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Abstract 

Cancer is a huge problem in medicine field due to its high complexity and it being so difficult to 

deal with due to metastatic tumours. To try contributing to the treatment of this medical issue, 

this research project is going to try to stop the cancer by depriving the cells of the tumour of 

synthesizing chemical energy, also known as ATP. To get this goal, we are going to try to create 

a gene therapy consisting of the CRISPR/Cas9 gene editing tool and a viral vector to deliver it 

only in cancer cells by recognizing a specific protein in the cancer cells membrane that is 

different from the normal cells one. By the end of this research project, I will be able to 

determine if this is possible or not using some lab experiments to test my hypothesis. 

Key words: Cancer, CRISPR/Cas9, gene therapy, ATP-synthase. 

El càncer és un problema molt gran en el camp de la medicina degut a la seva gran complexitat 

i pel fet que sigui tant difícil de tractar a causa dels tumors metastàtics. Per tal d’intentar 

contribuir en l’avenç del tractament d’aquest problema mèdic, aquest treball de recerca 

intentarà aturar el càncer privant les cèl·lules del tumor de la síntesis d’energia química o ATP. 

Per arribar a aquest objectiu intentarem crear una teràpia gènica, que consistirà en la eina 

d’edició genètica CRISPR/Cas9 i un vector viral que pugui transportar-lo dins de cèl·lules 

exclusivament tumorals reconeixent una proteïna específica de la membrana cel·lular de les 

cèl·lules tumorals que sigui diferent de la de les cèl·lules normals. Quan acabi aquest treball de 

recerca, seré capaç de determinar si això es possible o no utilitzant experiments de laboratori 

per provar la meva hipòtesis. 

Paraules clau: Càncer. CRISPR/Cas9, teràpia gènica, ATP-sintetasa. 
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Abreviatures: 

AAV: Adeno-associated Virus 

ADP: Adenosina Difosfat 

ATP: Adenosina Trifosfat 

AV (o AdV): Adenovirus 

BSA: Bovine Serum Albumin 

bp: Base Pair 

Cas9: CRISPR-associated 9  

CRISPR: Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats 

crRNA: CRISPR RNA 

DAPI: 4’,6-diaminina-2-fenilindol 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

DMSO: Sulfòxid de dimetil 

DNA: Deoxyribonucleic Acid 

DPBS: Dulbecco’s Phosphate-Buffered 

Saline 

DSB: Double Strand Break 

FACS: Fluorescent Activated Cell Sorting 

FBS: Fetal Bovine Serum 

 

FCCP: Carbonilcianur-p-

trifluorometoxifenilhidrazona 

HCAdV: High-Capaity Adenoviral Vector 

HDR: Homology-Directed Repair 

Indel: Insertion/Deletion 

LB: Loading Buffer 

LDH: Lactate Dehydrogenase 

NHEJ: Non-Homologous End Joining 

NT: No Tractat 

OxPhos: Oxidative Phosphorylation 

PAM: Protospacer-Adjacent Motif 

PBS: Phosphate-Buffered Saline 

PDH: Pyruvate Dehydrogenase 

pPDH: Phosphorylated Pyruvate 

Dehydrogenase 

RIPA: Radioimmunoprecipitation Assay 

RNA: Ribonucleic Acid 

gRNA: Guide RNA 

trRNA: Trans-activating crRNA 
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1- Introducció 

El càncer és una malaltia que s’ha emportat la vida de cent deu mil persones el 2020 només a 

Espanya, sent així la segona causa de mort. Es una malaltia que pateixen la mitat dels homes i 

un terç de les dones al món, esdevenint una malaltia molt freqüent i fixant-se com una de les 

prioritats a investigar dins del camp de la biomedicina. 

El que la fa tant difícil de controlar i curar és la seva complexitat, la varietat de tipus existents 

(des de melanomes fins a càncer de pulmó) i les diferències entre ells. 

La millor manera de fer que el càncer desaparegués per sempre seria trobar un tractament capaç 

de matar cèl·lules canceroses sense necessitat de matar-ne de sanes. Aquests són els 

inconvenients dels principals tractaments que s’empren avui en dia, com la quimioteràpia o la 

radioteràpia. És per això que la millor manera d’acabar amb aquesta malaltia seria utilitzant un 

agent biològic o robòtic capaç de fixar cèl·lules canceroses i matar-les. 

Per tant, la meva proposta és que una bona manera d’eliminar-les seria inhabilitar la formació 

de ATP exclusivament en les cèl·lules canceroses. És a dir, que la meva hipòtesi és que “Les 

cèl·lules canceroses moriran si inhabilitem la cadena transportadora d’electrons per falta 

d’ATP”. 

Al ser el meu somni treballar en el camp de la biomedicina, aquest treball està motivat per les 

meves ganes d’especialitzar-me en aquesta i poder apropar-me lleugerament al dia a dia dels 

investigadors d’un laboratori. 

Òbviament seria impossible desenvolupar un fàrmac sense saber si la inhabilitació la cadena 

transportadora d’electrons seria suficient per a induir apoptosis, de manera que aquest treball 

es centrarà més aviat en verificar que la inhabilitació de l’ATP-sintetasa (o altres components de 

la cadena transportadora d’electrons) és suficient per a que la cèl·lula mori. Tot i així, sí que en 

el marc teòric desenvoluparem aquest hipotètic tractament i com funcionaria (a escala cel·lular 

i molecular). 

La metodologia emprada en aquest treball serà una metodologia científica, on utilitzarem el 

FACS i un western blot per validar la hipòtesi. 
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2- El càncer 

El càncer (Imatge 1) són un conjunt de malalties de base genètica on algunes cèl·lules del cos es 

comencen a dividir sense control i 

s’escampen a teixits del voltant (també 

anomenat metàstasi). El càncer por 

començar a qualsevol part del cos i es pot 

estendre per tot aquest.  

