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1. INTRODUCCIÓ 
 
Vaig decidir que el meu treball de recerca se centraria en l’estudi del paper de la 

proteïna PD-L1 en l’estat de dormancy del càncer de mama luminal per diversos 

motius: 

 

Per un costat, perquè des del programa Bojos per la Biomedicina, un curs que té lloc 

a l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i que té una durada d’un any, se’m va 

donar l’oportunitat de realitzar el treball de recerca al centre. Després d’explicar a la 

coordinadora del programa el meu interès pel càncer, se’m va assignar com a tutora 

del treball de recerca la Sara Gregorio, atès que la seva recerca es basa en la 

metàstasi del càncer.  

El tema del treball de recerca no el vaig decidir jo sola, sinó que el vaig acabar de 

concretar amb la tutora basant-nos en la línia d’investigació del seu laboratori.  

 

Per l’altre costat, vaig escollir aquest tema perquè el càncer és una de les principals 

causes de mort a nivell mundial. Això és degut a que no és una única malaltia, sinó 

que és diferent per cada pacient. A més, a nivell personal, la meva família ha hagut 

de fer front a aquesta malaltia i em va semblar interessant entendre com es 

desenvolupa.  

 

La principal característica del càncer és la seva capacitat de disseminar-se a altres 

parts del cos, procés conegut com a metàstasi. En el càncer de mama (el tumor més 

freqüent entre les dones) s’ha vist que la metàstasi pot aparèixer anys, o fins i tot 

dècades, després de l’extirpació del primer tumor. Això és degut a que les cèl·lules 

metastàtiques que han aconseguit arribar a l’òrgan distant entren en un estat de 

dormancy i es mantenen indetectables clínicament. 

 

Per tant, vaig escollir aquest tema perquè trobo que és important comprendre els 

mecanismes pels quals les cèl·lules es mantenen o surten de l’estat de dormancy per 

tal d’entendre una mica més aquest procés tan complex com és la metàstasi, la qual 

és la principal causa de mort relacionada amb el càncer de mama.  
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El motiu pel qual es va optar per treballar en càncer de mama és perquè estudis previs 

han associat el gen DmG a l’estat de dormancy en tumors de mama luminals 

estrògens receptors positius (ER+). A més, és la línia d’investigació del laboratori. 

 

El primer pas per al desenvolupament d’aquest treball era plantejar un problema. En 

aquest cas, es va proposar el següent: quins canvis es produeixen en l’expressió de 

PD-L1 quan es disminueix parcial o totalment l’expressió del gen DmG? Davant 

d’aquesta pregunta, i a partir de coneixements previs, es va formular la següent 

hipòtesi: la proteïna PD-L1 podria ser aprofitada per les cèl·lules cancerígenes que 

es troben en dormancy per poder esquivar l’acció del sistema immunitari i sortir 

d’aquest estat per tal de proliferar i metastatitzar. 

 

Per tant, l’objectiu principal d’aquest treball era comprovar si hi ha canvis en 

l’expressió de PD-L1, tant a nivell d’ARN com de proteïna, quan s’altera el gen DmG 

en 2 línies cel·lulars provinents de tumors de mama: una de cèl·lules humanes, les 

DBM, i l’altre de cèl·lules de ratolí, les 4T07.  

 

Altres objectius del treball serien: aprofundir en el coneixement del càncer (sobretot 

del càncer de mama), aprendre a aplicar el mètode científic, poder treballar en un 

laboratori professional i conèixer les tècniques que s’utilitzen habitualment en els 

laboratoris.  

 

Per comprovar la hipòtesi es va seguir el següent procediment: en primer lloc, es va 

fer una recerca bibliogràfica dels conceptes necessaris per entendre el treball. En 

segon lloc, es van realitzar els experiments i es van obtenir i analitzar els resultats per 

tal d’extreure’n conclusions. La part experimental del treball es va realitzar durant 

l’estiu al laboratori d’oncologia del Dr. Roger Gomis de l’Institut de Recerca Biomèdica 

de Barcelona.  

 
Aquest treball s’estructura en tres grans blocs: la part teòrica, la part pràctica i les 

conclusions.  
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A la part teòrica s’expliquen tots els conceptes necessaris per comprendre el treball, 

com ara el càncer, centrant-me en el càncer de mama, la metàstasi, l’estat de 

dormancy i el sistema immunitari.   

 

A la part pràctica apareix: una petita introducció on s’explica el fonament teòric de la 

part experimental, els experiments realitzats, l’anàlisi dels resultats obtinguts i les 

entrevistes als investigadors Roger Gomis i Juan Miguel Cejalvo. El procediment 

detallat de cada experiment es mostra al bloc d’annexos. 

  

A les conclusions es relaciona la teoria amb els resultats obtinguts a la part 

experimental, s’exposen les limitacions que afecten al treball i les ampliacions, es 

plantegen possibles línies d’investigació i hi apareix una valoració personal.  
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2.1  EL CÀNCER 
 
2.1.1 Què és el càncer? 

 

S’anomena càncer al conjunt de malalties caracteritzades pel creixement 

descontrolat de les cèl·lules. La principal característica de les cèl·lules del càncer és 

que poden envair teixits propers. També poden disseminar-se a través del sistema 

sanguini o limfàtic1 i envair teixits d’altres òrgans, procés que es coneix amb el nom 

de metàstasi, el qual s’explica amb més detall a l’apartat 2.3.  

 

El càncer és una malaltia genètica, ja que és causada per l’adquisició progressiva 

d’alteracions en els gens (mutacions2) que impedeixen el funcionament normal de les 

cèl·lules i que actuen desobeint els forts mecanismes antitumorals que existeixen en 

les cèl·lules. Hi ha diferents tipus de mutacions:  

• Activadores: si un oncogen3 muta de manera que s’activa la seva funció, 

s’afavorirà el creixement descontrolat de la cèl·lula. 

• Inactivadores: si hi ha una mutació inactivadora en un gen supressor de 

tumors4, la divisió de les cèl·lules queda sense fre i també s’obté un creixement 

descontrolat d’aquesta cèl·lula tumoral.  

Tot i això, la cèl·lula cancerígena pateix diferents canvis genètics explicats més 

extensament a l’apartat 2.1.3. 

 

En condicions normals, les cèl·lules segueixen uns mecanismes fisiològics segons els 

quals es divideixen de forma regular i reemplacen les cèl·lules que moren o es 

danyen, mantenint el bon funcionament del cos humà. La capacitat de divisió és molt 

diversa entre els diferents tipus cel·lulars. Així, mentre algunes cèl·lules no es 

divideixen, o ho fan amb una taxa molt baixa (com les cèl·lules nervioses), altres 

presenten gran capacitat de divisió (com les cèl·lules de l’epiteli). Normalment les 

cèl·lules només es divideixen quan són estimulades per factors de creixement. Si una 

                                                   
1 Sistema limfàtic: és semblant al sanguini: té una sèrie de vasos que recorren tot el cos, però en lloc 
de sang porten la limfa, que és aproximadament com el plasma (el líquid que forma la sang). 
2 Mutació: alteració de la seqüència de l’ADN. 
3 Oncogen: gen mutat que participa en el creixement de les cèl·lules cancerígenes. 
4 Gen supressor de tumors: gen que atura el creixement descontrolat de les cèl·lules. 



 Estudi del paper de la proteïna PD-L1 en l’estat de dormancy del càncer de mama luminal                              

 

  

9 

cèl·lula està danyada, aquests mecanismes de control aturaran la seva divisió fins 

que sigui reparada. Si no pot ser reparada, la cèl·lula serà induïda a una mort cel·lular 

programada, anomenada apoptosis. Per consegüent, quan els processos reguladors 

de la divisió cel·lular s’alteren, i si els mecanismes de defensa de l’organisme no ho 

poden impedir, una cèl·lula determinada perd el control i comença a dividir-se sense 

interrupció. D’aquesta manera, en el teixit on es trobi la cèl·lula anormal apareixerà 

una massa cel·lular anomenada tumor, que en alguns casos podrà esdevenir un 

càncer. Tot i això, la formació d’un càncer és un procés lent, ja que la cèl·lula va 

adquirint mutacions progressivament (Fig. 1). 

 

En conclusió, el càncer es pot definir com el resultat d’una divisió cel·lular 

descontrolada a causa de l’acumulació d’un gran nombre de mutacions en gens 

específics. 

 
Figura 1. Diferència entre la divisió de les cèl·lules normals (esquerra) i les cèl·lules 

cancerígenes (dreta). El càncer apareix per l’acumulació excessiva de mutacions en gens 

específics. Font: (37) 
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2.1.2 Tumors benignes i malignes 
 

Els termes “tumor” i “càncer” no són sinònims, ja que existeixen dos tipus de tumors: 

els benignes (no cancerígens) i els malignes (cancerígens). 

 

Tumors benignes 
Els tumors benignes són agrupacions cel·lulars que han crescut més del compte 

formant una lesió que no té capacitat d’envair teixits propers. La majoria de tumors 

benignes no presenten cap risc, però poden resultar perillosos quan, com a 

conseqüència del seu creixement, pressionen algun vas sanguini o nervi (com ara els 

tumors benignes del cervell), o quan alliberen hormones o altres components a la 

sang que poden alterar el funcionament normal de l’organisme.  

 

Tumors malignes 
Els tumors malignes són càncers perquè les cèl·lules es poden estendre a teixits 

propers i els poden envair. A més, algunes cèl·lules cancerígenes poden metastatitzar 

a través de la sang i els vasos limfàtics, formant nous tumors a òrgans distants. Els 

tumors malignes perden total o parcialment les característiques de les cèl·lules del 

teixit original i acostumen a créixer més ràpidament que els tumors benignes.  

 

 

2.1.3 Trets distintius del càncer (Hallmarks del càncer) 
 
Per entendre el càncer com a un conjunt, enlloc de com a càncers individuals, és 

necessari descobrir aquells trets que són comuns a tots els càncers. En aquest apartat 

es descriuen els canvis genètics que adquireixen les cèl·lules per esdevenir 

cancerígenes.  

 

L’any 2000 els investigadors Douglas Hanahan i Robert Weinberg van publicar 

l’article: The Hallmarks of Cancer (Cell 100:57-70, 2000), en el qual proposaven un 

model que reduïa la complexitat del càncer a sis trets distintius: els van anomenar 

hallmarks of cancer. El 2011 els mateixos científics van fer una ampliació de la seva 

publicació on van afegir dos hallmarks més (Fig. 3). Aquests vuit trets distintius de les 

cèl·lules cancerígenes són els següents: 
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• Proliferació il·limitada: les cèl·lules cancerígenes es poden dividir sense 

control perquè els gens implicats en el procés d’aturar la divisió cel·lular estan 

alterats. 

• Autosuficiència en senyals de creixement: les cèl·lules cancerígenes 

proliferen sense necessitat d’estímuls externs. 

• Evasió de l’apoptosi: les cèl·lules cancerígenes poden evitar la mort 

programada. 

• Angiogènesi mantinguda: l’angiogènesi és el 

procés pel qual es formen nous vasos sanguinis. 

Les cèl·lules cancerígenes poden iniciar aquest 

procés per tal de rebre un subministrament continu 

d’oxigen i nutrients i poder sobreviure (Fig. 2). 

 
                                                                                               Figura 2. Angiogènesi. Font: (42) 

 

• Immortalitat replicativa: les cèl·lules normals moren després d’un nombre 

determinat de divisions, ja que els telòmers5 s’escurcen progressivament cada 

vegada que la cèl·lula es divideix. Les cèl·lules tumorals són capaces de dividir-

se indefinidament perquè manipulen l’enzim telomerasa, que allarga els 

telòmers i bloqueja l’envelliment i l’apoptosi. 

• Capacitat d’envair teixits i generar metàstasi: les cèl·lules cancerígenes 

poden separar-se del seu lloc d’origen i envair teixits propers. A més, poden 

metastatitzar a altres parts distants del cos. 

• Evasió de la destrucció immune: les cèl·lules cancerígenes són capaces 

d’evitar el reconeixement i l’eliminació per part del sistema immunitari o de 

limitar la seva acció.  

• Reprogramació del metabolisme6 energètic: les cèl·lules cancerígenes són 

capaces de modificar el metabolisme cel·lular per afavorir la proliferació 

tumoral.  

                                                   
5 Telòmer: regió d’ADN que es troba a l’extrem del cromosoma i que serveix per protegir aquests 
extrems de ser destruïts durant la divisió cel·lular. 
6 Metabolisme: conjunt de reaccions químiques que es produeixen a l’interior de les cèl·lules i que 
condueixen a obtenir matèria per créixer i energia per dur a terme les tres funcions vitals.  
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També van afegir que l’adquisició d’aquests vuit trets distintius per part de les cèl·lules 

cancerígenes és facilitada per dues característiques: 

 

• Desenvolupament de la inestabilitat genòmica: la qual cosa provoca que 

les cèl·lules cancerígenes adquireixin mutacions aleatòries que causen un mal 

funcionament dels gens i que poden afavorir la divisió descontrolada de la 

cèl·lula. 

• Inflamació crònica: en condicions normals, la inflamació és la resposta del 

sistema immunitari contra les lesions dels teixits. Es pensa que les cèl·lules 

cancerígenes utilitzen aquesta resposta inflamatòria per créixer, encara que no 

se sap amb exactitud com ho fan. 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Esquema on es mostren els vuits hallmarks del càncer i les dues característiques 

que faciliten la seva adquisició. Font: (20) 
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2.2  EL CÀNCER DE MAMA 
 

2.2.1 Què és el càncer de mama? 
 
S’anomena càncer de mama al creixement cel·lular descontrolat que s’inicia en el 

teixit de la glàndula mamària. El càncer de mama es pot trobar en diferents situacions: 

 

• In situ: quan es troba localitzat on es va iniciar, al conducte o al lòbul. 

• Infiltrat: quan trenca el conducte o el lòbul i s’infiltra al teixit de la mama. 

• Amb disseminació limfàtica: quan les cèl·lules cancerígenes són 

transportades als ganglis7 a través de la limfa.  

• Amb disseminació a través de la sang: la sang transporta les cèl·lules 

cancerígenes a altres òrgans, on formaran nous tumors. Els òrgans de destí 

més freqüents són els ossos, el fetge, el pulmó i el cervell.  

 

                                                                        
                                                                Figura 4. Anatomia de la mama femenina. Font: (25) 

 

 

 

 

 

                                                   
7 Ganglis limfàtics: formen part del sistema immunitari. Filtren les substàncies que es desplacen pel 
líquid limfàtic, ajudant al cos a combatre infeccions i malalties. 

ANATOMIA DE LA MAMA 
La mama és una glàndula 

situada a la cara interior del 

tòrax. Està formada per teixit 

adipós (dona consistència i 

volum), pel mugró, pels lòbuls i 

lobels (on es produeix la llet), 

pels conductes galactòfores 

(condueixen la llet fins al mugró) 

i pels vasos sanguinis i limfàtics. 
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2.2.2 Incidència del càncer de mama 
 

El càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones: 1 de cada 8 dones 

tindrà càncer de mama al llarg de la seva vida. Segons les dades de Sociedad 

Española de Oncologia Médica (SEOM), l’any 2017 es van diagnosticar 26.370 casos 

nous de càncer de mama a Espanya i l’any 2016, 6.385 dones van morir a causa 

d’aquest tipus de tumor. Tot i això, la seva mortalitat va disminuint gràcies als nous 

tractaments, i prop del 90% de les afectades sobreviuen als 5 anys del diagnòstic. 

El càncer de mama acostuma a aparèixer entre els 35 i 80 anys, però la majoria de 

casos es donen entre els 45 i 65 anys.   

 

 
Figura 5. Incidència estimada dels 5 tipus de càncers més freqüents a Espanya l’any 2017 

en dones. Font: (43) 

 

Segons les dades de la Generalitat de Catalunya, a Catalunya l’any 2017 es van 

diagnosticar 4.563 casos nous de càncer de mama i hi van haver 979 defuncions.  

 

El càncer de mama també es pot donar en homes, però en menor proporció: els 

homes representen menys d’un 1% de les persones afectades pel càncer de mama.  
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2.2.3 Factors de risc del càncer de mama 
 

En general no és possible saber amb exactitud per què es produeix el càncer. Tot i 

això, existeixen diversos factors de risc que augmenten la probabilitat que una 

persona desenvolupi un càncer de mama. Alguns d’aquests factors són: 

 

• El sexe: ser dona augmenta el risc de desenvolupar un càncer de mama, ja que, 

tot i que els homes també poden patir la malaltia, les cèl·lules mamàries de les 

dones creixen i canvien constantment.  

• L’edat: el risc de patir càncer de mama augmenta amb l’edat. 

• Factors d’estil de vida: manca d’exercici físic, obesitat, consum d’alcohol, 

mantenir una dieta rica en greixos, etc. 

• No donar de lactar al bebè: alguns estudis suggereixen que la lactància podria 

disminuir lleugerament el risc de càncer de mama.   

• Dones que no han tingut fills o aquelles que els han tingut després dels 30 anys 

tenen un risc lleugerament major de patir càncer de mama.  

• Antecedents menstruals: les dones que van començar a menstruar abans dels 

12 anys també tenen un major risc de patir càncer de mama en un futur. 

• Antecedents personals: haver patit anteriorment un càncer de mama augmenta 

el risc que torni a aparèixer.  

• Antecedents familiars i factors genètics: les dones amb parents propers que 

hagin estat diagnosticats de càncer de mama tenen un risc major de desenvolupar 

càncer, ja que es creu que el 5-10% dels càncers de mama són hereditaris, 

causats per mutacions en gens que augmenten la predisposició d’una persona a 

patir càncer (gens BRCA1 i BRCA2). 

• Estrògens: l’exposició durant molt de temps a estrògens. 
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2.2.4 Subtipus del càncer de mama 
 

Els subtipus de càncer de mama es poden 

classificar mitjançant la seva expressió 

gènica, obtinguda a partir de l’anàlisi de 50 

gens importants en el càncer de mama. 

