultats 

 
Tal i com s’ha exposat en els punts anteriors, els resultats que s’han obtingut en la 

meva pràctica es poden resumir en la següent comparativa: 

El tumor que desenvolupen els exemplars del model Apc Ras són aproximadament 

iguals als que s’obtenen amb el model Apc Ras Hh RNAi, mentre que els que 

s’obtenen amb el Apc Ras Smo RNAi tenen una mida 2,58 vegades més gran, de 

mitjana, que en el cas Apc Ras. 
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Gràfic 7.4.1. Comparació dels resultats dels tres models per als exemplars femella. Font: Elaboració pròpia. 
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8. CONCLUSIONS 

 
L’obtenció de resultats que siguin concloents, en qualsevol pràctica de laboratori, 

està sempre lligada a la quantitat de mostres analitzades. És important, per tant, 

apuntar que, donat que la població de mosca del vinagre que he pogut estudiar ha 

estat molt petita, és difícil establir conclusions extrapolables i fermes. 

 
Com en tots els assajos, el que convindria és que hi pugui haver una continuïtat 

sobre aquest, que es puguin repetir les proves sobre altres poblacions que 

compleixin les mateixes condicions que jo he estudiat. D’aquesta manera es podria 

obrir una via d’investigació que sí ens permetés elevar els resultats a conclusions 

consistents. 

 
Més enllà d’aquesta consideració, sí que podem exposar la direcció que apunten 

les lectures obtingudes, que analitzem a continuació: 

En el model Apc Ras Hh RNAi, com que només he obtingut 2 resultats (només dues 

mosques amb aquest genotip van sobreviure fins al moment de l’anàlisi), no es pot 

arribar a cap conclusió ferma. Sí que sembla que aquest és un model bastant similar 

al Apc Ras, indicant així que no afectaria al tumor el fet que les cèl·lules 

d’aquest secretin o no Hh (o el que és el mateix, que les cèl·lules adjacents, no 

malaltes, tinguin activa o no la via de Hh, no afecta en la mida dels tumors). Tot i 

això, s’hauria de tornar a realitzar l’experiment amb un nombre major de mosques 

per obtenir més resultats i poder assegurar-ho, com ja s’ha apuntat. 

 
El model Apc Ras Smo RNAi, que és aquell en què els tumors no compten amb la 

proteïna Smo, dona tumoracions en les mosques notablement més grans que el 

model Apc Ras, que és el que presenta un tumor “normal”, no modificat pel que fa 

a la via de Hh. Això vindria a dir que la via de senyalització de Hh és important 

per a frenar el desenvolupament del tumor. 

 
Aquesta conclusió, però, contradiu la majoria d’estudis realitzats en altres tipus de 

càncers i amb altres espècies d’animals. Tal i com s’ha exposat a la part teòrica, la 
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via de senyalització de Hh sembla tenir normalment un paper oncogènic, és a dir, 

la seva activació estaria directament relacionada amb la generació i creixement dels 

tumors cancerígens. Segons el que jo obtinc, en canvi, la via de Hh en el càncer 

colorectal i en el cas de la mosca Drosophila melanogaster, tindria un paper 

supressor dels tumors. 

 
Evidencio d’aquesta manera que seria interessant analitzar aquesta hipòtesi amb 

més detall per entendre’n els mecanismes en aquest tipus concret de càncer. 

 
La hipòtesi de què jo partia era que no hi hauria gaire diferència entre els models 

Apc Ras Hh RNAi i Apc Ras Smo RNAi, donat que els dos casos es basen en el no 

funcionament de la vida de senyalització Hh i per tant era fàcil esperar-ne resultats 

similars. Segons els resultats que he aconseguit i exposat en aquest treball, aquesta 

hipòtesi hauria quedat clarament refutada. Torno a dir, però, que la població estudiada 

no permet afirmar res rotundament. 

 
 

M’agradaria tancar aquest apartat exposant un parell d’observacions que podrien 

ser objecte de properes investigacions sobre aquest assumpte: 

 
- M’ha resultat curiós que l’experiment, que es va realitzar amb 

aproximadament el mateix nombre de mosques per a cada cas, doni taxes 

de supervivència molt diferents segons les condicions en què es basa cada 

cas estudiat: tant en el model Apc Ras com el model Apc Ras Hh RNAi, 

només van sobreviure 2 individus de femella i, en canvi, en el model Apc Ras 

Smo, en van sobreviure 10, quan el tumor és pràcticament 3 vegades més 

gran (de mitja) en aquest darrer model. 

 
El més probable és que sigui casualitat, però sembla contradictori que 

sobrevisquessin més mosques en el model amb els tumors més grans. Es 

podria investigar si té alguna relació la supervivència de la mosca amb 
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alguns dels elements de la via de Hh, independentment de la mida de les 

tumoracions. 

 
- També es podria experimentar creant un genotip de mosca en què estigui 

activat el Smo per sobre del considerat el normal, ja que si la seva presència 

ajuda a regular el creixement del tumor (que seria la conclusió a què hem 

arribat), podria ser que una gran quantitat d’aquesta proteïna el frenés 

encara més. 
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