En un organisme normal, les cèl·lules moren 

quan es danya el seu material genètic o quan 

són velles. Un cop moren, altres cèl·lules es 

divideixen i passen a ocupar el seu lloc. Per 

desgràcia, a vegades apareixen certes 

mutacions genètiques (en parlarem més tard 

d’elles) i aquest procés es descontrola. Les 

cèl·lules que haurien de morir no moren, i es divideixen sense control. Per tant, això fa que 

aparegui una massa de cèl·lules que no hi 

hauria de ser, és a dir un tumor. Tot i així, no 

tots els càncers formen masses sòlides, per 

exemple, les leucèmies són tumors líquids.  

Segons la seva naturalesa, distingim dos 

tipus de tumors: els malignes i els benignes. 

Els tumors malignes són agressius i poden 

envair teixits veïns. A més a més, durant 

aquest procés, pot ser que alguna cèl·lula es 

desenganxi del tumor original i passi al 

sistema circulatori o limfàtic. Llavors aquesta 

cèl·lula passarà a un estat latent1, fins que un 

dia arribi a un nou teixit i comenci a desenvolupar un nou tumor. A aquest procés se l’anomena 

metàstasi.  

 
1 Les cèl·lules canceroses tenen la habilitat particular de passar a un estat latent (o senescència), en el 
qual, encara que amb activitat metabòlica, la cèl·lula entrarà en una temporada de “descans”, que pot 
durar des de mesos fins a 25 anys o més. Un cop la cèl·lula cancerosa “desperta”, s’adhereix a un nou 
teixit i provoca un tumor metastàtic.  

  Imatge 1: Càncer de pulmó. 

Imatge 2: Cicle cel·lular. En el cicle de les cèl·lules 
canceroses hi ha una absència de la fase G1 i, per tant, no 
s’especialitzen. 
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Per altra banda, els tumors benignes no són agressius i no s’expandeixen. A més a més,  

generalment, no tornen a créixer un cop extirpats, al contrari que els malignes. 

2.1- Diferencies entre cèl·lules canceroses i cèl·lules normals 

Les cèl·lules canceroses es poden diferenciar 

de moltes maneres respecte a les cèl·lules 

normals. Una de les diferències és, per 

exemple, que mentre les cèl·lules normals 

passen per un procés de diferenciació (G1
2) les 

cèl·lules canceroses no ho fan, de manera que 

no es diferencien. Això els hi permet estar en 

divisió constant, ja que tan bon punt acaba la 

mitosi comença la fase S del cicle cel·lular 

(Imatge 2), on es duplica tot el material 

genètic.  

Les cèl·lules canceroses tenen la capacitat de influir en el microambient3. Per exemple, un tumor 

podria induir a cèl·lules properes que formessin vasos sanguinis per a subministrar O2 i nutrients 

a aquestes. A més a més, aquests vasos sanguinis també retiraran els productes de rebuig de les 

reaccions metabòliques del tumor. Les cèl·lules canceroses són també (a vegades) capaces 

d’evadir el sistema immunitari. Normalment, aquest sistema s’encarrega de suprimir els 

possibles organismes que representin un perill per la supervivència de l’organisme. Com ja 

sabem, el sistema immunitari es basa en les reaccions antigen-anticòs per detectar proteïnes 

alienes de l’organisme4 (Imatge 3). Per desgràcia, les cèl·lules canceroses i les cèl·lules normals 

són molt similars amb el que respecta a la membrana cel·lular excepte si (per mutacions 

aleatòries) la cèl·lula ha desenvolupat alguna proteïna diferent5. Per culpa d’aquest 

inconvenient, el sistema immunitari no reconeixerà les cèl·lules canceroses com a un perill 

potencial per a l’organisme (ja que, en teoria, no hi hauria res fora del normal dins de 

l’organisme) i no les atacarà. A més a més, també juga un paper crucial el fet que les cèl·lules 

 
2 La fase G1 és una part del cicle cel·lular que va just després de la fase M, durant la qual la cèl·lula 
expressa el genoma característic d’una cèl·lula especialitzada (per exemple, una cèl·lula del miocardi i 
una cèl·lula renal no expressen el mateix genoma) i es transforma en aquesta. 
3 El microambient són les cèl·lules, les molècules i els vasos sanguinis que envolten el tumor. 
4 Aquest és el principi que permet, per exemple, fer vacunes (són bàsicament proteïnes de els patògens 
que provoquen la malaltia per separat) o produir anticossos per a marcar diferents proteïnes al 
laboratori (s’utilitza a l’apartat 4.3). 
5 Aquestes proteïnes pròpies d’una cèl·lula cancerosa s’anomenen neoantígens (en parlarem a l’apartat 
4.2.1). 

Imatge 3: Representació d’uns anticossos IgM units a 
diferents antígens d’uns bacteris. En aquest cas es 
representa una reacció d’aglutinació. 
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tumorals són capaces d’inhibir el sistema immunitari de manera que aquest detecta les cèl·lules 

tumorals com a externes i les vol atacar, però les cèl·lules canceroses inhibeixen aquesta 

resposta i aconsegueixen no ser atacades. 

2.2- Aparició del càncer 

Com ja hem mencionat, el càncer és una 

malaltia que sorgeix a base d’un seguit de 

mutacions en el DNA d’una cèl·lula6. Aquestes 

mutacions es produeixen per agents químics o 

físics, com les radiacions UV, el quitrà, etc., que 

poden alterar la seqüència genòmica canviant 

les bases nitrogenades7. Tot i així, normalment 

hi ha tota una maquinaria encarregada de 

reparar aquestes mutacions (Imatge 4). En el 

cas de que no es pogués arreglar, la cèl·lula 

entraria en el procés d’apoptosis (mort cel·lular 

induïda). Això no passa en les cèl·lules 

canceroses. En aquestes s’han produït canvis 

en els proto-oncogens, en els gens supressors 

de tumors i/o en els gens reparadors del DNA. 