Aquest grup de gens s’anomena PAM50.  

 

 

És important conèixer l’estat genètic i hormonal del tumor del pacient per ajudar als 

metges a decidir quin és el tractament més eficaç.  

 

• Luminal A: inclou tumors que són ER positius, PR positius, HER2 negatius i 

presenten nivells baixos de la proteïna Ki67. Són tumors que tendeixen a 

créixer més lentament i tenen el millor pronòstic.  
• Luminal B: inclou tumors que són ER positius, PR positius, HER2 positius i 

presenten alts nivells de Ki67. 
• HER2 positiu: inclou tumors que són ER negatius i PR negatius però HER2 

positius. L’expressió de Ki67 és alta. Són tumors més agressius i tenen pitjor 

pronòstic però es poden tractar amb teràpies dirigides a la proteïna HER2. 
• Triple negatiu (tipus basal): inclou tumors que són ER negatius, PR negatius 

i HER2 negatius. L’expressió de Ki67 és alta. Són càncers agressius i tenen 

més tendència a disseminar.  
 
 
 

PAM50: és una prova genòmica que 

analitza l’activitat de certs gens en el 

càncer de mama positiu per receptors 

d’hormones en estat poc avançat. Aquest 

anàlisi permet calcular el risc de 

recurrència a distància (que el càncer 

torni a aparèixer a altres parts del cos) de 

dones postmenopàusiques.  

Gens importants en la classificació 
dels subtipus de càncer de mama 

 

1. HER2: proteïna receptora expressada 

per les cèl·lules mamàries que quan no 

funciona correctament estimula la divisió 

descontrolada de les cèl·lules, influint en 

el desenvolupament del càncer de mama. 

2. ER: receptors d’estrògens. 

3. PR: receptors de progesterona. 

Els estrògens i la progesterona són 

hormones sexuals que estimulen el 

creixement de les cèl·lules cancerígenes. 

4. Ki-67: proteïna associada a la 

proliferació cel·lular. 
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2.2.5 Tractaments del càncer de mama 
 

Existeixen diversos tipus de tractaments del càncer de mama. El tractament que rebi 

un pacient dependrà de diversos factors, com poden ser el tipus de tumor, la seva 

localització, com d’avançat es trobi, les característiques individuals de la persona, 

entre d’altres. Els principals tractaments del càncer de mama són els següents: 

 

Cirurgia 
La cirurgia és la tècnica més important per a combatre el càncer de mama, amb la 

qual es pot comprovar l’extensió del tumor i extirpar-lo totalment o parcialment.  
La cirurgia és més efectiva si el tumor està localitzat8 i no ha envaït altres teixits, però 

presenta limitacions quan el tumor s’ha estès a altres zones del cos. És per això que 

es recomana combinar altres mètodes complementaris com la quimioteràpia o la 

radioteràpia. Hi ha dos tipus de cirurgia:  

• La cirurgia conservadora: extirpació del tumor i del teixit proper a la mama.  

• La cirurgia radical o mastectomia: extirpació de tota la mama i en ocasions 

dels ganglis limfàtics axil·lars i del múscul pectoral. Després d’aquest tipus de 

cirurgia s’acostuma a realitzar una reconstrucció de la mama.  

Per saber si el càncer de mama s’ha estès, s’estudien els ganglis limfàtics axil·lars a 

partir d’una biòpsia o extirpant-los.  

 

Quimioteràpia 
La quimioteràpia és una tècnica que utilitza diversos fàrmacs per atacar les cèl·lules 

cancerígenes que es divideixen ràpidament. Aquests fàrmacs, que són administrats 

oralment o per via intravenosa, són importants per tractar les metàstasi. Els objectius 

de la quimioteràpia poden ser: eliminar totes les cèl·lules tumorals que puguin quedar 

després de la cirurgia, evitar que el càncer s’estengui, reduir la mida d’un tumor per 

extreure’l amb cirurgia o tractar el càncer que s’ha disseminat a altres parts del cos. 

El principal problema de la quimioteràpia és que els fàrmacs que s’administren 

ataquen a les cèl·lules que es divideixen ràpidament, característica pròpia de les 

cèl·lules cancerígenes, però que també comparteixen algunes cèl·lules sanes com 

                                                   
8 Tumor localitzat: es diu que un càncer està localitzat quan es troba al teixit o òrgan on va començar 
i no s’ha estès a altres llocs distants.  
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ara les sanguínies, les de l’epiteli gastrointestinal, les dels fol·licles pilosos9, entre 

d’altres. Això és el que causa els efectes secundaris de la teràpia. La majoria de 

tractaments de quimioteràpia no aconsegueixen la curació total perquè, tot i que 

poden eliminar moltes cèl·lules cancerígenes, n’hi ha que s’escapen. Per aquest 

motiu la quimioteràpia s’usa sovint com a mètode complementari d’altres tractaments, 

com ara la cirurgia o la radioteràpia.  

 

Radioteràpia 
La radioteràpia és un tractament que utilitza altes dosis de radiació per destruir les 

cèl·lules cancerígenes de tumors que estan localitzats en una zona concreta. Com en 

el cas de la quimioteràpia, la radioteràpia també s’utilitza en combinació amb altres 

tècniques, com ara per a reduir el tumor abans d’una cirurgia o per acabar d’eliminar 

les cèl·lules tumorals després d’una cirurgia.  

La radiació es pot aplicar de dues maneres:  

• Externament: una màquina dirigeix la radiació al lloc específic del càncer. 

• Internament: implants que administren radiació que es col·loquen a prop o a 

dins del tumor.  

En ambdues maneres s’intenta localitzar al màxim el focus de radiació per tal que no 

afecti a les cèl·lules sanes. Tot i això, aquesta tècnica presenta efectes secundaris 

com ara irritació de la pell, cansament, pèrdua del pèl a la zona irradiada, etc. 

 
Teràpies dirigides 
Les teràpies dirigides són aquelles que utilitzen els hallmarks com a dianes 

terapèutiques per a tractar el càncer. És a dir, s’utilitzen fàrmacs dirigits a objectius 

moleculars específics (com ara proteïnes) que bloquegen cadascun d’aquests 

objectius. En càncer de mama s’ha desenvolupat un fàrmac, el trastuzumab, que 

inhibeix la proteïna HER2 i, per tant, es bloquejarà el creixement del càncer de mama.   

 

Teràpia hormonal 
La teràpia hormonal és un tractament que actua sobre les hormones que alguns 

tumors necessiten per créixer. Els càncers de mama amb receptors d’hormones 

positius necessiten la presència de les hormones estrogen i progesterona per créixer. 

                                                   
9 Fol·licle pilós: Part de la pell que permet créixer al cabell.  
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En aquests casos, l’objectiu de la teràpia hormonal és disminuir els nivells d’estrògens 

o bloquejar la seva acció sobre les cèl·lules cancerígenes, amb la qual cosa es limita 

o s’impedeix el creixement tumoral.  

Tot i això, en els càncers de mama que no siguin sensibles a les hormones i no tinguin 

receptors d’hormones, el tractament no hi tindrà efecte.   

 

 

 

2.3 METÀSTASI 
 

2.3.1 Què és la metàstasi? 
 

El càncer és capaç de propagar-se pel cos a partir de dos mecanismes: envaint teixits 

propers o per metàstasi. La metàstasi és el procés de disseminació del càncer a una 

zona diferent d’aquella on s’ha originat. L’angiogènesi facilita que les cèl·lules 

cancerígenes que tinguin les característiques adequades per migrar es desprenguin 

del tumor primari i viatgin pel sistema sanguini o limfàtic fins arribar a altres òrgans o 

teixits distants del cos. Si aquestes cèl·lules són capaces d’evolucionar i adaptar-se 

al nou medi, formaran un nou tumor (tumor metastàtic). 

 

El tumor primari deixa anar cèl·lules tumorals al flux sanguini 

contínuament, però la majoria d’aquestes cèl·lules moren durant 

el procés, ja que s’han d’adaptar a unes condicions molt 

diferents a les del tumor primari. Tot i això, hi ha algunes 

cèl·lules que són capaces de sobrepassar aquests obstacles i 

metastatitzar a altres parts del cos. 

  

Cada tipus de tumor tendeix a fer metàstasi a òrgans específics. 

Per exemple, el càncer de mama acostuma a fer metàstasi a 

l’os, el pulmó, el fetge o el cervell (Fig. 6), mentre que el càncer 

de colon metastatitza al fetge i al pulmó. 

 

 

Figura 6. Òrgans on 

el càncer de mama fa 

metàstasi: os, pulmó, 

fetge i cervell. Font: 

(10) 
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En alguns tipus de càncer de mama, com el subtipus estrogen receptor positiu (ER+), 

aquestes cèl·lules que arriben a l’òrgan distant poden romandre en un estat inactiu 

durant anys (o fins i tot dècades) abans de formar lesions metastàtiques (dormancy, 

apartat 2.4). 

 

Els tumors primaris poden ser eliminats amb èxit mitjançant cirurgia, quimioteràpia o 

radioteràpia. En canvi, la metàstasi és molt difícil de tractar. Tot això implica que la 

metàstasi sigui la principal causa de mort en pacients amb càncer (és la responsable 

del 90% de les morts causades pel càncer). La prevenció de la metàstasi ajudarà a 

evitar moltes morts per càncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2.3.2 Cascada metastàtica 
 
La seqüència de passos que condueixen a la formació de metàstasi en un òrgan 

distant s’anomena cascada metastàtica (Fig. 7). Es tracta d’un procés multifàsic que 

consisteix en els següents passos: invasió local, intravasació, supervivència en la 

circulació, aturar-se en un lloc distant, extravasació, iniciació del tumor i finalment 

proliferació i manifestació clínica. Per dur a terme aquest procés, les cèl·lules 

cancerígenes han de desenvolupar diverses funcions cel·lulars per superar les 

dificultats de la cascada metastàtica, com ara evitar el sistema immunitari, adaptar-se 

al nou microambient de la zona on formaran el tumor, etc.  

 

Algunes de les raons per les quals la 
metàstasi no té èxit són: 

 

• Les cèl·lules cancerígenes són massa dèbils 

per sobreviure 

• El sistema immunitari ataca les cèl·lules 

cancerígenes 

• Les cèl·lules cancerígenes no poden establir 

vasos sanguinis al seu voltant 

• Arriben a l’òrgan distant dèbils i sense capacitat 

de dividir-se 
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Figura 7. Passos de la cascada metastàtica. Els passos del procés estan indicats en gris, la 

CTC10 en verd i la DTC11 en blau. Font: (18) 

 

 

El primer pas de la cascada metastàtica és la invasió local, on les cèl·lules 

cancerígenes interactuen amb la matriu extracel·lular12 per aconseguir desprendre’s 

del tumor primari. El següent pas és la intravasació, on les cèl·lules cancerígenes 

(soles o en grups) envaeixen el sistema sanguini o limfàtic a través de la paret d’un 

vas. Aquestes cèl·lules que circulen per la sang s’anomenen cèl·lules tumorals 

circulants (CTC). Per sobreviure al torrent sanguini (per exemple, per protegir-se del 

sistema immunitari), les cèl·lules cancerígenes s’associen a plaquetes13 o altres 

cèl·lules circulants. Les cèl·lules viatgen pel sistema circulatori fins que s’aturen i 

s’adhereixen a la zona interna dels vasos sanguinis (l’endoteli). Llavors té lloc 

l’extravasació, que consisteix en la sortida de les cèl·lules cancerígenes del vas 

sanguini cap al teixit que el rodeja. Un cop les cèl·lules cancerígenes han arribat al 

teixit distant, s’han d’adaptar a les noves condicions del microambient i evitar el 

sistema immunitari per proliferar i començar a formar micrometàstasi. Aquestes 

cèl·lules que han arribat a l’òrgan distant s’anomenen cèl·lules tumorals disseminades 

(DTC). La supervivència d’aquesta micrometàstasi es veu afavorida per l’angiogènesi. 

                                                   
10 CTC: cèl·lules tumorals circulants. 
11 DTC: cèl·lules tumorals disseminades. 
12 Matriu extracel·lular: membrana de secreció pròpia de les cèl·lules dels teixits animals que actua 
com a nexe d’unió, omplint els espais intercel·lulars i donant consistència als teixits i òrgans. 
13 Plaquetes: cèl·lules sanguínies que participen en la coagulació sanguínia. 
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L’últim pas de la cascada metastàtica és la macrometàstasi, que provoca lesions 

clínicament detectables (com ara el mal funcionament d’un òrgan vital). 

 

Cada fase de la cascada és un coll d’ampolla per a les cèl·lules cancerígenes, és a 

dir, que cada pas presenta unes condicions que provoquen una pressió selectiva14 i 

només podran sobreviure aquelles cèl·lules que tinguin una variabilitat genètica 

específica (és a dir, aquelles que hagin desenvolupat unes habilitats específiques). A 

més, existeixen múltiples mecanismes de defensa que intenten evitar la metàstasi 

(com per exemple el sistema immunitari). Aquesta complexitat del procés queda 

reflectida en les següents dades: el 80% de les cèl·lules cancerígenes que disseminen 

del tumor primari arribaran al teixit distant, però només el 0,01% formarà un nou 

tumor. 

 

Aquestes observacions suggereixen que la cascada metastàtica és un procés 

ineficient, adaptatiu i selectiu on la majoria de les cèl·lules moren i només una minoria 

acabaran formant un nou tumor al teixit distant.  

 

 

 

 

 

 

2.4  DORMANCY 
 

2.4.1 Què és dormancy? 
 
Una vegada les cèl·lules cancerígenes han superat tots els passos de la cascada 

metastàtica i han arribat a l’òrgan distant, aquestes poden: 

                                                   
14 Pressió selectiva: fenomen que afavoreix l’aparició de cèl·lules amb noves característiques que els 
donen avantatge respecte les altres. 

Les cèl·lules metastàtiques acostumen a 
ser més difícils de tractar perquè: 

 

• Només han sobreviscut aquelles cèl·lules que 

són més competents i, per tant, més resistents.  

• Han desenvolupat noves mutacions. 

•  

La interacció entre les cèl·lules 

cancerígenes i el microambient 
és molt important per al 

desenvolupament de la metàstasi. 
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• Adaptar-se, proliferar i formar un nou tumor (si hi ha les condicions 

microambientals favorables). 

• Morir per no adaptar-se a les noves condicions microambientals o per acció del 

sistema immunitari. 

• Mantenir-se en un estat inactiu o dorment durant anys (o fins i tot dècades) 

abans de formar el tumor. 

 

Aquest estat inactiu s’anomena 

dormancy, i es pot definir com una 

detenció en el creixement tumoral 

després de la seva disseminació a òrgans 

distants a causa de les condicions 

microambientals, encara que no se sap 

amb seguretat què determina que una 

cèl·lula entri en estat de dormancy.  

 

Durant tot aquest temps les cèl·lules romanen clínicament indetectables sense causar 

cap dany i, per tant, poden evadir els tractaments (com ara la quimioteràpia). 

 

Hi ha dos tipus de dormancy (Fig. 8): 

 

1. Dormancy cel·lular: una cèl·lula metastàtica individual no es divideix (no hi ha 

creixement) perquè queda aturada a la fase G0-G1 del cicle cel·lular (procés 

que es coneix amb el nom de quiescència). Això passa quan les cèl·lules 

cancerígenes sobreviuen a la disseminació, però no es poden adaptar 

immediatament a les condicions del nou microambient.  

 

2. Dormancy tumoral massiva: es produeix un equilibri entre la mort i la 

proliferació cel·lular. Per tant, les cèl·lules no estan inactives. La proliferació 

està restringida per l’angiogènesi (no hi han suficients vasos sanguinis i, per 

tant, no arriben suficients nutrients o oxigen) o pel sistema immunitari, que 

ataca les cèl·lules cancerígenes que pot detectar. Tot i això, hi ha cèl·lules que 

són capaces d’evadir el sistema immunitari. D’aquesta manera, l’equilibri entre 

LATÈNCIA I DORMANCY 
 

La latència es pot definir com el període de 

temps entre la detecció del tumor primari i 

l’aparició de metàstasi. A nivell cel·lular, la 

latència pot ser considerada com a 

dormancy. És per això que en aquest treball 

s’utilitzarà el terme dormancy enlloc de 

latència. 
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les cèl·lules que sobreviuen i proliferen i les cèl·lules que moren és el que 

regula el creixement de la massa tumoral. 

 

 

 

 

Les cèl·lules que estan en dormancy, tot i que són asimptomàtiques, són perilloses 

perquè en el moment en què les condicions microambientals són favorables poden 

interrompre l’estat de dormancy i començar a proliferar i fer metàstasi (formar un nou 

tumor). Aquest estat de dormancy explica perquè, anys després d’haver extirpat el 

tumor primari, pot tornar a aparèixer un càncer en el mateix lloc o en un òrgan distant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Diferents tipus de l’estat de dormancy. A l’esquerre, dormancy cel·lular (arrest 

en el cicle G0-G1) i a la dreta, dormancy tumoral massiva (equilibri proliferació i apoptosis). 

Apareixen diferents vies metabòliques relacionades amb la proliferació (Ki67+), la retenció 

(Ki67-) o la mort cel·lular (Casp+). Font: (18) 
 

La durada de dormancy varia segons el tipus de càncer. Tal com es pot veure a la 

figura 9, en el càncer de mama l’estat de dormancy pot durar anys o dècades, segons 

el subtipus de càncer de mama. Els tumors ER- tenen una durada mitjana de 

dormancy (la metàstasi pot aparèixer anys després del diagnòstic), mentre que els 

tumors ER+ presenten una durada llarga (la metàstasi pot aparèixer dècades després 

del diagnòstic).  