Els proto-oncogens són els que se 

n’encarreguen del creixement i la divisió 

cel·lular. Tot i així, quan aquests s’alteren o són 

més actius del normal es poden transformar en gens causants del càncer (oncogens), permetent 

que aquestes es divideixin sense control i sobrevisquin quan no haurien de fer-ho. Al contrari 

que els oncogens, els gens supressors de tumors es dediquen al control de la divisió cel·lular i 

del creixement. Quan aquests no funcionen correctament fan que la cèl·lula es divideixi sense 

control8. Per últim, tenim els gens reparadors del DNA. Aquests no provoquen un efecte directe 

 
6 Aquesta cèl·lula pot ser de qualsevol tipus, ja que totes les cèl·lules d’un organisme tenen el mateix 
DNA. 
7 Una base nitrogenada és un compost format per hidrogen, oxigen, carboni i nitrogen les quals 
s’utilitzen per a codificar informació genètica. 
8 Una de les diferències entre proto-oncogens i gens supressors de tumors és que els proto-oncogens 
són de caràcter dominant, és a dir, els dos proto-oncogens dels diferents al·lels han de estar mutats per 
a que s’utilitzi la informació genètica dels oncogens (recordem que “oncogens” és el nom que reben els 
proto-oncogens que han mutat i han esdevingut cancerosos), mentre que els gens supressors de tumors 
són de caràcter recessiu, es a dir, que només es necessari un gen mutat dels dos al·lels per a que s’utilitzi 
la informació d’aquest. 

Imatge 4: Reparació d’un dímer de timina produïda per 
radiació UV. Es forma una “bombolla” al voltant del 
dímer, uns enzims el trenquen i la DNA polimerasa 
transcriu la nova secció. 
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sobre el càncer, el que passa és que si aquests gens muten la maquinaria encarregada de reparar 

les mutacions també serà defectuosa i, per tant, s’aniran acumulant altres errors genètics, el 

qual augmenta la probabilitat de que aparegui un tumor. 

2.3- Metàstasis 

La metàstasis9 (Imatge 5) es dona quan un 

segon tumor apareix en una part del cos 

completament diferent a on era el tumor 

primari. Aquest problema pot no aparèixer 

mai o pot aparèixer múltiples vegades, 

depèn d’uns factors, dels quals parlarem a 

continuació.  

El primer factor seria el despreniment de 

cèl·lules canceroses del tumor principal. 

Quan un tumor s’expandeix és possible que 

una cèl·lula abandoni aquest i passi a un estat de latència, tot i que no totes les cèl·lules tumorals 

hi entren. Mentre estigui en aquest estat és capaç d’evadir el sistema immunitari. Pot estar en 

aquest estat durant un temps indefinit, el qual pot ser molt curt o molt llarg. És del tot impossible 

detectar les cèl·lules canceroses en estat de latència amb mètodes tradicionals10, però pots 

suposar a on apareixeran els tumors metastàtics, ja que molts tumors tenen trofisme per altres 

òrgans. Per exemple, el càncer de colon acostuma a fer metàstasi hepàtica, els melanomes al 

pulmó, etc. També pot originar-se en altres òrgans, però tenen més tendència a fer metàstasi a 

certs òrgans, depenent d’on s’originen. 

El segon terme seria la duració de l’estat de latència, ja que podria ser que una cèl·lula no surtis 

mai d’aquest estat i per tant mai originés un tumor metastàtic. Evidentment, també pot succeir 

a l’inrevés.  

Per últim, un factor important és el tipus de càncer, ja que alguns tendeixen més a disseminar-

se que altres. 

Quan una cèl·lula es desprèn del tumor principal aquesta anirà al sistema limfàtic o als vasos 

sanguinis on, com ja hem explicat, passarà a un estat de latència. Un cop surti d’aquest 

 
9 A aquest procés també se li pot fer referència com a “càncer avançat” o “càncer en estadi 4”. 
10 Algunes proves que s’utilitzen per detectar el càncer són diagnòstic per la imatge (radiografies, 
ecografies, ressonància magnètica,...), estudis per endoscòpia, anàlisis de sang o biòpsies, els quals no 
són útils a l’hora de detectar les cèl·lules en estat de latència. 

  Imatge 5: Esquema de la metàstasis. 
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s’adherirà a un nou teixit, on iniciarà un tumor metastàtic.  Als tumors metastàtics se’ls continua 

referint com a càncer del tumor original, ja que són cèl·lules d’un sistema desplaçades a una 

altre11 i, normalment, reben el mateix tractament que el tumor original, tot i que no sempre és 

així, ja que les cèl·lules metastàtiques han anat adquirint altres característiques i ja no 

s’assemblen tant al tumor primari. 

  

 
11 Per exemple, si un càncer pulmonar fa metàstasis al fetge continuarà sent càncer de pulmó, però 
metastàtic. 
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3- Catabolisme amb Cicle de Krebs 

Aquest treball es sosté sobre les bases l’obtenció d’ATP a partir de glúcids i lípids. Com ja sabem, 

l’ATP és la molècula d’energia immediata de la cèl·lula, i les cèl·lules canceroses no en són una 

excepció. Divisió cel·lular, anabolisme, i els mètodes de transport actiu requereixen ATP per a 

poder ser dutes a terme i, per això, si s’inhabiliten les vies metabòliques que fan possible la 

formació d’aquest compost la cèl·lula es quedarà sense energia i la falta d’aquesta farà que mori. 

L’ATP es pot obtenir de dos maneres: amb fosforilació a nivell de substrat o mitjançant la 

fosforilació oxidativa. La fosforilació a nivell de substrat es duu a terme quan una molècula d’ADP 

i un grup fosfat (Pi) aprofiten la energia alliberada durant una reacció química per a formar un 

enllaç entre dos fòsfors i formen una molècula d’ATP. La fosforilació oxidativa, en canvi, té un 

camí més llarg. 

El cicle de Krebs és l’element central del metabolisme, ja que tant amb la degradació de glucosa 

a acetil-CoA com amb la degradació dels àcids grassos en acetil-CoA només s’obtenen en el cas 

de la glicòlisi 2 ATP/glucosa i una mica de poder reductor. En el cas dels àcids grassos no s’obté 

cap tipus d’energia, el que és més, se’n perd, ja que l’activació dels àcids grassos per a que es 

pugui dur a terme la β-oxidació consumeix 2 ATP tot i que s’obté una quantitat considerable de 

poder reductor. Utilitzant només les quantitats anteriors de NADH+H+ i l’ATP obtinguda a nivell 

de substrat obtindríem una quantitat molt limitada d’ATP, encara que utilitzéssim el poder 

reductor a la cadena transportadora d’electrons. Tot i així, amb el cicle de Krebs, la cosa ja és 

diferent. 

3.1- Cicle de Krebs 

  Imatge 6: Cicle de Krebs 
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El cicle de Krebs és una via metabòlica que es realitza a la matriu mitocondrial on es duen a 

terme 9 reaccions individuals i s’obté, per volta, una molècula de GTP i 4 molècules amb poder 

reductor (3 NADH+H+ i 1 FADH2).  

Podríem dir que comença amb la unió de l’oxalacetat amb l’acetil-CoA per formar citrat. A partir 

d’aquí, com podem veure a la Imatge 6, hi ha diferents transformacions de l’acetil-CoA i es va 

obtenint poder reductor i GTP fins a tornar a ser a l’oxalacetat, on s’utilitzarà una altra molècula 

d’acetil-CoA. S’obté poder reductor en el pas de D-isocitrat a α-cetoglutarat, de α-cetoglutarat 

a succinil-CoA i de malat a oxalacetat. També obtenim GTP quan passem de succinil-CoA a 

succinat. Tot i així, el poder reductor sol no és suficient per aportar energia a les cèl·lules. Es per 

això que necessitem la cadena transportadora d’electrons. 

3.2- Cadena Transportadora d’Electrons 

La cadena transportadora d’electrons és un complex proteic compost per cinc proteïnes i es 

troba a les crestes mitocondrials.  

El funcionament de la cadena transportadora d’electrons és ben senzill: els electrons van 

“saltant” de proteïna en proteïna, fent que en cada “salt” aquests es fiquin en una òrbita més 

baixa i per tant redueixin la seva energia. Aquesta energia s’allibera al medi, on s’utilitza per 

bombejar protons a través de les proteïnes I, II, III i IV fins a l’espai intermembranós, de manera 

que es crea una diferència de gradient. Aquesta diferència fa que els electrons passin per difusió 

facilitada a la matriu de nou a través del canal del complex proteic de l’ATP-sintetasa, la proteïna 

V del complex proteic de la cadena transportadora d’electrons. Quan els protons passin pel canal 

faran girar el complex proteic de l’ATP-sintetasa, que generarà energia i realitzarà la fosforilació 

oxidativa d’ATP (OxPhos). Els protons s’ajuntaran amb oxigen per formar H2O.  

  Imatge 7: Cadena Transportadors d’Electrons (no hi ha l’ATP-sintetasa) 
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D’aquesta manera, gràcies al cicle de Krebs i la cadena transportadora d’electrons podem fer, si 

utilitzem com a exemple el catabolisme de glúcids, 34-36 ATP addicionals per cada molècula de 

glucosa (que sumats als 2 ATP de la glicòlisi fan els 36-38 ATP per glucosa) i, en el cas dels àcids 

grassos, obtindríem tota la energia a partir d’aquest procés, ja que no s’obté cap tipus de 

molècula energètica en la β-oxidació, el que és més, se’n perden dues per la activació de l’àcid 

gras. Si parléssim de l’àcid oleic, estaríem parlant de 146 ATP.12 

  

 
12 Com que la quantitat d’ATP obtinguda de un àcid gras varia depenent de la quantitat de carbonis que 
té aquest només podem parlar d’ATP obtinguda en valors numèrics si parlem d’un àcid gras en concret. 



16 
 

4- Inhabilitació del gen ATP5F1A per induir apoptosis 

El gen ATP5F1A codifica per a una subunitat de la proteïna ATP Sintetasa, complex V de la cadena 

transportadora d’electrons i encarregada de realitzar l’OxPhos de l’ADP a ATP. Com ja sabem, 

les cèl·lules canceroses tenen una gran 

demanda d’energia i, per tant, la cadena 

transportadora d’electrons i el cicle de Krebs 

són de vital importància, ja que és la manera 

més eficaç de produir ATP. Per tant, si s’inhibís 

d’alguna manera aquesta cadena 

transportadora d’electrons la cèl·lula tindria 

massa poca energia i per tant aquesta absència 

d’energia provocaria la mort cel·lular 

mitjançant apoptosis. Tot i així, en un 

organisme malalt de càncer no serviria el fet de 

injectar-li molècules que inhibissin la cadena 

transportadora d’electrons, ja que això 

afectaria a cèl·lules sanes i per tant tindria 

efectes secundaris. Per tant, una manera de 

que es pugui inhibir la OxPhos exclusivament 

en les cèl·lules canceroses seria utilitzant 

CRISPR/Cas9 i un virus que tingués com a 

objectiu una proteïna que només les cèl·lules 

canceroses tinguessin a la membrana: un 

neoantigen. 

4.1- CRISPR/Cas9, l’eina d’edició genètica 

CRISPR/Cas9 és una eina d’edició genètica que 

consta de dues parts: l’enzim Cas913 i el gRNA. Cas9 és una proteïna que permet fer un tall en 

punts específics de la cadena de DNA. Per a fer-ho, però, necessita reconèixer el gRNA. EL gRNA 

és una petita seqüència d’RNA que s’uneix de manera complementaria al DNA de doble cadena 

que nosaltres volem modificar. Cas9 reconeix la seqüència de DNA complementaria al gRNA 

 
13 Tot i que hi ha múltiples variants de la proteïna Cas9, en aquest estudi sempre farem referència com a 
“Cas9” a SpCas9. 

Imatge 8: Com funciona CRISPR/Cas9 amb NHEJ com a 
mètode de reparació del tall. 
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juntament amb una seqüència PAM14. D’aquesta manera Cas9 s’adherirà a la regió del DNA que 

tingui la seqüència PAM després de la seqüència que li proporciona el gRNA. Un cop ho faci, durà 

a terme un DSB aproximadament a 3bp de la seqüència PAM. Un cop Cas9 ha fet el tall a la doble 

cadena de DNA, la cèl·lula interpretarà que aquella regió s’ha de reparar. Hi ha dues maneres de 

reparar el tall: 

 Per NHEJ (Imatge 8), que és el mètode més propens a cometre errors. 

 Per HDR, el mètode d’alta fidelitat. 