El sistema immunitari té un paper molt important en el 

manteniment de l’estat de dormancy. 
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Figura 9. Gràfic on es mostra l’estat de dormancy de diferents tipus de càncer, des que es 

diagnostica el tumor primari fins que apareix la metàstasi. Els diferents tipus de càncer 

mostren diferent durada de dormancy: curta pel càncer de pulmó (vermell), mitjana pel càncer 

de colon i el tumor de mama del tipus ER- (groc) i llarga pel càncer de pròstata i ER+ (blau). 
Font: (18)  

 

 

2.4.2 Dormant Gene (DmG) 
 

Estudis recents han identificat una proteïna que manté en estat de dormancy les 

cèl·lules del càncer de mama que responen a receptor d’estrogen (ER+) una vegada 

ja s’han disseminat pel cos a partir de la metàstasi. Aquesta proteïna, per raons de 

confidencialitat, l’hem anomenat Dormant Gene (DmG).  
 

D’aquesta manera, els tumors de càncer de mama que expressen DmG 

desenvoluparan metàstasi més tard, mentre que aquells tumors que no expressen la 

proteïna desenvoluparan metàstasi en un període de temps més avançat, augmentant 

així la seva agressivitat. És a dir, que la pèrdua de l’expressió del gen DmG facilita el 

desenvolupament de metàstasi, ja que es creu que s’està induint la sortida de l’estat 

de dormancy. 
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Figura 10. Nucli de les cèl·lules metastàtiques de càncer de mama amb la proteïna DmG en 

verd. Font: (23) 

 

 

 

2.5 SISTEMA IMMUNITARI 
 

2.5.1 Què és el sistema immunitari? 
 

El sistema immunitari està format pel conjunt d’òrgans, teixits, cèl·lules i molècules 

que actuen com a mecanisme de defensa de l’organisme davant de qualsevol 

agressor extern (com bacteris o virus) o intern (com les cèl·lules cancerígenes).  

El reconeixement específic i l’atac als antígens per part del sistema immunitari es 

denomina resposta immunitària. Les cèl·lules 

que s’encarreguen d’aquesta resposta són els 

glòbuls blancs (leucòcits).  

 

Hi ha dos tipus de resposta immunitària: 

• Resposta immunitària innata: és una resposta immediata però no específica, 

ja que les cèl·lules no són capaces de distingir un invasor d’un altre i ataquen 

sempre de la mateixa manera. En aquesta resposta no hi ha memòria 

immunitària15. Les cèl·lules que intervenen en aquesta resposta són els 

                                                   
15 Memòria immunitària: un cop el sistema immunitari ha donat resposta a un patogen particular, el 
recorda i pot respondre de forma més ràpida i eficaç gràcies al desenvolupament de cèl·lules de 
memòria. 

Antigen: tot allò que pot induir la 

formació d’anticossos i, per tant, 

que és capaç de desencadenar 

una resposta immunitària. 
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monòcits16, els neutròfils, les cèl·lules dendrítiques, els eosinòfils, els basòfils i 

les cèl·lules assassines naturals (NK17). Totes aquestes cèl·lules regulen la 

resposta inflamatòria18, però són els macròfags i les cèl·lules NK els que 

s’encarreguen de la funció citotòxica contra els patògens externs o les cèl·lules 

tumorals. 
• Resposta immunitària adaptativa: és una resposta molt específica per a 

cada invasor. Les cèl·lules d’aquesta resposta tenen receptors que diferencien 

antígens. Aquesta resposta pot tardar setmanes, però presenta memòria 

immunitària. Les cèl·lules que intervenen en aquesta resposta són els limfòcits 

B i els limfòcits T. Quan els limfòcits B són activats, alliberen unes proteïnes 

específiques, els anticossos, que circulen lliures per la sang i s’uneixen 

específicament19 als antígens dels microorganismes invasors, marcant-los per 

a la seva destrucció. Els limfòcits T no són capaços de produir anticossos però 

a la seva superfície disposen de receptors capaços de reconèixer els antígens 

dels invasors20.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
16 Monòcits: cèl·lules que es transformen en macròfags en el teixit, un cop surten del torrent sanguini. 
17 NK: en anglès, Natural Killer. 
18 Inflamació: resposta inespecífica que té la finalitat d’aïllar i destruir l’agent patogen i de reparar el 
teixit danyat. Es troba regulada per diferents substàncies i cèl·lules, com ara els basòfils.  
19 La reacció antigen-anticòs és extraordinàriament específica: un anticòs només pot reconèixer aquell 
antigen que li és complementari. 
20 Hi ha dos tipus de limfòcits T: els limfòcits T citotòxics (maten les cèl·lules tumorals i les infectades) 
i els limfòcits T col·laboradors (activen els limfòcits B). 

Cèl·lules amb funció citotòxica 
Les cèl·lules citotòxiques són aquelles encarregades 

de destruir les cèl·lules infectades per virus o les 

cèl·lules cancerígenes. Això ho fan a partir de 

l’alliberació de citotoxines (proteïnes), que indueixen 

l’apoptosi de la cèl·lula invasora. Aquestes cèl·lules són 

les NK (resposta immunitària innata) i els limfòcits T 

citotòxics (resposta immunitària adaptativa). 
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Figura 11. Esquema de les cèl·lules implicades en cadascuna de les respostes immunitàries. 
Adaptat de font: (42) 

 

 

2.5.2 El sistema immunitari al microambient del tumor 
 

El sistema immunitari té un paper molt important en el control del creixement tumoral, 

on les cèl·lules immunitàries interaccionen constantment amb les cèl·lules 

cancerígenes. Les cèl·lules cancerígenes tenen a la membrana antígens tumorals, 

que són diferents dels que tenen les cèl·lules normals. Aquests antígens són 

reconeguts per les cèl·lules del sistema immunitari (com ara limfòcits T, macròfags, 

NK, etc.), amb la qual cosa s’activa la resposta immunitària i es destrueixen les 

cèl·lules cancerígenes.  

 

Tot i això, en molts casos, aquesta resposta és ineficaç, ja que les cèl·lules 

cancerígenes tenen la capacitat d’escapar de la resposta immunitària expressant en 

la seva superfície diverses proteïnes de punts de control que bloquegen els limfòcits 

T, com ara PD-L1 o CTLA-4. Normalment, aquestes proteïnes de punts de control són 

expressades per les cèl·lules del sistema immunitari per limitar i controlar la resposta 

inflamatòria, evitant un atac autoimmunitari. També s’ha vist que les cèl·lules 

cancerígenes són capaces d’utilitzar l’ambient inflamatori crònic que produeixen les 

cèl·lules del sistema immunitari per al creixement tumoral. L’aprofitament d’aquesta 
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inflamació crònica és un dels hallmarks de les cèl·lules cancerígenes, explicats a 

l’apartat 2.1.3 

 
Figura 12. Cicle immunitari contra el càncer. Les cèl·lules immunitàries (com ara els 

limfòcits T) reconeixen els antígens tumorals de les cèl·lules cancerígenes i s’activa la 

resposta immunitària, amb la qual es destruiran les cèl·lules cancerígenes. Font: (40) 

 

 
2.5.3 PD-1/PD-L1 

 

PD-121 és una proteïna de punt de control del sistema immunitari que es troba en els 

limfòcits T. Aquesta molècula ajuda a controlar les respostes immunitàries del cos un 

cop s’ha activat contra una amenaça. Aquest senyal de stop frena la resposta dels 

limfòcits T quan ja han exercit la seva funció, evitant que es produeixin malalties 

autoimmunitàries que danyin els teixits. Aquesta inactivació dels limfòcits T 

s’aconsegueix a partir de la interacció entre el receptor PD-1 i el seu lligand, PD-L122, 

                                                   
21 PD-1: en anglès: Programmed cell death protein 1 
22 PD-L1: en anglès: Programmed Death-ligand 1 
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expressat normalment per cèl·lules del sistema immunitari que regulen aquesta 

resposta. 

 

Tot i això, en molts casos, aquesta interacció 

és aprofitada per les cèl·lules cancerígenes 

per evitar la resposta del sistema immunitari. 

Les cèl·lules cancerígenes expressen en la 

seva superfície la proteïna PD-L1, que 

s’uneix al receptor PD-1 que es troba en els 

limfòcits T i s’activa la via. Això provoca que 

els limfòcits T s’inactivin i no reconeguin ni 

ataquin les cèl·lules cancerígenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Immunoteràpia 
 
La immunoteràpia (també coneguda com a teràpia biològica) és un tipus de 

tractament del càncer que ajuda a reforçar el sistema immunitari per reconèixer i 

destruir les cèl·lules cancerígenes. La immunoteràpia ja és una realitat en melanoma, 

càncer de pulmó o de bufeta, però en mama encara està en fase d’investigació, ja 

que fins fa poc es considerava que era un càncer poc immunogènic, és a dir, que 

gairebé no estimulava el sistema immunitari. Però aquesta idea ha canviat, ja que 

s’ha comprovat que sobretot els tumors de mama triple negatius (però també els 

HER2+ i els hormonals) tenen capacitat immunogènica. 

 

Figura 13. Interacció entre el receptor 

PD-1 (limfòcit T) i el lligand PD-L1 

(cèl·lula cancerígena). Font: (26) 
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Hi ha diferents tipus d’immunoteràpia, però el 

que s’està investigant més en el càncer de 

mama són els anticossos monoclonals contra 

la interacció PD-1/PD-L123, que són anticossos 

produïts al laboratori que s’uneixen a les 

molècules PD-1 i PD-L1 impedint el bloqueig 

dels limfòcits T citotòxics per part de les cèl·lules 

tumorals. D’aquesta manera, els limfòcits T 

s’activen i poden reconèixer-les i destruir-les.  
 

Tot i això, no tots els pacients es beneficien del 

tractament. La combinació de la immunoteràpia 

amb altres tractaments (com la quimioteràpia o 

la radioteràpia) o la combinació d’immuno-

teràpies (com el bloqueig de les vies de PD-L1 i 

de CTLA-4) pot millorar la resposta en alguns 

pacients.  

 

 

Encara hi ha moltes incògnites per resoldre i molt camí per recórrer en l’ús de la 

immunoteràpia pel càncer de mama, però els resultats dels assajos clínics estan 

mostrant bones expectatives. 

 
 
 

                                                   
23 També anomenats inhibidors de punts de control immunitari. 

Figura 14. Ús d’anticossos 

monoclonals per bloquejar la via 

PD-L1/PD-1. Font: (26) 
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3. PART PRÀCTICA 
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3.1 INTRODUCCIÓ 
 

La part pràctica d’aquest treball consta de 4 grans blocs: 

- Un primer bloc on s’explica el fonament teòric de la part experimental del 

treball (3.2). 

- Un segon bloc on s’exposa la metodologia seguida durant el 

desenvolupament dels experiments (3.3).  

- Un tercer bloc on es presenten i s’analitzen els resultats obtinguts (3.4). 

- Un quart bloc on apareixen les entrevistes als doctors Roger Gomis i Juan 

Miguel Cejalvo (3.5). 

 
 

3.2 FONAMENT TEÒRIC DE LA PART EXPERIMENTAL DEL TREBALL 
 
Per la realització de la part experimental, per una banda, es va treballar amb cèl·lules 
humanes derivades d’una línia cel·lular immortalitzada anomenada T47D d’un tumor 

de mama del subtipus estrogen receptor positiu (ER+). En el laboratori es van injectar 

les T47D en ratolins immunodeprimits24 i es va fer una selecció dels clons metastàtics 

a l’os que tenien major estat de dormancy abans de formar un segon tumor. Aquestes 

cèl·lules es van anomenar Dormant Bone Metastatic cells (DBM): 

- DBM WT 

- DBM KO DmG 

 

- DBM shC 

- DBM shDmG

 

Per altra banda, com que també es volia estudiar l’acció de la resposta immunitària 

adaptativa, es va treballar amb les cèl·lules 4T07, que són cèl·lules de ratolí 
derivades de tumors espontanis a la mama del subtipus estrogen receptor negatiu 

(ER-). Aquestes cèl·lules es disseminen als pulmons i es mantenen en estat de 

dormancy sense formar tumors metastàtics: 

- 4T07 WT 

- 4T07 KO DmG 

 

                                                   
24 Immunodeprimits: no tenen resposta immunitària adaptativa. Havien d’estar immunodeprimits 
perquè sinó rebutjarien les cèl·lules humanes DBM (són d’una altra espècie).  

- 4T07 shC 

- 4T07 shDmG 
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Per tant, totes les cèl·lules amb les que es va treballar són metastàtiques, però a dues 

d’aquestes condicions (shDmG i KO DmG) se’ls va disminuir o anul·lar completament 

l’expressió del gen Dormant Gene (DmG), cosa que les fa sortir de l’estat de 

dormancy, ja que s’ha vist que és un gen clau pel manteniment d’aquest estat. Per 

tant, es va treballar amb 2 condicions de cèl·lules en dormancy (shC i WT) i dues en 

no-dormancy (shDmG i KO DmG). 

 

 

GENERACIÓ DE LES LÍNIES CEL·LULARS 

 
Per a aquest treball, les línies cel·lulars ja havien estat generades amb anterioritat 

pels membres del laboratori. Tot i això, a continuació s’explicarà com es van obtenir: 

 

Ø shARN 
 

Les cèl·lules shDmG (tant les 4T07 com les DBM) van ser infectades amb un virus 

per tal d’inserir el plasmidi25 short hairpin ARN (shARN) al seu interior. El shARN és 

una molècula sintètica d’ARN que s’utilitza per inhibir l’expressió d’un gen determinat 

(en aquest cas DmG) mitjançant la interferència amb l’ARN missatger (ARNm) del 

gen. Aquesta interferència té com a resultat que la proteïna se sintetitzi en molta 

menys quantitat ja que no té ARNm per se traduït26. D’aquesta manera, les cèl·lules 

que hagin incorporat el shARN al seu material genètic disminuiran parcialment 

l’expressió del gen DmG i sortiran de dormancy.

 

 

Ø CRISPR-Cas9 
 

Les cèl·lules KO DmG també tenen modificat el gen DmG però aquest està alterat 

de manera diferent: amb la tècnica CRISPR-Cas 9 (Fig. 15). La tecnologia CRISPR 

és una eina recent de modificació del genoma que actua com a unes tisores 

                                                   
25 Plasmidi: petita molècula d’ADN circular pròpia de bacteris i altres cèl·lules que té pocs gens, alguns 
d’ells associats a la resistència als antibiòtics.  
26 Traducció: el procés pel qual la informació genètica és convertida, mitjançant un ribosoma, d’ARN 
missatger a proteïna. 
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moleculars capaces de tallar qualsevol seqüència d’ADN del genoma de forma 

específica i permetre la inserció de canvis en la mateixa. Aquesta tècnica permet 

editar, corregir i alterar el genoma de qualsevol cèl·lula d’una manera fàcil, ràpida i 

altament precisa.  

El sistema CRISPR-Cas9 és un mecanisme de defensa utilitzat per alguns bacteris 

per a protegir-se de les infeccions de virus o plasmidis. Aquest sistema consta d’un 

component proteic Cas9 amb activitat nucleasa que talla l’ADN; i un ARN guia que 

dirigeix el Cas9 cap a la seqüència d’ADN que es vol editar. El procés d’edició 

genòmica amb CRISPR-Cas9 inclou dos passos: en primer lloc l’ARN guia, 

complementari a la regió de l’ADN que es vol modificar, s’associa a l’enzim Cas9 i 

aquest talla la regió d’ADN determinada. En segon lloc s’activen els mecanismes 

cel·lulars de reparació de l’ADN fragmentat i l’enzim ADN polimerasa27 afegeix els 

nucleòtids28 complementaris de la cadena. Els nous nucleòtids incorporats no són els 

mateixos que els de la cadena inicial i, per tant, la seqüència del gen queda 

modificada. D’aquesta manera, s’estarà anul·lant completament l’expressió de la 

proteïna que el gen modificat codificava. En aquest cas, en utilitzar aquesta tècnica, 

s’estarà anul·lant l’expressió del gen DmG (disminució total).  

                                                   
27 ADN polimerasa: enzim que intervé en el procés de replicació de l’ADN, és a dir, en la síntesi de la 
nova cadena d’ADN. 
28 Nucleòtids: unitats estructurals bàsiques dels àcids nucleics, és a dir, que els àcids nucleics (ADN 
o ARN) estan formats per l’encadenament de nucleòtids.  
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Figura 15. Esquema del funcionament de la tècnica CRISPR-Cas9 per a modificar l’expressió 

de la proteïna codificada pel gen DmG.  

 
 

Ø Controls 
 

Les cèl·lules shC i WT (Wild Type) són les que es consideren que estan en 

dormancy perquè no se’ls ha modificat el gen DmG, responsable de l’estat de 

dormancy. El shC va passar per una infecció vírica on se li va introduir el plasmidi 

però sense el shARN. Les WT també van passar pel procés de CRISPR-Cas9 però 

no hi havia l’ARN guia. Per tant, en ambdós casos, l’expressió del gen DmG no 

quedava alterada. Aquestes cèl·lules seran els controls perquè han passat 

exactament pels mateixos processos que les altres però no se’ls ha modificat el gen 

DmG. D’aquesta manera, es podrà descartar que els canvis observats en les altres 

línies cel·lulars no esdevinguin a causa d’errors en la metodologia de l’experiment i sí 

al fet que el gen DmG s’expressi o no (variable independent).  
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Ø Selecció de les cèl·lules que tenen alterat el gen DmG  
 

En el cas de les cèl·lules sh s’afegeix al medi de cultiu l’antibiòtic puromicina per fer 

una selecció d’aquelles cèl·lules que han estat infectades correctament pel virus que 

porta el short hairpin (sh). Aquestes cèl·lules són resistents a la puromicina perquè el 

plasmidi sh porta una molècula que dona a la cèl·lula la capacitat de no morir davant 

aquest antibiòtic. En el cas de les cèl·lules KO, la manera de determinar si el gen 

DmG està mutat és a partir d’un Western Blot. Si el resultat indica que no hi ha 

proteïna, es pot afirmar que el gen està alterat i per tant que el CRISPR ha funcionat.  