La reparació per NHEJ es duu a terme quan hi ha una absència de cadena model per reparar el 

DSB. Aquest procés deixa marques de mutacions indel al DNA. El mètode NHEJ pot ser utilitzat 

per la inhabilitació de gens, degut a les mutacions indel, que podrien crear desplaçaments en la 

lectura del gen o afegir codons de stop abans del final de la seqüència codificant. Per altra banda, 

el mètode HDR és molt més precís, ja que permet modificar el genoma mentre es proporcioni 

un DNA model de manera que les proteïnes que reparen el DNA la utilitzin com a model a l’hora 

de reparar el tall causat per CRISPR/Cas9. Un cop el tall sigui reparat, la mutació estarà acabada.  

4.1.1- Aplicació de CRISPR/Cas9 

Com ja hem vist, per a inhibir el gen ATP5F1A tan sols necessitem la proteïna Cas9 juntament 

amb  el gRNA que contingui la seqüència diana. Un cop CRISPR/Cas9 entri a la cèl·lula cancerosa 

(parlarem d’aquest problema en l’apartat 4.2), aquest accedirà al nucli i es posicionarà de la 

 
14 La seqüència PAM sol ser NGG, on N és qualsevol base nitrogenada. 

Imatge 9: gRNA adherit al DNA d’una porció del gen ATP5F1A. En vermell es veu quina seria la seqüència 
PAM, en blau veiem la seqüència diana i en verd veiem l’scaffold. 
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manera que es veu a la Imatge 9: el gRNA s’unirà amb el DNA utilitzant l’emparellament de bases 

i Cas9 farà un tall 3bp sota la seqüència PAM. 

Com que no hem proporcionat a la cèl·lula cap “plantilla” per reparar el DBS, es repararà per 

NHEJ. Això ens serveix perquè només volem inhabilitar el gen, no canviar-lo, i per tant serveixen 

les indel per a aquest treball. Un cop el tall quedi reparat, les probabilitats de que s’hagi reparat 

incorrectament són elevades, però en cas de que s’hagués reparat com tocava, probablement 

un segon Cas9 s’hi lligaria de nou i faria un altre tall. 

4.2- Transport de CRISPR/Cas9 

Tot i que ara ja tenim una manera de inhibir el gen, no sabem com fer que CRISPR/Cas9 vagi 

exclusivament a les cèl·lules canceroses. Aquest és un problema difícil d’enfrontar, ja que les 

cèl·lules canceroses i les cèl·lules normals tenen moltes similituds, i per això és un tema que 

s’està investigant en recerca biomèdica actualment. Tot i així, hi ha certes proteïnes de la 

membrana cel·lular cancerosa que són diferents a les de la membrana cel·lular normal. Aquestes 

proteïnes, o neoantígens, podrien servir per a fer que el transport del CRISPR/Cas9 les localitzés 

i introduís CRISPR/Cas9 en aquestes exclusivament. 

4.2.1- Neoantígens 

Els neoantígens són proteïnes resultants de mutacions aleatòries en el genoma de la cèl·lula 

cancerosa i, per tant, una possibilitat de diferenciar-les de la resta. Gracies a aquests, doncs, 

seriem capaços de fer que el nostre vector15 pogués localitzar les cèl·lules canceroses i pogués 

introduir CRISPR/Cas9 en ella. Tot i així, aquesta opció tindria un parell d’inconvenients. La 

primera seria que, evidentment, no totes les cèl·lules del tumor compartirien el mateix 

neoantigen ja que la mutació que fa que algunes el tinguin podria ser molt recent i, per tant, no 

el tindrien totes les cèl·lules. Moririen les que sí el tinguessin i el tumor creixeria de nou però, 

aquest cop, sense el neoantígen, de manera que el vector que hem utilitzat prèviament ja no 

serviria. Un altre problema seria que, al ser aleatòries, hauríem d’extreure mostres del tumor i 

de cèl·lules normals del pacient per intentar trobar el neoantígen, saber la seva estructura i 

poder configurar el vector per a que la trobi, però aquest procés seria llarg. La obtenció de la 

estructura dels neoantígens és un procés complicat, ja que (per no malgastar pressupost i fer-

ho més eficient) s’ha de buscar un que sigui el suficientment universal per a que tots els càncers 

puguin ser tractats amb el mateix tractament. 

 
15 En genètica, un vector és un agent que transfereix informació genètica d’un organisme a un altre. 
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4.2.2- Vectors 

Abans de res, he de comentar que mai s’ha utilitzat CRISPR/Cas9 amb un vector viral en un ésser 

humà per a crear una teràpia que només reconegui neoantígens per a que els virus no infectin 

les cèl·lules normals, de manera que tot el que s’explica a continuació es faria en un ratolí. 

Hi ha molts vectors capaços de dur a terme l’objectiu que busquem, es a dir, introduir la proteïna 

Cas9 amb sgRNA a l’interior de les cèl·lules canceroses, tal i com podem veure a la següent taula 

(Imatge 10): 

Com podem veure, tots els transports tenen els seus pros i cons, de manera que dependrà de 

com el vulguem configurar i de les característiques que tindrà CRISPR/Cas9 que n’escollirem un 

o l’altre. Ho podem veure a la següent taula, més extensa i amb més tipus de transports per a 

Imatge 10: Diferents tipus de vectors virals, amb les respectives capacitats de càrrega genètica (en kiloparells de 
bases) el seu material genètic, la forma del genoma y observacions clau de cada un dels vectors). 

  Imatge 11: Esquema per decidir el vector que s’utilitzarà per introduir CRISPR/Cas9 a les cèl·lules canceroses. 
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CRISPR/Cas9 (Imatge 12). També utilitzarem per a orientar-nos un esquema (Imatge 11), el qual 

utilitzarem per determinar de manera més senzilla el tipus de vector a base d’unes preguntes 

senzilles en cas de que no tinguem clar quin utilitzarem. Necessitaríem una expressió a llarg 

terme, així que (segons la Imatge 11) hauríem de utilitzar un AV o un AAV. L’AAV té tot el que 

busquem, excepte pel fet de que té poc “espai d’emmagatzematge” (4,5 kb), de manera que si 

l’utilitzéssim hauríem de separar Cas9 del gRNA, de manera que ens decantarem per l’AV (+8 

kb) encara que pugui provocar una resposta immunitària elevada. Malgrat tot, encara hi ha un 

vector, no contemplat a la taula de vectors (Imatge 11 i 12) que podem utilitzar: el HCAdV. Els 

HCAdV  són adenovirus els quals no tenen genoma viral i, per tant, no expressaran cap proteïna 

característica dels adenovirus, amb el qual reduirem la possible resposta immunitària. Tot i així, 

encara no s’ha fet cap prova en humans amb aquest vector, de manera que es possible que 

s’hagi de canviar en un futur en cas d’unes respostes poc favorables. 

Ara que ja hem decidit el vector que utilitzarem, hem de preparar-lo. Tenim diverses opcions 

per fer-ho i tot depèn de com volem que s’expressi Cas9.  

Imatge 12: Taula amb pros i cons de vectors per a CRISPR/Cas9 amb més detalls que la Imatge 5. Els que contenen 
na a “packaging size” no són aplicables. 
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La anterior imatge (Imatge 13) pot ser complicada d’entendre a primera vista, de manera que 

explicaré com interpretar-la. En primer lloc, podem veure que tenim dues opcions. Aquestes 

representen els diferents tipus d’expressió del vector Cas9 un cop sigui dins la cèl·lula. En la 

opció 1 tenim un vector de Cas9 que s’expressarà tan bon punt entri dins la cèl·lula infectada. 

En la segona tenim un vector de Cas9 que, en canvi, s’expressarà quan nosaltres ho decidim. Els 

gens marcats amb una fletxa (CBh-P, U6-P, TRE-P i Ef1-α-P) són promotors, regions del DNA molt 

actives i que atreuen molt l’RNA-polimerasa. Ficant-los ens assegurem de que tant Cas9 com el 

gRNA s’expressen. Els HOM (tant el 5’ com el 3’) són seqüències de DNA complementari al DNA 

del vector viral (recordem que el DNA de la Imatge 13 no és el DNA del vector viral, sinó el del 

vector de CRISPR/Cas9). El KanR és un casset de resistència a la kanamicina16. I, per últim, tots 

els noms sobre un triangle negre invertit són enzims de restricció que permeten la inserció de 

tots els components mencionats anteriorment. 

Com ja he mencionat a l’apartat anterior, tenim un parell d’opcions respecte a la expressió de 

CRISPR/Cas9 (Imatge 13). La primera vindria a ser una expressió permanent de Cas9 i el gRNA, 

de manera que la expressió del material genètic viral i el posterior DSB es durien a terme tan 

bon punt el virus infectés la cèl·lula. Per altra banda, tenim també la segona opció, la qual ens 

permet expressar el sistema CRISPR/Cas9 només quan ho habilitem mitjançant l’aplicació de 

 
16 La kanamicina és un antibiòtic. 

Imatge 13: Diferents opcions per a la expressió del DNA vector de CRISPR/Cas9. Pot estar sempre actiu (Opció 1) o 
bé activar-lo mitjançant tetraciclina. 
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tetraciclina. Per a fer el vector utilitzarem al primera opció, ja que no tenim cap necessitat de 

retardar l’efecte de Cas9 (pShV-CBh-Cas9-gRNA).  

En la següent imatge (Imatge 14) tenim diverses opcions per a fer la transferència del vector de 

CRISPR/Cas9 al DNA del vector viral. Podem fer-ho per recombinació homòloga o mitjançant 

enzims de restricció. Mitjançant la recombinació homòloga17 utilitzaríem cadenes molt llargues 

de DNA complementari al DNA del vector viral (aquest DNA complementari es troba a HOM) 

que s’unirien. En la segona opció, en canvi, utilitzaríem enzims de restricció per a fer un tall en 

el DNA del vector viral i els ajuntaríem. Utilitzarem la primera opció, tot i que això depèn de cada 

laboratori, ja que cada un prefereix una opció o l’altra. Un cop fet, només caldria ficar el DNA 

viral la HCAdV i el virus estaria acabat. Tot i així, hem de considerar que el HCAdV també atacarà 

cèl·lules normals, ja que el fet de crear un vector que només reconegui neoantígens específics 

és una cosa que encara s’està investigant. Tenint en compte això, la millor manera de minimitzar 

aquests efectes secundaris seria injectant el vector directament al tumor, es a dir, una injecció 

local.  

 
17 La recombinació homòloga és una manera de unir dos segments de DNA (o RNA) que estan separats. 
Consisteix en dos cadenes del nucleòtid corresponent separades, però cada cadena està unida a un dels 
fragments de DNA. Com que les dues cadenes de DNA que no estan unides són complementàries entre 
si s’uneixen mitjançant l’emparellament de bases. 

  Imatge 14: Opcions de transferència del vector de CRISPR/Cas9 al DNA del vector viral.  
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5- Verificació de la viabilitat de la hipòtesi 

Per tal de poder de començar a desenvolupar un fàrmac seguint la teoria mencionada 

anteriorment, primer s’haurà de verificar que la inhabilitació de la ATP-sintetasa, que és el 

complex que volem silenciar amb CRISPR/Cas9, realment és efectiva i promou la mort de les 

cèl·lules canceroses. Per fer-ho utilitzarem dos inhibidors de la cadena transportadora 

d’electrons: IACS-010759 (Imatge 15) i 

oligomicina A (Imatge 16). El fàrmac IACS-

010759 és un inhibidor de l’OxPhos amb 

una potent activitat antineoplàstica (en 

teoria). Aquesta droga s’enllaça i inhabilita 

el complex I de la cadena transportadora 

d’electrons (Imatge 17). Aquest compost s’està utilitzant 

en assaigs clínics actualment. Per altra banda, 

l’oligomicina A és un inhibidor de l’ATP sintetasa que 

bloqueja la cadena de protons (subunitat F0), que és 

necessària per a la fosforilació oxidativa de l’ADP a ATP 

(producció d’energia) (Imatge 17). 