 

 

DISSENY EXPERIMENTAL 
 

L’objectiu d’aquest treball era determinar els canvis que es produeixen en l'expressió 

del gen de PD-L1 (variable dependent) al treure parcial o totalment l'expressió del 

gen DmG. Es van dur a terme 4 experiments diferents, on la variable independent29 

va ser l'expressió del gen DmG (expressió completa vs expressió parcial o nul·la). Les 

condicions dels 4 experiments es detallen a continuació: 

 

1. 4T07 shC/shDmG 

2. 4T07 WT/KO DmG 

3. DBM shC/shDmG 

4. DBM WT/KO DmG 

 

Per tant, es treballa amb 2 línies cel·lulars (DBM i 4T07) i amb 4 condicions diferents 

(shC, shDmG, WT, KO DmG). 

Cada experiment té el seu propi control (shC o WT). Aquests controls són condicions 

que han passat pel mateix procés experimental que aquelles que tenen alterat el gen 

DmG, però sense afectar l'expressió d'aquest. A més, en cada procediment 

experimental s’han fet rèpliques tècniques, amb l’objectiu de descartar que els 

resultats obtinguts estiguin influenciats per l’atzar o per errors humans. 

                                                   
29 Variable independent: variable d’un experiment que l’investigador manipula per provocar el canvi 
de la variable dependent i comprovar si influeix en els resultats. 
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DETECCIÓ DE PD-L1 
 

 

L’expressió de PD-L1 en les diferents cèl·lules es va estudiar a dos nivells diferents: 

a nivell d’ARN i a nivell de proteïna. Per una banda, en totes les cèl·lules (tant en les 

DBM com en les 4T07) es va detectar el nivell d’ARN de PD-L1 mitjançant la tècnica 

de qPCR. Per altra banda, en un principi, l’expressió de proteïna de totes les cèl·lules 

s’anava a detectar amb el Western Blot, però com que el laboratori no disposava 

d’un anticòs per reconèixer PD-L1 de ratolí, per provar, es va utilitzar un anticòs 

d’humà per identificar la proteïna en les dues cèl·lules (tant DBM com 4T07). Tot i 

això, com que existeix una especificitat de la unió antigen-anticòs, el Western Blot en 

les cèl·lules de ratolí 4T07 no va funcionar. És per això que es va utilitzar una tècnica 

diferent per a comprovar el nivell de proteïna en les cèl·lules 4T07: la 

immunofluorescència. 
 

 

 
Figura 16. Esquema on es mostra el procediment seguit per al desenvolupament del treball. 

Tant en les cèl·lules humanes (DBM) com en les de ratolí (4T07) el nivell d’ARN es va detectar 

amb la qPCR. En canvi, el nivell de proteïna es va detectar amb dues tècniques diferents: 

Western Blot en les cèl·lules DBM i immunofluorescència en les cèl·lules 4T07. Adaptat de 

font: (42) 
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Tots els experiments van ser realitzats al laboratori d’oncologia del Dr. Roger Gomis 

de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, amb l’ajuda de la Sara Gregorio, una 

alumna de doctorat. 

 

     
Figura 17. Espai de treball habitual del laboratori. 

 

 

 

3.3 METODOLOGIA 
 

Ø Manipulació de cultius 
Les cèl·lules que estan en cultiu són tumorals i proliferen amb molta rapidesa, per 

això s’ha de controlar la seva confluència. El millor és que les plaques estiguin a un 

75-80% de confluència30. Aquestes cèl·lules cancerígenes són línies immortalitzades, 

és a dir, que estan en cultiu indefinidament. Si les cèl·lules estan molt confluents 

durant molt de temps, es moren per falta d’espai per proliferar i créixer. Per tal d’evitar-

ho, s’han de passar a una nova placa amb medi fresc. Aquest procés s’ha de realitzar 

en un espai estèril proporcionat per la campana de la sala de cultius (Fig. 18), la qual 

té un flux d’aire que manté els agents contaminats fora de l’espai de treball, i s’ha de 

fer ràpidament per tal que les cèl·lules estiguin sense medi el menor temps possible. 

En aquest cas, les cèl·lules que es van manipular en cultiu eren les de ratolí (4T07 

tant shC/shDmG com WT/KO DmG). El procediment seguit es detalla a l’annex (1). 

 

                                                   
30 Confluència: nombre de cèl·lules per placa. 
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Figura 18. Campana estèril per a la manipulació de cultius.  

1. Medi 

2. Aspirador 

3. Recipient per llençar les puntes de vidres i material contaminat amb cèl·lules 

4. Suports per eppendorfs i tubs de falcon 

5. Plaques de petri amb les línies cel·lulars 

 

 

 
 
Figura 19. Esquema del procediment seguit en la manipulació de cultius (mirar annex 1). 
Adaptat de font: (42) 

 

 

 

2 

1 

3 

4 

5 
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Ø Obtenció de sediments 

S’anomena sediment al material sedimentat que s’obté amb la centrifugació. En 

aquest cas, seran les cèl·lules que s’han posat en els tubs. Per a obtenir aquest 

sediment s’ha de seguir el protocol descrit a l’annex (2).   

 

 

COMPROVAR NIVELL D’ARN 
 
 

És important assegurar-se que els resultats obtinguts no són aleatoris i que tenen 

significació estadística. La manipulació del material de treball aporta un factor humà 

que pot comportar una variabilitat que podria influir en els resultats. Per tal d’evitar-

ho, es realitzen rèpliques dels experiments.  

- Replicat biològic: cada condició de cada línia cel·lular està cultivada en 3 

plaques, i de cadascuna s’extreu ARN, de manera que es tindrà 3 mostres 

d’ARN per cada condició. Això es fa perquè les cèl·lules de les diferents 

plaques es poden haver cultivat de manera diferent: menys confluència i per 

tant més espai per proliferar, més nutrients en el medi, etc.  

- Replicat tècnic: amb la mateixa mostra biològica, es fa la qPCR per triplicat a 

la mateixa placa. D’aquesta manera s’evita que la nostra manipulació en fer 

l’experiment estigui donant una variabilitat extra.  

 

 
 
Figura 20. Esquema del procediment seguit per comprovar l’expressió d’ARN del gen PD-L1 

en les diferents línies cel·lulars. Adaptat de font: (42) 

 

 

Tot aquest procés (passar cèl·lules en cultiu, extracció d’ARN, RT-PCR i qPCR) es 

va fer sencer amb un replicat de les cèl·lules de ratolí (WT/KO DmG i shC/shDmG). 
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Els altres dos replicats de les cèl·lules 4T07 i tots els replicats de les cèl·lules DBM 

havien estat preparats prèviament per la tutora Sara Gregorio i ja es trobaven en 

ADNc, ja que la meva estada al laboratori no donava per fer tot el procés amb tots els 

replicats. Tot i això, es va realitzar la qPCR de totes les mostres per tenir resultats 

més significatius. 

 

 

Ø Extracció ARN 
En aquest apartat es va extreure ARN de les cèl·lules 4T07 per estudiar l’expressió 

de PD-L1 en les diferents condicions a nivell d’ARN. Per fer aquesta extracció es va 

utilitzar el KIT PureLink RNAMini de Thermo Fisher i es van seguir els passos descrits 

a l’annex (3).  

 

 

Ø RT-PCR 
La reacció en cadena de la polimerasa amb transcriptasa inversa (RT-PCR) és una 

variant de la PCR. La PCR és una tècnica de laboratori utilitzada habitualment per 

generar un gran nombre de còpies d’un fragment 

d’ADN d’interès, és a dir, l’amplificació d’un fragment 

d’ADN. La variant RT-PCR es tracta d’un procés de 

transcripció inversa31, en el qual s’utilitza l’enzim 

retrotranscriptasa per sintetitzar ADN complementari 

(ADNc) a partir de l’ARN missatger expressat per les 

cèl·lules.  

 

En aquest experiment es vol obtenir ADNc a partir de 

l’ARN extret prèviament de les cèl·lules de ratolí 

4T07. Per dur a terme la RT-PCR es va utilitzar el 

High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit 

d’Applied Biosystem. El passos seguits es mostren a 

l’annex (4). 

                                                   
31 Transcripció inversa: procés pel qual un enzim (la transcriptasa inversa) utilitza una cadena d’ARN 
com a plantilla per sintetitzar una cadena d’ADN. 

Figura 21. Fonament de la 

tècnica RT-PCR. Font: (47) 
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Ø qPCR 
La PCR quantitativa (qPCR) és una variant de la PCR utilitzada per amplificar i 

simultàniament quantificar els nivells d’ADN. Per això utilitza l’ADN (en aquest cas 

l’ADNc, que és interpretat com ARNm), dNTPs32, un buffer33 i un enzim polimerasa. 

A més, s’afegeix una sonda, que es tracta d’un petit fragment d’ADN que detectarà 

específicament l’expressió d’un gen concret d’interès. Aquesta sonda està marcada 

amb un fluoròfor que cada cop que s’uneix al seu fragment específic d’ADNc i entra 

en contacte amb la polimerasa allibera llum. El termociclador conté sensors que 

poden detectar la fluorescència emesa per aquest fluoròfor, quantificant així el nivell 

d’ADNc que hi ha en cada mostra.  

 

Per aquest experiment es volen quantificar els gens PD-L1 i DmG. El gen d’interès és 

PD-L1, però també es quantificarà el gen DmG per comprovar que efectivament el 

shDmG està disminuint els nivells d’expressió d’ARN d’aquest gen. L’ADNc del gen 

DmG ja estava preparat per la tutora Sara Gregorio.  

La qPCR es va fer en tots els replicats, tant en les cèl·lules de ratolí com en les 

humanes. Els passos seguits i els volums utilitzats s’expliquen a l’annex (5). 

 

 

COMPROVAR NIVELL DE PROTEÏNA 
 

 
 
Figura 22. Esquema del procediment seguit per comprovar l’expressió de proteïna del gen 

PD-L1 en les diferents línies cel·lulars. Adaptat de font: (42) 

                                                   
32 dNTPs: nucleòtids. 
33 Buffer: solució tampó de sals que mantenen estable el pH d’una dissolució. 
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Tot i que l’ideal per obtenir resultats significatius seria treballar amb 3 replicats, per 

comprovar l’expressió de proteïna de PD-L1 només es va fer 1 replicat tant per les 

cèl·lules 4T07 com per les DBM, ja que és un procés llarg i es disposava de poc 

temps.  

En les cèl·lules de ratolí es va fer tot el procés, però el Western Blot no va funcionar i 

per això es va fer una immunofluorescència. En el cas de les cèl·lules humanes es va 

realitzar la quantificació de proteïna i el Western Blot, ja que la tutora Sara Gregorio 

havia extret prèviament la proteïna de les cèl·lules (tal com s’ha comentat abans, no 

hi havia prou temps per completar tot el procés). 

 

 

Ø Extracció de proteïna 
En aquest apartat es va extreure proteïna total intracel·lular de les cèl·lules de ratolí 

4T07 per estudiar l’expressió de PD-L1 en les diferents condicions a nivell proteic. És 

molt important que les mostres estiguin sempre en gel per evitar la degradació de les 

proteïnes per acció de les proteases34. Els passos seguits es mostren a l’annex (6).  

 

 

Ø Quantificació de proteïna 
Per quantificar la proteïna que hi havia en cada mostra es va utilitzar el mètode de 

Bradford, que es tracta d’un procediment senzill i precís que s’utilitza per a determinar 

la concentració de proteïnes dissoltes. Es tracta de l'addició d'una solució de colorant 

àcid a la proteïna i posteriorment es mesura la seva concentració amb un 

espectrofotòmetre. La comparació amb una recta patró proporciona una mesura 

relativa de la concentració de les proteïnes. El principi d’aquest mètode és que la unió 

dels aminoàcids al colorant Coomassie G-250 en condicions àcides produeix un canvi 

de color de marró a blau. El mètode mesura la presència dels residus d’aminoàcids 

bàsics i aromàtics que contribueixen a la formació del complex de colorant proteic. La 

forma no unida té un espectre d’absorció màxim de 465 nm, mentre que la forma 

unida amb el colorant té un màxim d’espectre d’absorció de 595 nm. L’augment de 

l’absorció és proporcional a la quantitat de colorant enllaçat a la proteïna i, per tant, a 

la concentració de proteïna present a la mostra. 

                                                   
34 Proteases: enzims que trenquen els enllaços peptídics de les proteïnes. 
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El procediment seguit s’especifica a l’annex (7).  

 

 
Figura 23. Esquema on es mostra el principi del mètode Bradford. Font: (44) 

 

 

Ø Western Blot 
El Western Blot (WB) és una tècnica analítica que utilitza anticossos específics per 

identificar proteïnes que s’han separat en funció del pes molecular en el gel 

d’electroforesi. L’aplicació d’un corrent elèctric permet transferir les proteïnes del gel 

a la superfície d’una membrana per poder detectar-les després amb els anticossos 

específics. Primer, s’afegeix l’anticòs primari sense marcar que s’unirà a la proteïna 

d’interès. Després, l’anticòs primari serà reconegut per un anticòs secundari conjugat 

amb l’enzim HRP. Per a la detecció s’utilitza la quimioluminescència, la qual requereix 

la incubació de la membrana amb un substrat (en aquest cas ECL) que emetrà llum 

en ser exposat a l’enzim HRP, produint un senyal que serà capturat en una pel·lícula 

fotogràfica. 

 

 

 

 

 

 



 Estudi del paper de la proteïna PD-L1 en l’estat de dormancy del càncer de mama luminal                              

 

  

46 

 
 
Figura 24.  Esquema on es mostren els passos seguits per realitzar el Western Blot. Adaptat 

de font: (42) 
 
 

Es van dur a terme 2 Westerns Blots amb l’objectiu de detectar les proteïnes PD-L1 i 

DmG en cèl·lules de ratolí (4T07) i en cèl·lules humanes (DBM). Com que es volien 

detectar dues proteïnes, es van utilitzar dos anticossos diferents (=2WB).  

La proteïna de DmG es va detectar per comprovar que realment els KO (obtinguts a 

partir de la tècnica de CRISPR-Cas9) i els shARN havien funcionat correctament. Es 

va utilitzar la tubulina com a control de càrrega. La tubulina és una proteïna que es 

troba en els microtúbuls i per tant hauria de detectar-se en totes les cèl·lules en una 

quantitat poc variable. La variabilitat que podem tenir serà a causa de la preparació 

de l’experiment. 

El procediment seguit es mostra a l’annex (8). 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, el Western Blot de PD-L1 de les cèl·lules de 

ratolí (4T07) no va funcionar, ja que l’anticòs que es va utilitzar era humà35 i no 

reconeixia els antígens de les cèl·lules de ratolí (a causa de l’especificitat de la unió 

antigen-anticòs). Com que es disposava d’un anticòs fluorescent per detectar PD-L1 

de les cèl·lules de ratolí, es va decidir comprovar l’expressió de proteïna de les 

cèl·lules 4T07 amb una immunofluorescència. 

                                                   
35 En el laboratori no es disposava d’un anticòs que reconegués PD-L1 de les cèl·lules de ratolí. 
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Ø Immunofluorescència 
La immunofluorescència (IF) és una tècnica de laboratori que combina l'ús 

d'anticossos amb tècniques d'imatge de fluorescència per detectar la presència d’una 

proteïna determinada o altres biomolècules dins de mostres fixades de cèl·lules o 

teixits. En el nostre cas, la fluorescència es detecta mitjançant un microscopi confocal. 

Aquesta tècnica pot revelar l’expressió i la localització de proteïnes dianes dins de 

mostres cel·lulars.   

Hi ha dos tipus d’immunofluorescència, la directa (primària) i la indirecta (secundària) 

(Fig. 25): 

 

• La immunofluorescència directa utilitza un únic anticòs primari químicament 

conjugat a un fluoròfor que s’uneix directament a l’antigen d’interès pel qual és 

específic. Una vegada que l'anticòs s'uneix a l'antigen, el fluoròfor es pot 

detectar mitjançant microscòpia fluorescent. La conjugació directa de l’anticòs 

al fluoròfor presenta diversos avantatges: redueix el nombre de passos del 

procediment, estalviant temps, i redueix el senyal de fons no específic 

(background). No obstant això, com que la quantitat d’antígens que es poden 

unir a l’anticòs és limitada, la immunofluorescència directa és menys sensible 

que la indirecta. 

• La immunofluorescència indirecta utilitza dos anticossos. L’anticòs primari 

(que no està marcat) s’uneix específicament a l’antigen d’interès. Després, 

l’anticòs secundari (que està conjugat amb un fluoròfor) reconeix l’anticòs 

primari i s’hi uneix. Diversos anticossos secundaris es poden unir a un únic 

anticòs primari, cosa que proporciona una amplificació del senyal augmentant 

la sensibilitat de la tècnica.  
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Figura 25. Esquema del funcionament dels dos tipus d’immunofluorescència: directa 

(esquerre) i indirecta (dreta). Adaptat de font: (42) 

 

En aquest experiment es va realitzar la immunofluorescència directa per a detectar 

la proteïna  PD-L1 en les cèl·lules de ratolí 4T07. L’anticòs que es va utilitzar contenia 

el fluoròfor PE. El procediment seguit s’explica a l’annex (9). 

 

 

 

3.4  RESULTATS 
 

 

qPCR 
 
 

Aquests gràfics són els resultats de la qPCR que han estat relativitzats respecte el 

seu respectiu control (WT/shDmG) i que mostren els nivells d’ARNm dels gens DmG 

i PD-L1 en les diferents condicions. Amb aquests resultats, el que es volia comprovar 

és com varia el gen PD-L1 a nivell d’ARN en les diferents línies cel·lulars i condicions, 

comparant shC/shDmG i WT/KO DmG en cèl·lules 4T07 i DBM. 
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Figura 26. Resultats de les qPCR, on es mostra l’expressió a nivell d’ARN dels gens PD-L1 i 

DmG en les diferents línies cel·lulars i condicions: cèl·lules 4T07 (shC/shDmG i WT/KO DmG) 

i cèl·lules DBM (shC/shDmG i WT/KO DmG)36. Les * indiquen la significança dels resultats. 

Com més * tingui un resultat, més significatiu serà. 

 

En general, com es pot veure en els gràfics (Fig. 26), tant en les 4T07 com en les 

DBM, la disminució parcial o total de l’expressió del gen DmG indueix un augment en 

l’expressió del gen PD-L1. A més, s’ha comprovat que, efectivament, l’expressió del 

gen DmG està disminuïda en tots dos casos de shDmG. Tot i que en les KO DmG el 

gen DmG ha estat anul·lat completament, sí que es veu expressió d’ARN perquè el 

gen sí que es transcriu (encara que es desconeix com afecta la modificació genòmica 

per CRISPR-Cas9 a l’expressió de l’ARN) però no es tradueix a proteïna. És per això 

que l’expressió del gen DmG no assegura que s’hagi eliminat per complet la traducció 

d’aquesta proteïna, per aquest motiu s’haurà de comprovar per Western Blot.  

                                                   
36 En les taules de l’annex (10) es poden veure els cicles que dona el termociclador utilitzat en la qPCR 
dels diferents replicats de les cèl·lules 4T07 i de les cèl·lules DBM. 
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Per una banda, es pot veure que les cèl·lules de ratolí 4T07, tant les shDmG com 

les KO DmG, presenten una clara disminució, gairebé indetectable, de l’expressió del 

gen DmG amb uns resultats molt significatius (p-valor <0.0001). A més, en ambdues 

condicions es veu un augment de PD-L1 però és més significatiu i major en les KO 

DmG. Aquest increment és de 1,5 vegades respecte el control normalitzat en les 

shDmG i de 2,5 vegades en les KO DmG.  

 

Per altra banda, en les cèl·lules humanes DBM, tant en les shDmG com en les KO 

DmG, també es veu una disminució significant del gen DmG. En aquestes cèl·lules hi 

ha una tendència de PD-L1 a augmentar però no es pot assegurar, ja que tot i que 

l’augment de PD-L1 sembla molt major respecte les cèl·lules 4T07 (15 vegades més 

respecte el control en les shDmG i 10 vegades més en les KO DmG), no són uns 

resultats significatius perquè hi ha molta variabilitat entre els replicats biològics. En 

aquest cas, s’hauria d’augmentar el nombre de replicats biològics per disminuir la 

variabilitat i augmentar la significança dels resultats. 

 

En resum, el que es pot extreure d’aquests resultats és que tant en les shDmG com 

en les KO DmG de les cèl·lules de ratolí 4T07 i de les humanes DBM hi ha un augment 

a nivell d’ARN de PD-L1, major en les cèl·lules humanes DBM però sense arribar a 

ser significatiu.  

 

 

 

WESTERN BLOT 
 
 

Els següents resultats són els de Western Blot, on es volia comprovar com varia el 

gen PD-L1 a nivell de proteïna en les diferents línies cel·lulars i condicions, 

comparant shC/shDmG i WT/KO DmG en cèl·lules 4T07 i DBM. 

En ambdues cèl·lules (DBM i 4T07) es pot veure que les KO DmG efectivament han 

funcionat correctament perquè la proteïna de DmG no s’ha detectat. A més, aquesta 

proteïna en les shDmG és gairebé indetectable (Fig. 27 i 28). Amb això s’està 

comprovant que realment les cèl·lules utilitzades shDmG i KO DmG tenen alterat el 

gen DmG. 
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La tubulina és el control de càrrega i ha sortit correctament en tots els Westerns Blots, 

la qual cosa ens indica que les mostres s’han carregat bé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Resultats del Western Blot de les cèl·lules DBM (shC/shDmG i WT/KO DmG), on 

es mostra l’expressió a nivell proteic dels gens PD-L1, DmG i tubulina (control de càrrega). 

 
 

Per una banda, en les cèl·lules humanes DBM, el resultat del nivell d’ARN de PD-

L1 també es reflecteix a nivell de proteïna. Es pot veure que tant a shDmG com a KO 

DmG hi ha una sobreexpressió de PD-L1, amb un augment major en les shDmG (Fig. 

27). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 28. Resultats del Western Blot de les cèl·lules 4T07 (shC/shDmG i WT/KO DmG), on 

es mostra l’expressió a nivell proteic dels gens PD-L1, DmG i tubulina (control de càrrega). 

 
Per altra banda, en les cèl·lules de ratolí 4T07, l’anticòs de DmG sí que ha funcionat 
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però el resultat del WB per a PD-L1 es veu molt brut i poc clar, tant a shDmG com a 

KO DmG. A part, van ser molts minuts d’exposició perquè les bandes no apareixien. 

Això indica que l’anticòs per PD-L1 de les cèl·lules de ratolí no va funcionar bé, tal 

com s’esperava perquè era un anticòs d’humà (Fig. 28).  

Com que aquests resultats no eren clars per comprovar el nivell proteic de PD-L1 en 

les cèl·lules de ratolí 4T07, i com que es disposava d’un anticòs amb un fluoròfor, es 

va decidir detectar la proteïna a partir d’una immunofluorescència.   
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IMMUNOFLUORESCÈNCIA 
 

 

 
 
Figura 29. Resultats de la immunofluorescència de les cèl·lules 4T07 (shC/shDmG i WT/KO 

DmG). En blau es veu el DAPI (que tenyeix el nucli de les cèl·lules) i en verd PD-L1 (que es 

veu al voltant del nucli perquè és una proteïna de membrana)37. 

                                                   
37 Aquestes imatges es van editar al programa ImageJ, utilitzant sempre els mateixos valors d’intensitat 
per no alterar els resultats. 
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Tal com s’ha comentat abans, la immunofluorescència es va realitzar per detectar la 

proteïna PD-L1 a les cèl·lules de ratolí 4T07 shDmG i KO DmG, ja que els resultats 

de Western Blot no eren clars. 

 

Només es va poder extreure un parell d’imatges de cada mostra, i com es pot veure, 

no hi ha una diferència clara en l’expressió proteica de PD-L1 entre shC/shDmG; i 

WT/KO DmG. Es va intentar agafar una imatge representativa i es va mirar tot al 

mateix augment (63x) utilitzant oli d’immersió. El següent pas hagués estat fer una 

quantificació de la intensitat i la fluorescència de les cèl·lules en diferents imatges 

d’una mateixa mostra, però per raons de temps no es va poder fer. Una quantificació 

donaria el valor numèric que es necessita per determinar si les diferències són 

significatives. 

 

Tot i que sense una quantificació no es pot afirmar, sembla que en les imatges shDmG 

i KO DmG hi hagi una tendència a augmentar l’expressió de PD-L1 (més intensitat del 

color verd), indicant-nos una possible sobreexpressió de PD-L1 en aquestes cèl·lules, 

sobretot en KO DmG. Tot i això, és necessari remarcar que no es pot confirmar perquè 

no s’ha realitzat una quantificació en diferents imatges de la mateixa mostra. 
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3.5 ENTREVISTA A ROGER GOMIS 
 
Roger Gomis es va llicenciar l’any 1997 en bioquímica i biologia molecular per la 

Universitat de Barcelona. Posteriorment, va realitzar un doctorat a la mateixa 

universitat en bioquímica i biologia molecular. Va continuar la seva formació a la 

Universitat Oberta de Catalunya on es va llicenciar en Business. A més, el seu post-

doctorat el va portar a terme durant 4 anys a Nova York al Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center al laboratori del professor Joan Massagué, on va investigar els 

mecanismes de resposta inhibitòria del creixement TGFbeta en la metàstasi del 

càncer de mama. Actualment, Gomis és professor d’investigació ICREA i dirigeix el 

laboratori de control del creixement i de la metàstasi del càncer de l’Institut de Recerca 

Biomèdica de Barcelona des de 2007. A més, és el fundador de Inbiomotion, una 

companyia especialitzada en preveure el risc dels pacients de patir metàstasi als 

ossos.  

 

1. Per què et vas decantar per la ciència? 
Com tothom, hi ha un moment a la vida que has de començar a triar i de cop i volta 

penses: “I a mi què m’interessa?”, i jo el que tenia clar és que a mi el que m’agradava 

era conèixer les coses i entendre el perquè d’aquestes. El camí natural em va acabar 

conduint on sóc. 

 
2. De què tractava el teu doctorat? 

El meu doctorat tractava del metabolisme de la glucosa, en concret del glicogen, al 

fetge. No té res a veure amb el que m’he acabat dedicant després. 

 

3. Vas fer el post-doctorat al Memorial Sloan Kettering; quines diferències 
creus que hi ha en la recerca entre Estats Units i Espanya? 

Una diferent percepció de la ciència, la visió que només a través del coneixement 

canvies les coses. També està associada aquesta percepció a una major inversió.  

 

4. Quant temps fa que ets el responsable del grup? T’ha costat arribar fins 
al lloc que ocupes actualment? 

Des del 2007. M’ha costat bastant, són moltes hores de feina. Com ja saps el 

problema de la ciència, o millor dit, la virtut o la bellesa de la ciència, és que per 



 Estudi del paper de la proteïna PD-L1 en l’estat de dormancy del càncer de mama luminal                              

 

  

56 

definició és competitiva. Es tracta de descobrir i de ser el primer en fer-ho i en 

entendre el perquè de les coses. La teva carrera la construeixes a base de ser qui 

descobreix una sèrie de coses en determinats moments. 

 

5. És difícil dirigir un grup? 
Bastant. Vols saber la raó? És molt senzilla. Mentre tu fas la carrera, t’ensenyen 

conceptes. Quan comences a fer el doctorat i el post-doctorat el que t’ensenyen és a 

aplicar aquells conceptes a un projecte en concret i, per tant, a executar una hipòtesi 

i a buscar una sèrie d’experiments que te la refutin o te la validin. Fins aquest moment, 

estàs gestionant una cosa molt concreta. El dia que tu passes a gestionar un grup, 

allò que has après es torna un problema enorme perquè de cop i volta has de 

gestionar persones. I has de ser capaç de convèncer les persones de desenvolupar i 

d’executar les idees que a tu t’interessen. I no només això, sinó que els hi has de 

buscar diners per avançar. 

 

6. Quins són els avanços més grans que heu fet com a grup en aquest camp 
des que vau començar? 

Probablement hem entès per què alguns tipus de càncers fan metàstasi en 

determinats teixits i particularment una de les troballes de les que estem més 

orgullosos és haver entès perquè el càncer de mama fa metàstasi a l’ós i quin és el 

gen que dirigeix aquest procés. No només això, sinó que hem estat capaços 

d’entendre als pacients que en funció de l’expressió d’aquest gen de metàstasi a l’os 

es beneficien, o no, d’un tractament, i això es tradueix a una millora de la 

supervivència. I l’altra troballa que pensem que també és molt rellevant ha estat 

entendre per primera vegada un dels primers mecanismes que expliquen perquè el 

càncer, una vegada s’ha disseminat i ha format metàstasi, en alguns pacients aquest 

procés es manté asimptomàtic, és a dir, no hi han símptomes clínics durant molts 

anys. I hem entès el mecanisme molecular que explica això. 

 

7. Què és el que més t’agrada de la teva professió? 
El que més m’agrada és que és molt creativa i que constantment és un repte. 

Constantment t’estàs afrontant a allò desconegut i tens ganes de saber què hi ha més 

enllà, i per això la motivació és molt constant. 
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8. I el que menys? 
En el meu cas, com a responsable de grup, constantment estic fent front a burocràcia 

per demanar i justificar diners i preocupant-me per coses que no són pròpiament la 

ciència, sinó que és tot allò que fa que el meu grup, i el conjunt de científics que està 

en el meu equip, es mantinguin treballant i concentrats en el què han de fer.  

 

9. Quines aptituds consideres que ha de tenir un bon investigador? 
Ser llest, en el sentit d’espavilat, molt treballador i molt constant. Això combinat amb 

un cert nivell d’intel·ligència i un nivell important d’ambició.  

 

10. Quines creus que són les dificultats en la investigació científica? 
Depèn de com ho enfoquis. Si ho planteges des de la perspectiva científica, moltes 

vegades les dificultats és ser capaç de formular una pregunta senzilla i aproximar-la 

d’una manera simple per donar respostes a un problema molt important. Aquest és el 

repte més gran. Com més senzilla és la pregunta que et fas però més rellevant i amb 

un experiment més senzill ets capaç de refutar-la o demostrar-la, millor. I això és molt 

difícil. Allò fàcil sempre és fer coses complicades. 

De la part no tan científica però relacionada amb la ciència, el més complicat és ser 

capaç de ser suficientment creatiu per aconseguir recursos i diners per subvencionar 

tota la maquinària i personal. 

 
11. Què opines sobre el treball amb animals en la recerca científica? 

És fonamental. Dit d’una altra manera, ningú es prendria un fàrmac o una molècula 

química que no ha estat provada en animals. Et posaré un exemple molt senzill. El 

lleixiu mata les cèl·lules tumorals. Si l’haguéssim donat directament a persones, 

abans de testar-lo en algun animal, haguéssim matat persones perquè el lleixiu no 

només mata les cèl·lules tumorals, sinó que mata totes les cèl·lules. 

 

12. Tens alguna persona en el món de la ciència que t’inspiri? 
El meu pare. És metge i científic. 
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13. Quines creus que són les línies d’investigació actuals en càncer més 
prometedores? 

Entendre els mecanismes que governen la metàstasi, la qual és responsable de la 

mort dels pacients amb càncer sòlids.  

 

14. Donaries algun consell per futurs investigadors? 
Molts. El primer és que en general has de fer el que t’agrada i sinó estàs convençut 

del que vas a fer, no t’hi fiquis. Dit d’una altra manera, sinó et veus molt motivat, no 

tens un punt d’ambició o no ets creatiu o tenaç, la ciència pot arribar a fer molt 

miserable a la gent, ja que requereix molt esforç, molta constància i la recompensa a 

vegades costa que arribi. A més, és molt efímera.  
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3.6 ENTREVISTA A JUAN MIGUEL CEJALVO 
 

Juan Miguel Cejalvo és llicenciat en medicina per la Universitat de València. 

Posteriorment, va realitzar la residència a l’Hospital Clínic de València especialitzat-

se en oncologia. Per completar els seus estudis, va fer un màster al CNIO sobre 

oncologia molecular. Actualment està acabant el seu doctorat en càncer de mama i 

l’estat de dormancy a l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. 

 

1. En l’àmbit de la biomedicina què és el que més t’agrada?  

La possibilitat de poder estudiar els problemes que observem en els pacients per 

intentar donar una resposta i solució.  

 

2. I el que menys?  

Per una banda, que molts experiments no surten com esperaves i has de tenir la 

capacitat d’aprendre dels errors per poder proposar noves hipòtesis o dissenyar nous 

experiments. I per altra banda, en ocasions l’absència de contacte amb els pacients 

dia a dia, a vegades fa difícil veure l’aplicació del teu treball en ells.  

 

3. Actualment estàs fent un doctorat, de què es tracta?  

El meu doctorat va sobre el càncer de mama i l’estat de dormancy, especialment en 

el subtipus luminal. Estudiem uns gens que poden estar implicats en el procés de 

mantenir les cèl·lules del càncer adormides durant anys i què succeeix per a que 

passin d’aquest estat de dormancy a desenvolupar la metàstasi.   

 

4. Què et va motivar a fer un doctorat en biomedicina?  

Dins de la medicina no hi ha una formació profunda sobre la investigació més bàsica. 

Tots els avanços científics en aquest àmbit fan cada vegada més necessari que ens 

formem i aprenguem què succeeix en un laboratori i sobretot com des d’un laboratori 

podem ajudar als nostres pacients. L’objectiu és desenvolupar una medicina 

traslacional on els avanços científics tinguin un benefici en els pacients en el menor 

temps possible.  

 

 

 



 Estudi del paper de la proteïna PD-L1 en l’estat de dormancy del càncer de mama luminal                              

 

  

60 

5. Què tens pensat fer quan acabis el doctorat?  

La idea és tornar als pacients. Poder posar en pràctica tot el que he après en aquest 

període i sobretot formar un equip multidisciplinari entre metges i biòlegs per poder 

desenvolupar una verdadera medicina traslacional.  

 

6. Com és treballar en un laboratori?  
El més important és tenir una hipòtesi de treball i preguntar-se el perquè de les coses. 

El dia a dia es basa en dissenyar experiments que puguin donar explicació a aquelles 

preguntes. És important tenir un bon equip en el que pots recolzar-te i discutir els 

problemes o dubtes que vas tenint. El treball a vagades pot ser frustrant, perquè ni tot 

surt, ni tot surt bé a la primera. S’ha d’aprendre a portar aquests “fracassos” i no 

desanimar-se. 

 

7. Quantes hores treballes a la setmana?  
És un treball que requereix molta dedicació, no només vas al laboratori a fer 

experiments, a realitzar un treball manual, sinó que també s’ha de dedicar temps a 

llegir articles científics i reflexionar sobre els teus plantejaments. 

 
8. Què opines sobre el treball amb animals en la recerca científica?  

Avui en dia el treball amb animals en la investigació està molt regulat i sota uns 

controls estrictes de benestar animal i ètic. Encara avui no disposem de models 

apropiats per a substituir aquest tipus d’investigació.  

 

9. Quines creus que són les dificultats en la investigació científica?  

Un gran problema amb el que s’enfronten molts grups d’investigació és el 

finançament. S’han de sol·licitar constantment beques i escriure bons projectes per a 

poder ser finançats i poder portar-los a terme.  