Les cèl·lules que utilitzarem son cèl·lules canceroses 

BBL358 (aquestes cèl·lules son d’un càncer de mama de 

ratolí) i fibroblasts18 BBL358 i les disposarem en tres 6-well 

plates19 seguint els esquemes (Imatges 18, 19). Tant les 

cèl·lules canceroses com els fibroblasts s’han generat a 

través d’un ratolí de manera espontània, de manera que 

contenen el mateix background genètic. A més a més, els 

fibroblasts no son cèl·lules canceroses però 

s’aconsegueixen al extreure el tumor del ratolí, ja que els 

fibroblasts produeixen l’estroma en teixits animals i es 

podria dir que el tumor en si és un nou teixit, diferent del 

teixit on s’ha originat. Farem servir el tractament tant en les cèl·lules canceroses com en els 

fibroblasts per poder comparar els efectes tant individualment (cèl·lules canceroses NT amb les 

tractades i fibroblasts NT amb fibroblasts tractats) com entre ells per veure si el tractament 

 
18 Cèl·lules pròpies del teixit conjuntiu encarregades de la síntesi de components de la matriu.  
19 Placa per al cultiu cel·lular amb sis pous disposats de manera que n’hi hagin tres amunt i tres avall. 

Radical Fórmula 

R1 CH3 

R2 H 

R3 OH 

R4 H, H 

R5 CH3 

  Imatge 15: Fórmula química de l’IACS-010759. 

Imatge 16: Fórmula química de 
l’oligomicina A. A sota podem veure els 
radicals que tindria la molècula.  
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afecta de mateixa manera els dos grups o bé té més efecte en un que en l’altre. A més a més, 

farem servir com a grup control de mortalitat un seguit de cèl·lules tan canceroses com 

fibroblasts tractades amb cisplatí, un potent fàrmac que s’utilitza actualment en els hospitals 

per tractar el càncer de mama. El medi per a aquestes cèl·lules és DMEM + 10% FBS + 1% L-

glutamina + 1% penicil·lina/estreptomicina i la densitat del cultiu al moment de començar serà 

de entre 15000 i 20000 cèl·lules per pou. 

5.1- Inhibidors 

Els inhibidors (Imatge 17) que hem seleccionat per a aquest experiment seran col·locats 

passades 24h des de que les cèl·lules van ser plaquejades, en concentracions de 1μM per a 

l’IACS-010759 i 10μM per a 

l’oligomicina A. La 

concentració dels inhibidors 

a l’estoc és de 10mM, diluïts 

en DMSO. Per tant, vam 

calcular (tenint en compte 

que les cèl·lules estaven 

diluïdes en 1,5mL de medi) 

que hauríem de introduir 1,5μL de oligomicina A i 0,15μL de IACS-010759. Com que no hi ha 

micropipetes que puguin agafar la quantitat d’IACS-010759, vam diluir-lo més (utilitzant DMSO 

com a dissolvent) i vam aconseguir una concentració de 1mM. Ara que estava més diluït, vam 

tornar a calcular quin volum d’IACS-010759 havíem d’utilitzar, el qual era 1,5μL. Els càlculs 

realitzats van ser els següents: 

[𝐼𝐴𝐶𝑆 − 010759 (10𝑚𝑀)]: 1,5𝑚𝐿 ·
1𝜇𝑀

1000𝑚𝐿
·

1𝑚𝑀

1000𝜇𝑀
·

1000𝑚𝐿

10𝑚𝑀
= 0,00015𝑚𝐿 = 0,15𝜇𝐿 

[𝐼𝐴𝐶𝑆 − 010759 (1𝑚𝑀)]: 1,5𝑚𝐿 ·
1𝜇𝑀

1000𝑚𝐿
·

1𝑚𝑀

1000𝜇𝑀
·

1000𝑚𝐿

1𝑚𝑀
= 0,0015𝑚𝐿 = 1,5𝜇𝐿 

[𝑂𝑙𝑖𝑔𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝐴 (10𝑚𝑀)]: 1,5𝑚𝐿 ·
10𝜇𝑀

1000𝑚𝐿
·

1𝑚𝑀

1000𝜇𝑀
·

1000𝑚𝐿

10𝑚𝑀
= 0,0015𝑚𝐿 = 1,5𝜇𝐿 

Imatge 17: Cadena transportadora d’electrons amb el lloc on actuen els 
inhibidors. L’FCCP no s’utilitzarà durant l’experiment. 
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Vam ficar-los utilitzant els grups 1 com a NT, els grups 2 com a tractats amb IACS-010759 i els 

grup 3 com a tractats amb oligomicina A, tal i com es mostra als esquemes (Imatges 18 i 19). 

5.2- FACS 

La citometria de flux20 va ser duta a terme 72h després de posar els inhibidors al medi del cultiu 

cel·lular. Per dur a terme la citometria de flux, primer s’han de preparar els cultius per a aquest 

procés. Primer, però, vam fer una ullada a les cèl·lules amb un microscopi òptic. Per part de les 

cèl·lules canceroses vam veure que hi havia hagut mort cel·lular (hi havia cèl·lules surant pel 

medi), però de una manera més 

notable en el grup NT que no 

pas en els grups tractats amb 

IACS-010759 o Oligomicina A. 

Totes les cèl·lules tenien la 

mateixa forma que abans del 

tractament i, a diferència dels 

cultius tractats, on hi havia més 

espais entre cèl·lules, el cultiu 

NT estava saturat. Per part dels 

fibroblasts, també hi havia 

hagut mort cel·lular, tot i que en 

aquest cas si que hi havia hagut 

més mort en els grups tractats que no pas en el NT. La forma continuava sent igual que abans 

 
20 La citometria de flux utilitza la molècula DAPI per a verificar si una cèl·lula està viva o morta observant 
la fluorescència que aquesta emet, de manera que si és molt fluorescent és morta i so no ho és serà 
viva. 

Imatge 18: Distribució dels fàrmacs per la placa amb 
cèl·lules canceroses. 

Cèl·lules canceroses BBL358 

Imatge 19: Distribució dels fàrmacs per la placa amb 
fibroblasts. 