 

10. En l’àmbit de medicina, què és el que més t’apassiona?  

Sense cap dubte el tracte amb els pacients. 

 

11. I el que menys?  
Ara mateix no destacaria res negatiu de la meva professió, només que no sempre 

pots ajudar o solucionar tot com t’agradaria. 
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12. Durant la teva formació què és el que vas trobar més difícil?  
El primer dia que t’enfrontes a guàrdia sol. La incertesa de si actuaràs tan ràpid com 

la situació ho requereix, si faràs un bon diagnòstic o aplicaràs un bon tractament.  

 

13. És una professió gratificant?  

Rotundament sí. Poder ajudar als pacients, la confiança que ells dipositen en tu en 

moments difícils i crucials de la seves vides... Fan que el dia a dia de la professió 

mèdica sigui molt gratificant i a la vegada una ensenyança diària.  

 

14. Penses que durant la carrera et preparen per tractar el pacient?  

No, considero que durant la carrera aquest aspecte està una mica descuidat. Quan 

acabes la carrera i comences la residència sí que pots fer cursos de formació de com 

donar males notícies, com informar... Però aquest aspecte és tan bàsic i important 

que crec que hauria de tenir un caràcter d’obligatorietat. El saber informar als pacients 

adequadament sobre el seu procés és fonamental per una bona praxi.   

 

15. Quin consell donaries a futurs estudiants de medicina?  

Que estudiïn medicina per vocació. Facin l’especialitat que facin, que mai oblidin que 

el més important són els pacients.  

 

16. Per acabar, què t’agrada més: medicina o biomedicina?  

Sense cap dubte, medicina. Quan vaig fer la selectivitat vaig dubtar molt entre 

medicina i biologia, però finalment em vaig decantar per la medicina, perquè vaig 

pensar que preferia una ciència aplicada a les persones. Després, el doctorat m’ha 

permès aprendre i formar-me més en el camp del laboratori.  
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4. CONCLUSIONS  
 

L’objectiu principal d’aquest treball era comprovar si hi havia canvis en l’expressió de 

PD-L1, tant a nivell d’ARN com de proteïna, quan s’alterava el gen DmG en 2 línies 

cel·lulars provinents de tumors de mama: una de cèl·lules humanes, les DBM, i l’altre 

de cèl·lules de ratolí, les 4T07. Els canvis en la disminució de l’expressió de DmG es 

van produir parcialment utilitzant shARN o totalment creant un mutant genètic que no 

tenia una proteïna funcional (KO). 

 

En la part teòrica del treball s’han estudiat diferents conceptes bàsics del càncer 

(centrant-nos en el càncer de mama), com ara els canvis que adquireixen les cèl·lules 

per esdevenir cancerígenes, el procés de metàstasi i l’estat de dormancy,. A partir 

d’aquesta part teòrica es pot concloure que la metàstasi és un procés ineficient on 

molt poques cèl·lules sobreviuen i formen un nou tumor a l’òrgan distant. Un cop han 

arribat a aquest lloc distant, les cèl·lules cancerígenes poden mantenir-se en un estat 

de dormancy i ser indetectables clínicament. En alguns estudis s’ha vist que el gen 

DmG té un paper molt important en el manteniment de l’estat de dormancy de les 

cèl·lules metastàtiques. És per això que quan aquest gen és alterat, les cèl·lules 

poden sortir d’aquest estat i començar a formar metàstasi. També s’ha estudiat el 

paper del sistema immunitari en el control del creixement tumoral i com la proteïna 

PD-L1 està implicada en el bloqueig de la resposta immunitària.  

 

En la part experimental, per comprovar l’expressió del gen PD-L1 a nivell d’ARN es 

va dur a terme una qPCR. Els resultats indiquen que, tant en les cèl·lules de ratolí 

com en les cèl·lules humanes, la disminució parcial o total de l’expressió de DmG 

indueix un augment del nivell d’ARN de PD-L1. En el cas de les cèl·lules humanes 

aquest augment és major, però no arriben a ser resultats significatius estadísticament 

perquè hi ha variabilitat. Ampliant el número de rèpliques biològiques es podria arribar 

a obtenir una significança estadística. El fet que l’augment de PD-L1 sigui major en 

les cèl·lules humanes podria ser degut a la diferència en la procedència de les dues 

línies cel·lulars: les cèl·lules humanes provenen d’un tumor de mama ER+ del subtipus 

luminal B, mentre que les cèl·lules de ratolí provenen d’un tumor basal triple negatiu 

i, per tant, ER-. Com s’ha explicat a la teoria, els estudis només associen el gen DmG 
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a la sortida de dormancy en tumors ER+, i no en basals ER-. Aquesta és una possible 

raó que podria explicar perquè no es veuen tants canvis en l’expressió d’ARN del gen 

PD-L1 en les cèl·lules de ratolí. 

 

Quan es mira l’expressió del gen PD-L1 a nivell de proteïna, per Western Blot, es veu 

que en les cèl·lules humanes el resultat a nivell d’ARN de PD-L1 també es reflecteix 

a nivell de proteïna: quan es disminueix parcial o totalment l’expressió de DmG 

s’observa un augment en l’expressió de proteïna de PD-L1. En canvi, en les cèl·lules 

de ratolí, els resultats de l’expressió de proteïna de PD-L1 no són concloents. Per un 

costat, els resultats del Western Blot no van sortir clars, ja que es va utilitzar un anticòs 

contra PD-L1 humà que no va reconèixer el PD-L1 de ratolí. Per l’altre costat, en mirar 

la proteïna de PD-L1 amb immunofluorescència, es van poder fer poques fotografies 

representatives, però no eren suficients per poder quantificar l’expressió de la 

molècula a la membrana cel·lular. Possibles ampliacions d’aquest treball serien 

utilitzar un anticòs de ratolí per detectar l’expressió de proteïna PD-L1 per Western 

Blot i fer més imatges de les cèl·lules marcades per immunofluorescència per tal 

d’obtenir resultats significatius. 

 

En conclusió, a partir dels resultats obtinguts a la part experimental s’ha comprovat 

que en les cèl·lules tumorals metastàtiques de càncer de mama, tant de ratolí com 

humanes, quan es disminueix parcial o totalment l’expressió del gen DmG s’observa 

que l’expressió de PD-L1, en general, tendeix a augmentar.  

 

Amb els resultats obtinguts la hipòtesi inicial de la qual es partia podria quedar 

confirmada, ja que els resultats suggereixen que la proteïna PD-L1, una proteïna que 

bloqueja la resposta immunitària, podria ser l’estratègia utilitzada per les cèl·lules 

metastàtiques del càncer de mama per evitar l’atac del sistema immunitari. La 

disminució de l’expressió del gen DmG aniria lligada a una sobreexpressió de PD-L1, 

la qual cosa els permetria trencar l’equilibri de proliferació-apoptosis controlat pel 

sistema immunitari que es dona en dormancy i sortir d’aquest estat per tal de proliferar 

i metastatitzar. Aquesta és una possible raó que podria explicar perquè les cèl·lules 

que tenen el gen DmG alterat poden sortir d’aquest equilibri que els impedeix formar 

macrometàstasi. No obstant això, es necessitarien molts més experiments per poder 

afirmar-ho amb rotunditat.  
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Actualment, l’estat de dormancy en les cèl·lules cancerígenes és un camp 

d’investigació que està sent molt estudiat. Comprendre els mecanismes moleculars 

pels quals les cèl·lules es mantenen i surten de dormancy permetria desenvolupar 

nous fàrmacs per mantenir les cèl·lules cancerígenes sempre en aquest estat i evitar 

que apareguessin metàstasis. La immunoteràpia és un tractament que podria utilitzar-

se per bloquejar l’efecte que té la proteïna PD-L1 de les cèl·lules cancerígenes sobre 

el sistema immunitari, per tal que aquest les pugui reconèixer i pugui aturar la 

proliferació tumoral. D’aquesta manera, es podrien controlar les recaigudes d’aquells 

pacients que han tingut un tumor ER+ de càncer de mama, ja que s’ha vist que les 

metàstasis poden aparèixer al cap de molt temps de l’extirpació del tumor primari.  

 

Aquest treball ha servit per comprendre una mica més aquests processos biològics 

tan complexos com són la metàstasi del càncer i l’estat de dormancy. Tot i això, 

encara queda molt camí per recórrer i moltes incògnites per resoldre en la investigació 

de l’estat de dormancy de les cèl·lules disseminades en altres òrgans.  

 

Pel que fa a les entrevistes, per una banda, a partir de l’entrevista al Dr. Roger Gomis 

s’ha pogut conèixer una altra posició de la recerca científica: la direcció d’un grup 

d’investigació. A més, s’han pogut saber quines són les dificultats de la recerca 

científica i quines aptituds hauria de tenir un bon investigador.  

Per altra banda, a partir de l’entrevista al Dr. Juan Miguel Cejalvo s’ha pogut saber 

que la combinació de la investigació i la medicina és possible. A més, s’han pogut 

conèixer els punts forts i els febles de cadascun dels dos àmbits i especialment m’ha 

ajudat a enfocar una mica més el meu futur professional.  

 

Personalment aquest treball m’ha servit per poder entrar al món de la recerca 

científica i poder veure com es treballa en un laboratori.  A més, he après a dissenyar 

un mètode experimental: plantejar-me un problema, formular una hipòtesi, fer 

experiments, analitzar els resultats obtinguts i extreure conclusions. Això m’ha permès 

potenciar valors molt importants en la investigació científica, com ara la 

responsabilitat, l’autonomia, la paciència, l’organització, la síntesi d’idees...  

Quan vaig començar a fer aquest treball vaig adonar-me que era molt complicat, ja 

que es tracten aspectes científics molt concrets que no havia estudiat mai. Tot i això, 
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a partir de l’estada al laboratori, de l’ajuda dels meus tutors i de molta dedicació, ha 

sortit un treball del qual estic molt satisfeta.  
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ANNEX 1: Manipulació de cultius 

 

Objectiu: passar les cèl·lules 4T07 en cultiu a noves plaques de petri per tal que 

estiguin en menor confluència i tinguin més espai per proliferar. A més, obtenir els 

eppendorfs amb les cèl·lules destinades a l’extracció d’ARN i de proteïna.  

 
Materials: 

- Plaques amb les cèl·lules 4T07 

- Pipeta 

- Puntes de pipeta 

- Pipetejador automàtic 

- Aspirador 

- Incubador 

- Plaques de petri 

- Eppendorfs 

- Tubs de falcon 

- Medi de cultiu 

- PBS 

- Tripsina 

 

Procediment: 
 

Medi de cultiu 

És important renovar el medi de les cèl·lules cada 2-3 dies per proporcionar-los els 

nutrients necessaris per a poder créixer adequadament (Fig.1).  

El medi de cultiu (DMEM) és un medi comercial que s’ha de complementar amb: 

- 50 ml de Fetal Bovine Serum (nutrients). 

- 5 ml de glutamina (nutrients). 

- 5 ml de pen/strep (penicilina/streptamicina), antibiòtics que s’afegeixen perquè 

les cèl·lules no es contaminin de bacteris mentre estan en cultiu. 

 

Tal com s’ha comentat al treball, en aquest cas, les cèl·lules que es van manipular en 

cultiu eren les de ratolí (4T07 tant shC/shDmG com WT/KO DmG). Es parteix de 4 

plaques p100 4T07 (shC, shDmG, WT, KO DmG), cadascuna amb un gran nombre 

de cèl·lules enganxades a la placa i en contacte amb el seu medi DMEM 

complementat amb els nutrients i P/S. Per tal de passar les cèl·lules a noves plaques 

de petri amb menys confluència es fa una dilució de 1:5 (es passa d’una placa amb 

un 100% de confluència a una altra amb un 20% de confluència) (Fig. 2). 
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1) S’escalfa el medi i la tripsina (component que trenca les unions adherents entre 

les cèl·lules i entre les cèl·lules i la placa de petri) a 37ºC ja que tot el que 

s’afegeixi a les cèl·lules ha d’estar a una temperatura tan fisiològica com sigui 

possible. 

2) Es neteja la campana de la sala de cultius i el material que s’utilitzarà amb 

etanol 70% per tal de desinfectar.  

3) S’extreu el medi de cada placa inicial amb l’aspirador.  

4) Es fa un rentat amb PBS i es torna a aspirar. 

5) S’afegeixen 2 ml de tripsina i es deixa incubar durant 5 minuts a 37ºC i a 5% 

de CO2. 

6) Mentrestant, es preparen 4 plaques de petri noves amb 8 ml de medi 

cadascuna, en les quals es posaran les cèl·lules. És molt important marcar 

cada placa amb la seva línia cel·lular i condició corresponent. També es 

preparen eppendorfs per a la posterior extracció d’ARN i proteïna. 

7) Tornant a les plaques que contenen les cèl·lules, es comprova que les cèl·lules 

s’hagin separat de la placa amb el microscopi.  

8) Amb el pipetejador automàtic, s’afegeixen 3 ml de medi nou a cada placa i 

s’intenta acabar de desenganxar totes les cèl·lules de la placa de petri amb el 

propi medi. 

9) Ara es tenen 5 ml a cada placa: 3 ml de medi + 2 ml de tripsina i cèl·lules. 

10)  A continuació, es reparteix el contingut de cada placa (5 ml): 

- 1,5 ml a un eppendorf (destinat a l’extracció d’ARN). 

- 1,5 ml a un altre eppendorf (destinat a l’extracció de proteïna). 

- 1 ml a un tub de falcon per congelar les cèl·lules per tenir un stock a  

-80ºC. 

- 1 ml a cadascuna de les plaques noves, que es mantindran a la 

incubadora fins que s’hagin de tornar a utilitzar (en total a cada p100 es 

posen uns 9-10 ml de medi). 
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Figura 1. En aquesta imatge es pot observar la diferència de color dels medis. A la dreta, un 

medi renovat recentment de color vermell-rosa. A l’esquerre, un medi de color taronja-

groguenc. Això és degut a que les cèl·lules han consumit gairebé tota la glucosa i nutrients, i 

per tant és necessari canviar-lo. Aquest canvi de color és degut al viratge de l’indicador de 

pH utilitzat (phenol red). Quan les cèl·lules consumeixen els nutrients i la glucosa el medi 

s’acidifica i l’indicador canvia de color.   

 

 

 

     
 
Figura 2. Imatges del microscopi on s’observa una diferència de confluència de les cèl·lules 

4T07 shDmG abans i després de passar-les. A la placa de l‘esquerre (abans de passar les 

cèl·lules) es veu una confluència molt alta, mentre que a la de la dreta (després de passar les 

cèl·lules) és més baixa. 
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ANNEX 2: Obtenció de sediments 

 
Objectiu: obtenir els sediments de les cèl·lules 4T07 per tal de poder fer una extracció 

d’ARN i de proteïna. 

 

Materials: 
- Eppendorfs amb les cèl·lules 

4T07 
- Pipeta 

- Puntes de pipeta 

- Centrífuga 
- Aspirador 

- PBS 

 
Procediment: 
 

1) Se centrifuguen els 8 eppendorfs (4 per a l’extracció d’ARN i 4 per a l’extracció 

de proteïna) a velocitat màxima durant 20 segons. 

2) Amb l’aspirador, es treu el medi sobrant de cada eppendorf. 

3) S’afegeix 1 ml de PBS i es pipeteja amunt i avall per tal de desfer el sediment. 

4) Es torna a centrifugar i s’aspira el PBS.  

5) Els eppendorfs amb el sediment es congelen a -20ºC per fer les extraccions en 

un altre moment.  
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COMPROVAR NIVELL D’ARN 
 

 

ANNEX 3: Extracció ARN 

 

Objectiu: extreure l’ARN de les cèl·lules 4T07 per estudiar l’expressió de PD-L1 en 

les diferents condicions a nivell d’ARN. 
 

Materials: KIT PureLink RNAMini de Thermo Fisher 

- Eppendorfs amb els sediments 

de les mostres 

- Pipeta 

- Puntes de pipeta 

- Columnes 

- Vortex 

- Centrífuga 

- Lysis Buffer 

- Wash Buffer I i II 

- RNAase-free wate

 
Procediment:  
 

1) Es recuperen els eppendorfs del congelador que contenen el sediment 

destinats a l’extracció d’ARN.  

2) S’afegeixen 500 µl de Lysis Buffer (LB) a cada eppendorf i s’homogeneïtza per 

disgregar el sediment. 

3) Es transfereix el contingut a una columna (Fig. 3) i se centrifuga 2 minuts a 

12000 rcf. Aquest pas fa que tot el que sigui molt pesat (com ara les 

membranes cel·lulars) no passi i puguem desfer-nos-en. 

4) Es descarta la part superior de la columna (la de 

color lila) i s’afegeix a cada tub 500 µl d’etanol 70%. 

Es fa un vortex per barrejar-ho tot bé.  

 
 

Figura 3. Parts d’una columna 
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5) Es transfereixen 700 µl de la mostra a una nova columna i se centrifuga a 

12000 rcf durant 15 segons.  

6) Es descarta el flow-through i es reinsereix la columna al mateix tub de recollida.  

7) Es repeteixen els passos  5 i 6 fins que es transfereix tota la mostra.  

8) S’afegeixen 700 µl de Wash Buffer I a la columna i se centrifuga.  

9) Es descarta el flow-through i es reemplaça el tub de recollida. 

10)  S’afegeixen 500 µl de Wash Buffer II amb etanol i es torna a centrifugar. Es 

descarta el flow-through.  

11)  Es repeteix el pas 10.  

12)  Se centrifuga a 12000 rcf durant 1 minut per tal de desfer-nos del que queda 

de Wash Buffer. Es descarta el tub de recollida i s’insereix la columna a un tub 

de recuperació.  

13)  S’afegeixen 50 µl de RNAase-free water a la membrana de la columna i es 

deixa 1 minut incubant per tal que l’aigua penetri a la columna. 

14)  Se centrifuga la columna a 12000 rcf durant 2 minuts per traspassar l’ARN des 

de la membrana fins al tub de recuperació.  

15)  Es manté l’ARN a -80ºC fins al seu ús.  
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ANNEX 4: RT-PCR 

 

Objectiu: obtenir ADNc a partir de l’ARN extret prèviament de les cèl·lules de ratolí 

4T07. 

 

Materials: 
- Eppendorfs amb l’ARN de les 

mostres 

- Tubs de PCR 

- Pipeta 

- Puntes de pipeta 

- Eppendorfs 

- Nanodrop 

- Centrífuga 

- Màquina de PCR amb el 

programa de RT-PCR 

- MIX (ja preparada)

 

Procediment: 
 

S’ha de tenir en compte que l’ARN sempre ha d’estar en gel perquè és una molècula 

poc estable i es podria degradar. 

 

1) Per començar, es quantifica la concentració d’ARN de cada mostra amb el 

Nanodrop. Amb l’ajuda d’una programació de l’excel, es calcula el volum 

d’aigua, de MIX i de quantitat d’ARN (1 µl per mostra). 

 

Mostra [ARN] 
ng/µl 

µl ARN 
mostra 

µl H2O A260/280 A260/230 

4T07 WT 426,05 2,35 7,65 2,06 2,16 

4T07 KO DmG 386,65 2,59 7,41 2,06 2,12 

4T07 shC 1002 1,00 9,00 2,06 2,26 

4T07 shDmG 1014,75 0,99 9,01 2,07 2,26 

 
Figura 4. Mostres RT-PCR. A260/280 i A260/230 són valors de puresa de l’extracció de 

l’ARN. Si els valors són <1’8, en el cas de A260/280 significa que hi ha contaminació de la 

fracció proteica de les cèl·lules, i en el cas de A260/230 que hi ha contaminació de salts o 

solvents utilitzats en l’extracció. Tal com es pot veure, els resultats no han sortit contaminats. 
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nº de mostres components 
(µl per 1 mostra) 

µl MIX 

6* Buffer (2 µl) 13,2 

Primers (2 µl) 13,2 

dNTPs (0,8 µl) 5,28 

H2O (4,2 µl) 27,72 

Polimerasa (1 µl) 6,6 

 
Figura 5. MIX per la RT-PCR. Per a que es dugui a terme la RT-PCR es necessita la cadena 

d’ARN de la nostra mostra, l’enzim polimerasa, el buffer amb les sals adequades per la 

reacció, nucleòtids per a poder construir la cadena d’ADNc (dNTP) i els primers o encebadors 

que indiquen el principi de la síntesi 
* Tot i tenir 4 mostres, els volums dels components es calculen per 6 mostres per tal de tenir volum de 

més en cas d’error.  

 

2) Es preparen 4 tubs de PCR (0,2 ml) i en un tub de 1,5 ml s’elabora la MIX.  
3) S’afegeix la quantitat d’aigua i d’ARN corresponents a cada tub de PCR i 

posteriorment s’hi afegeixen 10 ml de la MIX. 
4) Se centrifuga durant 2 minuts a 2.000 rpm. 
5) A continuació, s’introdueixen els tubs a la màquina de PCR configurada per fer 

una RT-PCR. 

 
Figura 6. Programa de la PCR utilitzat per a dur a terme la RT-PCR. En la imatge es mostren 

els diferents cicles i les temperatures de cadascun. 

 

6) Un cop ha acabat, s’hauran obtingut les cadenes d’ADNc. Es mantenen a            

-20ºC. 
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ANNEX 5: qPCR 

 

Objectiu: quantificar els gens DmG i PD-L1 tant de les cèl·lules 4T07 com DBM. 

 
Materials: 

- Tubs de PCR amb les mostres 

d’ADNc 

- Eppendorfs 

- Pipeta  

- Puntes de pipeta 

- Placa de qPCR 

- Film 

- Centrífuga 

- qPCR 

- Sondes 

- MasterMix (ja preparada) 

 
 
Procediment:  
 
La qPCR es va fer en tots els replicats, tant en les cèl·lules de ratolí com en les 

humanes. 

Per una banda, es treballa amb les cèl·lules de ratolí 4T07 i s’utilitza el gen B2m com 

a control de càrrega. Com a control de càrrega s’utilitza un gen l’expressió del qual és 

constant a les cèl·lules que s’estan analitzant i, per tant, serveix per saber quina ha 

estat la variabilitat en el moment de pipetejar la mostra. 

 

 

1) Es preparen 3 files de 14 eppendorfs. Per cada fila es farà una MIX, en la qual 

s’afegirà la sonda corresponent del gen. A més, es prepararà un control negatiu 

(el blanc) en el qual s’afegiran tots els reactius excepte la mostra d’ADNc. 

D’aquesta manera, la qPCR no el podrà detectar. En el cas que detecti alguna 

cosa, estarà indicant que els reactius estan contaminats i que per tant la resta 

de mostres no són fiables. 
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Figura 7. Procediment de preparació de la qPCR en les mostres de ratolí 4T07. Cada fila 

conté una sonda diferent (3 gens) i cada columna portarà una mostra diferent (per exemple 

columna 1: 4T07 WT R1; columna 2: 4T07 KO DmG R2...). 

 

 

Seguidament es fan els càlculs per afegir les proporcions adequades de sonda 

i MasterMix (TaqMan™ Universal PCR Master Mix de Thermo Fisher). La 

MasterMix ja ve preparada i conté els dNTPs, el buffer, els primers o 

encebadors i l’enzim polimerasa.  

 

nº mostres components 
(µl per 1 mostra) 

µl MIX 

15* master MIX (5 µl) 

Sonda (0,5 µl) 

H2O (3,5 µl) 

272,25 

27,225 

190,575 

 
Figura 8. Taula amb els volums de Master MIX, sonda i H2O que es necessiten per fer la MIX. 

També s’indiquen els µl de MIX i d’ADNc per mostra. 
* Tot i que la MIX de cada fila s’afegirà a 13 eppendorfs (tenim 12 mostres i un Blanc), es calculen els 

volums per 15 mostres per tenir volum de més en cas d’error. 

 

 

µl MIX per mostra µl ADNc 

29,7 3,3 

MIX 

B2m 

DmG 

PD-L1 

Blanc 
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2) Es prepara la MIX de cada gen, cadascun amb la sonda corresponent.  

3) A cada eppendorf s’afegeixen 29,7 µl de la MIX i 3,3 µl de l’ADNc corresponent. 

En el cas dels blancs, s’hi afegeix aigua. S’ha d’anar amb molt de compte de 

no barrejar mostres ni sondes. 

4) Un cop preparats els eppendorfs, s’afegeixen 10 µl del contingut de cadascun 

als pouets de la placa que anirà a la qPCR. Aquí es 

duran a terme els replicats tècnics, ja que el 

contingut de cada eppendorf s’haurà de posar en 3 

pouets diferents. Es tapa la placa amb film i se 

centrifuga durant 2 minuts a 2000 rpm. 

 
   

 

 

5) A continuació, es posa la placa a la màquina qPCR i amb el programa SDS 2.3 

s’indica la posició de cada sonda i el nom de cada mostra. 

 

 

Per altra banda, es repeteix el mateix procediment amb les cèl·lules humanes DBM. 

En aquest cas, el control de càrrega és GAPDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Placa que anirà a 

la màquina de qPCR. 
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Figura 10. Procediment de preparació de la qPCR en les mostres humanes DBM. Cada fila 

conté una sonda diferent (3 gens) i cada columna portarà una mostra diferent (per exemple 

columna 1: DBM WT R1; columna 2: 4T07 KO DmG R1...). 

 

 

Els volums de la MIX i d’ADNc són els següents:  

 

nº mostres components 
(µl per 1 mostra) 

µl MIX 

15 master MIX (5 µl) 

Sonda (0,5 µl) 

H2O (3,5 µl) 

272,25 

27,225 

190,575 

 
Figura 11. Taula amb els volums de Master MIX, sonda i H2O que es necessiten per fer la 

MIX. També s’indiquen els µl de MIX i d’ADNc per mostra. 

 

 

 

 

 

 

 

µl MIX per mostra µl ADNc 

29,7 3,3 

MIX 

GAPDH 

DmG 

PD-L1 

Blanc 
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COMPROVAR NIVELL DE PROTEÏNA 
 

 

ANNEX 6: Extracció de proteïna 

 
Objectiu: extreure proteïna total intracel·lular de les cèl·lules de 4T07 per estudiar 

l’expressió de PD-L1 en els diferents tipus cel·lulars a nivell proteic. 
 
Materials: 

- Eppendorfs amb els sediments 

de les mostres 

- Pipeta 

- Puntes de piepeta 

- Eppendorfs 

- Sonicador 

- Centrífuga 

- Lysis Buffer 

 

Procediment: 
 

1) Es recuperen els eppendorfs del congelador que contenen el sediments 

destinats a l’extracció de proteïna. 

2) Es prepara el Lysis Buffer (LB) RIPA 

- 20 ml RIPA 

- 2 pastilles de complete mini (inhibidor de proteases per evitar que degradin 

les proteïnes) 

- 200 µl NaF (inhibidor fosfatasa) 

- 40 µl Na3VO4 (inhibidor fosfatasa) 

3) S’afegeixen 300 µl del buffer anterior a cada eppendorf i s’homogeneïtza per 

tal de resuspendre el sediment. 

4) S’utilitza el sonicador (BioRuptor Diagenode) per trencar les cèl·lules i per a 

que s’alliberin les proteïnes de l’interior. Posteriorment, se centrifuga a màxima 

velocitat durant 10 minuts a 4ºC per separar les proteïnes de la resta de parts 

cel·lulars que sedimentaran com a pellet. 

5) Es traspassa el contingut a nous eppendorfs per separar-ho del precipitat. 
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6) A continuació, es fa una quantificació de proteïnes utilitzant el mètode de 

Bradford. Així es pot saber la concentració de proteïnes de cada mostra. 
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ANNEX 7: Quantificació de proteïna 

 
Objectiu: determinar la concentració de proteïna que hi ha en cada eppendorf, tant 

de les cèl·lules 4T07 com de DBM. 

 

Materials: 
- Eppendorfs amb les proteïnes 

de cada mostra 

- Eppendorfs  

- Pipeta 

- Puntes de pipeta 

- Espectrofotòmetre 

- Thermomixer 

- Bradford 

- BSA 

- Sample Buffer 

- Lysis Buffer 

 

Procediment: 
 

1) Es preparen 60 ml de solució Bradford (12 ml de Bradford solution diluïts en 48 

ml d’aigua, la dilució es de 1/5). 

2) S’ha de fer una recta patró abans de mesurar les concentracions de les 

mostres. Cada punt de la recta patró s’ha de mesurar per duplicat per tenir 

replicats tècnics i així evitar variabilitat en el resultat. A cadascun dels 

eppendorfs s’afegeix 1 ml de la dissolució Bradford. A la recta patró s’afegeixen 

els següents volums de BSA (que s’utilitza com a estàndard de concentració 

de proteïnes):  

- 1 µl BSA 

- 2 µl BSA 

- 4 µl BSA 

- 8 µl BSA 

- 10 µl BSA 

 

Un cop generada la recta patró, es mesura 1 µl de cada mostra. Depenent de 

l’absorbància i on estigui respecte la recta patró es pot saber la concentració 

que té. 
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Figura 12. Taula amb les concentracions de proteïna de cada mostra 4T07. Inclou dues 

concentracions per cada mostra perquè es van fer duplicats per evitar variabilitat. 

 

3) Amb un espectrofotòmetre (Ultrospec 2100 pro) es calculen les concentracions 

de proteïna de cada eppendorf.  

4) A partir dels resultats obtinguts es fan els càlculs per determinar la quantitat de 

mostra que es posarà en cada Western Blot (WB). S’ha de tenir en compte que 

tot i que finalment només es faran 2 WB (un per comprovar el gen PD-L1 i 

l’altre pel gen DmG), el volum dels components es calcula per 4 WB per tal de 

tenir volum de més en cas d’error. Són 40 µg de proteïna per WB i per tant, en 

total, s’agafen 160 µg. 

- El volum que es necessitarà de mostra es calcula de la següent manera: 
160	µg

[proteïna]
																																																								𝐸𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒:	

160	𝜇𝑔
1,0323

= 		155	𝜇𝑙 

 

- Agafant la concentració més petita (per saber quin serà el màxim volum 

que es necessitaria i preparar totes les mostres iguals), es calcula el 

volum de Sample Buffer (SB). Aquest buffer porta un compost que 

estabilitza les proteïnes. També es calcula el volum final que tindrem: 
155	𝜇𝑙
4

= 38,75	𝜇𝑙	𝑆𝐵																								𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙:	38,75	𝑥	5 = 193,75	𝜇𝑙 

 
193,75	𝜇𝑙
4	𝑊𝐵

= 48,44	𝜇𝑙/𝑊𝐵 

 

- Finalment, es calcula el volum de Lysis Buffer per diluir les mostres 

que estiguin més concentrades: 

Mostra [proteïna] Std Err. Conc: 1 Abs: 1 Conc: 2 Abs: 2 

4T07 WT 1,2118 0,1269 1,301 0,068 1,122 0,058 

4T07 KO DmG 1,0323 0,0000 1,032 0,053 1,032 0,053 

4T07 shC 2,7012 0,2792 2,504 0,135 2,899 0,157 

4T07 shDmG 2,4231 0,1650 2,540 0,137 2,306 0,124 
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𝐿𝐵:	𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑆𝐵 −	
160	𝜇𝑔
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒ï𝑛𝑎

									193,75	𝜇𝑙 − 38,75	𝜇𝑙 − 	
160	𝜇𝑔

1,0323 𝜇𝑔𝜇𝑙
= 0	𝜇𝑙				 

 

 LB (µl) SB (µl) mostra (µl) 

4T07 WT 22,97 38,75 132,03 

4T07 KO DmG* 0 38,75 155 

4T07 shC 95,77 38,75 59,23 

4T07 shDmG 88,97 38,75 66,03 

 
Figura 13. Volum de cada component que s’ha d’afegir per cada mostra 4T07 depenent de 

la concentració de proteïna.  
* Aquesta mostra és la que tenia una concentració més petita i la que ens dona major volum per tenir 

els 160 µg de proteïnes, per tant és el valor del qual s’ha partit per fer els càlculs. 

 

 

5) S’afegeixen els volums de LB, de la mostra i de SB corresponents.  

6) Es bullen les proteïnes amb la Thermomixer durant 5 minuts a 95 ºC per tal de 

desnaturalitzar-les i que perdin la seva conformació tridimensional. 

7) Es manté al congelador -20ºC fins que s’utilitzin. 

 

El mateix procediment es repeteix amb les cèl·lules humanes (DBM).  

 

 
Figura 14. Taula amb les concentracions de proteïna de cada mostra DBM. Inclou dues 

concentracions per cada mostra perquè es van fer duplicats per evitar variabilitat. 

 

 

 

Mostra [proteïna] Std Err. Conc: 1 Abs: 1 Conc: 2 Abs: 2 

DBM WT 8,5670 0,788 8,0097 0,502 9,1244 0,571 

DBM KO DmG 4,8514 1,771 3,5994 0,229 6,1034 0,384 

DBM shC 3,3005 0,446 3,6155 0,230 2,9855 0,191 

DBM shDmG 4,3990 1,931 5,7641 0,363 3,0339 0,194 
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 LB (µl) SB (µl) mostra (µl) 

DBM WT 29,8 12,12 18,68 

DBM KO DmG 15,5 12,12 32,98 

DBM shC 0 12,12 48,48 

DBM shDmG 12,11 12,12 36,37 
 
Figura 15. Volum de cada component que s’ha d’afegir per cada mostra DBM depenent de 

la concentració de proteïna.  

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙:	12,12	𝑥	5 = 60,6	𝜇𝑙																														
60,6	𝜇𝑙
4	𝑊𝐵

= 15,2	𝜇𝑙/𝑊𝐵 
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ANNEX 8: Western Blot 

 
Objectiu: detectar les proteïnes PD-L1 i DmG tant en les cèl·lules 4T07 com en les 

DBM. 

 
Materials: 

- Eppendorfs amb les proteïnes 

de cada mostra 

- Pipeta 

- Puntes de pipeta 

- Tub falcon 

- Film fotosensible 

- Sacsejador 

- Aparell amb corrent elèctric 

- Gel electroforesi (ja preparat) 

- Membrana 

- Marcador de pes molecular 

- Transfer Buffer 

- Metanol 

- Esponja 

- Ponceau Red 

- TBS-Tween 

- BSA 

- Anticòs primari de cada proteïna 

- Anticòs secundari de cada 

proteïna 

- KIT ECL 

 
 
Procediment: 
 
A continuació s’expliquen els passos seguits per fer 1 Western Blot. Aquest 

procediment es va repetir perquè es volien detectar dues proteïnes i, per tant, utilitzar 

dos anticossos diferents (=2 WB). 

 

1) Es recuperen les proteïnes congelades que prèviament es van extreure de les 

mostres.  

2) Es prepara el gel d’electroforesi del 8% d’acrilamida i es carreguen 7 µl de 

marcador de pes molecular en un dels pouets del gel. 

3) Amb els càlculs prèviament fets amb el Bradford, s’ha determinat la quantitat 

de proteïna que s’ha de carregar als pouets del gel. Es carreguen 48,44 µl de 

les proteïnes de les cèl·lules 4T07 i 15,2 µl de les proteïnes de les cèl·lules 

DBM. 
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Figura 16. Càrrega de les proteïnes al gel. 

 

4) S’aplica un camp elèctric de 80V durant 1-2h (s’ha d’anar vigilant que no surtin 

del gel les proteïnes) que provoca el moviment de les proteïnes cap al pol 

positiu. El fet de bullir les mostres amb el SB ha desnaturalitzat les proteïnes 

provocant que perdin la seva conformació tridimensional, a més el SDS del gel 

les carrega negativament. Això permet que les proteïnes se separin en funció 

del pes molecular, quedant així les menys pesants més allunyades dels pouets.  

5) A continuació, es transfereixen les 

proteïnes del gel a una membrana 

adsorbent en la qual les proteïnes 

queden atrapades per unions 

hidrofòbiques, que prèviament ha estat 

activada amb metanol i que sempre ha 

d’estar humida amb Transfer Buffer. Per 

a dur a terme aquesta transferència, es 

col·loquen en l’ordre descrit els 

següents elements a l’aparell de 

transferència: esponja – membrana – 

gel – esponja, i s’aplica un corrent 

elèctric de 21V durant 45 minuts.  

Figura 17. Transferència del gel a la 

membrana 
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6) Després de la transferència, s’afegeix 

Ponceau Red (un colorant de proteïnes) per 

comprovar que les proteïnes s’han transferit 

correctament a la membrana i que no hi hagi 

bombolles, les quals poden distorsionar el 

resultat.  

 

 

 

 

 

7) Es bloqueja amb TBS-Tween al 5% de BSA i es deixa sacsejant durant 1 hora. 

D’aquesta manera, l’anticòs només s’unirà al seu antigen específic.  

8) Després del bloqueig, la membrana es posa en un tub falcon amb BSA 5% i 

l’anticòs primari corresponent (de PD-L1 o DmG), a més de l’anticòs de 

tubulina. 

9) Es deixa fent voltes overnight a 4ºC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

10)  Un cop ha passat el temps, es fan 3 rentats amb TBS-Tween. 

11)  A continuació, cada membrana s’exposa a l’anticòs secundari corresponent. 

En el cas de DmG l’anticòs és anti-rabbit i en PD-L1 l’anticòs és anti-mouse 

per les proteïnes humanes i anti-rabbit per les de ratolí.  

12)  S’incuba a RT durant 1h.  

13)  Es tornen a fer 3 rentats amb TBS-Tween. 

 
Figura 19. Tub falcon fent voltes overnight 

per tal que les membranes entrin en contacte 

amb l’anticòs primari. 

Figura 18. Membrana amb les 

bandes visibles després d’haver 

afegit Ponceau Red. 
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14)  Per acabar, es transfereixen les membranes a un plàstic transparent i 

s’afegeix un substrat (KIT ECL) que a l’entrar en contacte amb l’enzim HRP 

emetrà llum, la qual serà revelada en un film fotosensible. 
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ANNEX 9: Immunofluorescència 

 

Objectiu: detectar la presència de la proteïna PD-L1 en les cèl·lules 4T07. 

 
Materials: 

- Placa amb les cèl·lules 4T07 

cultivades sobre cristalls 

- Pipeta 

- Puntes de pipeta 

- Placa de petri  

- Pinces  

- Agulla 

- Portaobjectes 

- Parafilm 

- Aspirador 

- Sacsejador 

- Microscopi de fluorescència 

- PBS 

- Formalina 

- PBS-0,5% Tritó 

- PBS-1% BSA 

- Anticòs primari de PD-L1 

- Medi de contacte 

- Aigua 

 
Procediment:  
 

1) Es parteix de la placa següent, en la qual es troben les cèl·lules cultivades 

sobre cristalls rodons. 

 

 
 
Figura 20. Plaques amb medi on estan cultivades les diferents cèl·lules sobre cristalls rodons. 
 

 

2) S’aspira el medi i es fa un rentat amb PBS.  

shC 

shDmG 

WT 

KO DmG 
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Figura 21. Moment en que s’aspira el medi de la placa. 

 

3) Les cèl·lules es fixen incubant-les durant 20 minuts amb 500 µl de Formalina. 

4) Es fan dos rentats amb PBS. 

5) S’incuben les cèl·lules durant 10 minuts en PBS-0,5% Tritó per tal de 

permeabilitzar la membrana. Això permetrà l’entrada de l’anticòs a dins la 

cèl·lula i la detecció de les proteïnes intracel·lulars.  

6) A continuació, es bloqueja durant 45 minuts amb PBS-1% BSA. El bloqueig es 

duu a terme per tal d’evitar que l’anticòs s’uneixi als epítops inespecífics que 

poden tenir les cèl·lules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Bloqueig amb PBS-1% BSA. 

 

 

7) Per altra banda, es preparen 500 µl de PBS-1% BSA i 1 µl de l’anticòs primari 

de PD-L1. 
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8) S’utilitza una capsa humida preparada amb una placa de petri recoberta amb 

paper d’alumini (per evitar la pèrdua d’activitat florescent causada per 

l’exposició a la llum) i  amb paper de filtre humit a l’interior, tal com es mostra 

en la imatge.  

 
Figura 23. Placa de petri utilitzada per la immunofluorescència. 

 

9) S’escriuen les taules següents al parafilm i s’enganxen al paper de l’interior de 

la placa:  
 

 PD-L1 

4T07 WT  

4T07 KO DmG   

 
 

10)  Amb l’ajuda d’una pipeta s’afegeixen 50 µl del mix preparat amb PBS-1% BSA 

i l’anticòs primari de PD-L1 a cada cel·la de la taula. 

11)  Amb unes pinces i una agulla s’agafa el cristall de la placa i es fan 5 rentats 

amb PBS. A continuació, la part del vidre que conté les cèl·lules es posa en 

contacte amb l’anticòs prèviament afegit al parafilm. 

 

 PD-L1 

4T07 shC  

4T07 shDmG  
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Figura 24. Placa amb les mostres en contacte amb l’anticòs. 

   

12)  Es tanca la placa i es deixa a temperatura ambient durant 1 hora.  

13)  A continuació, es preparen 4 portaobjectes amb el nom de cada condició i s’hi 

afegeix una gota de medi de contacte, el qual conté el DAPI. El DAPI és una 

molècula que emet fluorescència de 461 nm que s’utilitza per marcar l’ADN. 

14)  Es fan 5 rentats amb PBS i 2 rentats amb aigua per cada cristall i s’afegeixen 

als portaobjectes a sobre de la gota del medi de contacte. És important anar 

amb compte que les cèl·lules estiguin a la part que està en contacte amb el 

medi de muntatge.  
 

 
Figura 25. Preparacions de les mostres per detectar immunofluorescència. 
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15)  Es manté a 4ºC fins que es puguin dur a terme les fotografies al microscopi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Utilitzant el microscopi de fluorescència.  
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ANNEX 10: Resultats de tots els cicles de la qPCR 

 

En aquestes taules es poden veure els resultats de la qPCR dels diferents replicats 

de les cèl·lules 4T07 i de les cèl·lules DBM. Per cada replicat hi ha dues taules: la de 

l’esquerra són els cicles que han sortit a la qPCR (valors entre 17 i 34) i la de la dreta 

són els cicles normalitzats (Fold Change). Fold Change és un increment/reducció 

respecte el control. S’agafa un control determinat (WT i shC) i se li dona un valor de 

1.0. El programa DataAssist v3.01, mitjançant una fórmula matemàtica, relativitza les 

altres mostres (KO DmG i shDmG) respecte el control. Com més cicles hi han, menys 

ADNc (“ARNm”) hi ha a la mostra, ja que significa que la màquina ha tardat més a 

quantificar-lo. Si la mostra té més cicles que el control significa que hi ha menys ADNc 

i per tant el Fold Change serà més petit que 1. Per contra, si la mostra té menys cicles 

que el control, el Fold Change serà més gran que 1. D’aquesta manera, s’estarà 

comparant el nivell d’”ARNm” de DmG i PD-L1 entre les cèl·lules WT/KO DmG i les 

cèl·lules shC/shDmG tant en les cèl·lules de ratolí com en les humanes. 

 
 
4T07 

- 4T07 shDmG 

 
	 CICLO	
R1	 	 Type	 shDmG	 shC	

	 B2M	mouse	 Control	 18,513	 18,1939	
	 DmG	mouse	 Target	 29,9076	 26,3079	
	 PDL1	mouse	 Target	 29,4851	 29,4503	
 
 
 

 
 
 

	 FOLD	CHANGE			
R1	 		 Type	 shDmG	 shC	

	 B2M	mouse	 Control	 1.0	 1.0	
	 DmG	mouse	 Target	 0,1029	 1.0	
	 PDL1	mouse	 Target	 1,2179	 1.0	

	 CICLO		 	  FOLD	CHANGE		
R2	 		 Type	 shDmG	 shC	 	 R2	 		 Type	 shDmG	 shC	

	 B2M	mouse	 Control	 18,363	 17,7447	 	  B2M	mouse	 Control	 1.0	 1.0	
	 DmG	mouse	 Target	 27,8462	 23,9303	 	  DmG	mouse	 Target	 0,1017	 1.0	
	 PDL1	mouse	 Target	 29,3801	 29,4569	 	  PDL1	mouse	 Target	 1,619	 1.0	
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	 CICLO		 	  FOLD	CHANGE	
R3	 		 Type	 shDmG	 shC	 	 R3	 		 Type	 shDmG	 shC	
	 B2M	mouse	 Control	 16,8551	 17,5428	 	  B2M	mouse	 Control	 1.0	 1.0	
	 DmG	mouse	 Target	 27,869	 25,7188	 	  DmG	mouse	 Target	 0,2101	 1.0	
	 PDL1	mouse	 Target	 27,3655	 28,961	 	  PDL1	mouse	 Target	 1,8761	 1.0	
 
 
 

- 4T07 KO DmG 

 
	 CICLO		 	  FOLD	CHANGE		
R1	 		 Type	 KO	DmG	 WT	 	 R1	 		 Type	 KO	DmG	 WT	
	 B2M	mouse	 Control	 16,9625	 17,5943	 	  B2M	mouse	 Control	 1.0	 1.0	
	 DmG	mouse	 Target	 31,4864	 27,8419	 	  DmG	mouse	 Target	 0.0516	 1.0	
	 PDL1	mouse	 Target	 25,8543	 27,8534	 	  PDL1	mouse	 Target	 2,5798	 1.0	
	           

           
           
 CICLO		 	  FOLD	CHANGE		
R2	 		 Type	 KO	DmG	 WT	 	 R2	 		 Type	 KO	DmG	 WT	
	 B2M	mouse	 Control	 18,256	 17,61	 	  B2M	mouse	 Control	 1.0	 1.0	

	 DmG	mouse	 Target	 28,7363	 24,0196	 	  DmG	mouse	 Target	 0,0595	 1.0	
	 PDL1	mouse	 Target	 30,4471	 31,1502	 	  PDL1	mouse	 Target	 2,5474	 1.0	
 
 

	 CICLO		 	  FOLD	CHANGE		
R3	 		 Type	 KO	DmG	 WT	 	 R3	 		 Type	 KO	DmG	 WT	
	 B2M	mouse	 Control	 18,2869	 18,093	 	  B2M	mouse	 Control	 1.0	 1.0	
	 DmG	mouse	 Target	 29,3849	 24,9376	 	  DmG	mouse	 Target	 0,0524	 1.0	
	 PDL1	mouse	 Target	 30,8815	 31,6238	 	  PDL1	mouse	 Target	 1,9134	 1.0	
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DBM 
- DBM shDmG 

 

	 CICLO	 	  FOLD	CHANGE	 		
R1	 		 Type	 shDmG	 shC	 	 R1	 		 Type	 shDmG	 shC	
	 GAPDH	human	 Control	 22,5433	 23,2063	 	  GAPDH	human	 Control	 1.0	 1.0	
	 DmG	human	 Target	 29,3431	 27,229	 	  DmG	human	 Target	 0.1459	 1.0	
	 PDL1	human	 Target	 31,3637	 34,2305	 	  PDL1	human	 Target	 4,6066	 1.0	
	           

           
 CICLO	 	  FOLD	CHANGE	
R2	 		 Type	 shDmG	 shC	 	 R2	 		 Type	 shDmG	 shC	
	 GAPDH	human		 Control	 20,8929	 20,9734	 	  GAPDH	human		 Control	 1.0	 1.0	
	 DmG	human	 Target	 34,6892	 30,576	 	  DmG	human	 Target	 0.0546	 1.0	
	 PDL1	human	 Target	 31,0955	 35,9425	 	  PDL1	human	 Target	 27,2161	 1.0	
	           

           
 CICLO	 	  FOLD	CHANGE	
R3	 		 Type	 shDmG	 shC	 	 R3	 		 Type	 shDmG	 shC	
	 GAPDH	human		 Control	 22,7816	 22,5751	 	  GAPDH	human		 Control	 1.0	 1.0	
	 DmG	human	 Target	 27,723	 26,8203	 	  DmG	human	 Target	 0.2907	 1.0	
	 PDL1	human	 Target	 40.0	 40.0	 	  PDL1	human	 Target	 15,9605	 1.0	
 
 
 

- DBM KO DmG 

 

	 CICLO	 	  FOLD	CHANGE		
R1	 		 Type	 KO	DmG	 WT	 	 R1	 		 Type	 KO	DmG	 WT	

	 GAPDH	human		 Control	 21,2638	 22,0647	 	  GAPDH	human	 Control	 1.0	 1.0	
	 DmG	human	 Target	 25,0391	 25,0026	 	  DmG	human	 Target	 0.5596	 1.0	
	 PDL1	human	 Target	 30,7979	 35,6354	 	  PDL1	human	 Target	 16,4101	 1.0	
	           

           
           
 CICLO	 	  FOLD	CHANGE	
R2	 		 Type	 KO	DmG	 WT	 	 R2	 		 Type	 KO	DmG	 WT	

	 GAPDH	human		 Control	 20,6756	 20,6431	 	  GAPDH	human		 Control	 1.0	 1.0	
	 DmG	human	 Target	 24,1217	 23,4171	 	  DmG	human	 Target	 0.6276	 1.0	
	 PDL1	human	 Target	 28,9458	 31,3445	 	  PDL1	human	 Target	 5,3934	 1.0	
 
 



 Estudi del paper de la proteïna PD-L1 en l’estat de dormancy del càncer de mama luminal                              

 

  

101 

	 CICLO	 	  FOLD	CHANGE		
R3	 		 Type	 KO	DmG	 WT	 	 R3	 		 Type	 KO	DmG	 WT	

	 GAPDH	human	 Control	 20,9544	 21,2691	 	  GAPDH	human	 Control	 1.0	 1.0	
	 DmG	human	 Target	 24,6146	 24,8008	 	  DmG	human	 Target	 0,9148	 1.0	
	 PDL1	human	 Target	 31,9199	 33,7493	 	  PDL1	human	 Target	 2,8574	 1.0	
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ANNEX 11: Referències dels productes i materials 

 

A continuació s’exposen les referències dels productes i els materials utilitzats durant 

la part experimental: 

 
Manipulació de cultius: 

- DMEM: Gibco, 41966-029 

- Glutamina: Biowest, x0550-100 

- FBS: Gibco, 10270 

- P/S: Biowest, LCO22-100 

 

Extracció ARN: 
- PureLink RNA Mini KIT: Thermo Fisher, 12183018A 

- Columnes: QIAshredder, 79656 

 

RT-PCR: 
- RT KIT: Applied Biosystem, 4368813 

 

qPCR: 
- Fast Real-Time PCR system 7900HT, Applied biosystem, 279001048 

- Sondes ratolí (TaqMan), Thermo Fisher: 

§ B2m: Mm00437762-m1 

§ PD-L1: Mm03048248-m1 

- Sondes humà (TaqMan), Thermo Fisher: 

§ PD-L1: Hs00204257-m1 

§ GAPDH: Hs02786624-g1 

 
Extracció de proteïna: 

- RIPA 

§ SDS: National Diagnotic, EC-874 

§ Tris-HclpH8: Bio-Rad, 161-0798 

§ NP-40: Sigma, I3021 

§ Sodium deoxychlorate: Sigma, D6750 
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- Complete mini: Roche, 11836153001 

- Lector d’absorbància: Ultrospec 2100 pro, Amersham Biosciences 

- Na3VO4: Sigma, S6508 

- NaF: Merck, 1064490250 

- Bradford (protein assay dye reagent concentrate): Bio-Rad, 5000006 

- Sonicador (BioRuptor): Diagenode  

 

Western Blot: 
- KIT ECL: Thermo Fisher, 32106 
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Office for Public Engagement and Science Education  
Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona) 
C/ Baldiri i Reixac 10-12 
08028 Barcelona 
+34 934020413 
 

Amb	el	suport	de:	

 

ANNEX 12: 
PROJECTE «Tutors Treballs de Recerca» 2018 

Registre de l'estada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectiu: 
Aim 
 
L’objectiu principal d’aquest treball és comprovar si hi ha canvis en l’expressió de PD-L1, tant 
a nivell d’ARN com de proteïna, quan s’altera el gen DmG en 2 línies cel·lulars provinents de 
tumors de mama: una de cèl·lules humanes, les DBM, i l’altre de cèl•lules de ratolí, les 4T07. 
 
Resultats: 
Results 
  

• En cèl·lules tumorals, tant de ratolí com humanes, quan disminuïm l'expressió de 
DmG, un gen important en el manteniment de l'estat dormancy de la cèl·lula, trobem 
un augment a nivell d'expressió d’ARN i de proteïna de PD-L1, una molècula important 
pel control del sistema immunitari.  
 

• La immunoteràpia es podria utilitzar com a tractament pel càncer perquè bloquejant la 
unió entre PD-1 i PD-L1 es podria augmentar la capacitat dels limfòcits T d’atacar les 
cèl·lules cancerígenes. 

 
 
Firma: 
Signature 
                                                                                     
 
  
 Tutor de l'IRB Barcelona    Alumne/a 
 Tutor from IRB Barcelona     Student 
 

 
 

Tutor/a IRB:  Sara Gregorio 
Tutor from IRB  
 
Nom alumne/a:  Maig 
Student name 
 
Dates de l'estada:  2 de juliol – 13 de juliol             Hores: 40 hores 
Dates of the stay      Hours 
 