Fibroblasts BBL358 

Imatge 20: Pous d’una placa de cultiu amb el pH canviat. Es pot veure 
com les cèl·lules tractades amb Oligomicina 10μM han acidificat el medi, 
i com les cèl·lules tractades amb IACS-010759 1μM l’han acidificat més. 
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del tractament i hi havia espai entre cèl·lules a tots els grups. Per al grup tractat amb cisplatí, 

que servia com a control de mort, hi havia més mort cel·lular en aquests cultius que en els altres. 

En una de les plaques es va observar que el pH del medi s’havia acidificat de manera notable en 

els cultius de cèl·lules canceroses tractats amb Oligomicina i IACS-010759 (Imatge 20).  

Per preparar les cèl·lules pel FACS primer vam haver de treure-les de les plaques de cultiu i 

treure’ls-hi tot el medi, ja que la tripsina no funciona si hi ha FBS. Per fer-ho primer es va extreure 

el medi amb les cèl·lules mortes, després vam rentar la placa amb DPBS i vam afegir tripsina21. 

Al cap de 5 minuts, vam tornar a afegir el medi per aturar la reacció de la tripsina, vam extreure 

tots les cèl·lules de la placa i les vam ficar a un Eppendorf. Un cop fora de la placa calia extreure 

el medi. Per fer-ho vam centrifugar les cèl·lules a 1200 rpm durant 5 minuts. Després, com que 

les cèl·lules havien baixat al fons de l’Eppendorf, vam succionar el medi i vam retirar-lo.  Per 

acabar, vam afegir el DAPI dissolt en FACS buffer22. El DAPI és una molècula que s’enllaça a les 

zones riques en adenina i timina i té capacitat fluorescent. D’aquesta manera, s’utilitza en el 

FACS per poder quantificar les cèl·lules mortes. Si una cèl·lula és morta hi haurà forats a la 

membrana cel·lular (al contrari que a les vives) i per tant més molècules de DAPI podran accedir 

al DNA de les cèl·lules i per tant més fluorescència tindrà el nucli d’aquesta. En canvi en les vives 

això no succeirà ja que no entrarà DAPI i per tant no tindran fluorescència.  

 
21 La tripsina és un enzim que, al laboratori, es fa servir per a desenganxar les cèl·lules de les plaques de 
cultiu. 
22 El FACS buffer és una solució de FBS amb PBS per tal que les cèl·lules sobrevisquin millor durant 
l’estona dels FACS i EGTA per a que no s’enganxin entre elles i espatllin el resultat del FACS. 

Interpretació dels gràfics: en aquests gràfics, cada punt és una cèl·lula escanejada pel citòmetre. L’eix x indica  el 
forward scatter i l’eix y indica la fluorescència del DAPI en les cèl·lules . Els perímetres que es poden veure 
indiquen quines cèl·lules serviran per al recompte. Si estan dins del quadre inferior contaran com a vives i si estan 
dins el quadre superior contaran com a mortes. Per últim, els números sota dels estats de les cèl·lules indiquen el 
percentatge de cèl·lules vives o mortes. 
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Com podem veure als gràfics, el tractament amb oligomicina ha resultat molt poc efectiu, ja que 

han sobreviscut el 96,2% de les cèl·lules canceroses i el 91,2% dels fibroblasts. El tractament 

amb IACS-010759 ha resultat ser més efectiu que l’anterior, ja que només han sobreviscut el 

85,9% de les cèl·lules canceroses i el 87,4% dels fibroblasts. En les cèl·lules tractades amb cisplatí 

hi ha hagut una mortalitat més elevada, ja que només han sobreviscut el 73,9% de les cèl·lules 

canceroses i el 62,5% dels fibroblasts. I ja per últim, en els grups NT hi ha hagut una mort del 

1,92% en els fibroblasts i d’un 14,7% en les canceroses, segurament degut al sobrecreixement i 

a l’esgotament dels nutrients. És per això que vam pensar que hi havia alguna altra via 

metabòlica que estava sintetitzant l’ATP que la cadena transportadora d’electrons no podia. 

5.3- Western Blot 

Com que l’anàlisi dels resultats del FACS va invalidar la hipòtesis mencionada vam pensar que 

les cèl·lules seguien vives perquè estaven utilitzant una segona via metabòlica per sintetitzar 

ATP, la de respiració anaeròbica, ja que aquesta produeix àcid làctic i, tal i com podíem veure a 

la Imatge 20, els pous tractats amb IACS-010759 i Oligomicina A tenien un medi més àcid. Si 

aquest fos el cas, hi hauria una quantitat abundant de la proteïna LDH, necessària per a 

sintetitzar ATP mitjançant aquest procés i per tant, per comprovar que l’esmentat anteriorment 

era correcte, vam decidir fer un western blot i mirar si la quantitat de la proteïna en els NT era 

equivalent als tractats. La LDH és una proteïna necessària per a transformar el piruvat en lactat 

durant la respiració cel·lular anaeròbica. Un western blot és una prova que serveix per a 

classificar les proteïnes mitjançant el seu pes molecular mitjançant un corrent elèctric que crea 

un camp magnètic que fa que les molècules corrin per un gel. També vam decidir mirar la pPDH 

per veure si la cadena transportadora d’electrons estava inhabilitada. La pPDH és una proteïna 

que serveix per a transformar l’àcid pirúvic en acetil-CoA, abans del cicle de Krebs. Si no s’està 

utilitzant queda desfosforilada (PDH). Per fer el Western Blot primer hem de aïllar les proteïnes 

de les cèl·lules vives. Per fer-ho podem descartar el medi directament, ja que només conté 

cèl·lules mortes i substancies que no es necessiten. Després es renta la placa dos cops amb DPBS 

i s’hi afegeix RIPA buffer23. Ho vam deixar en gel 15 minuts per a que acabés de fer la lisis cel·lular 

i, acte seguit, van centrifugar les membranes i les restes que no eren proteïnes.  Un cop fet això 

s’emmagatzema a -80ºC fins que es torni a utilitzar. Quan es fa, es fa una quantificació de 

 
23 El RIPA Buffer és una substància utilitzada per a la lisis de cèl·lules i teixits per a l’assaig 
d’immunoprecipitació i extracció de proteïnes. Aquest és més efectiu que altres com l’NP-40 o el Triton 
X-100 perquè conté com a principis actius el detergent iònic SDS i desoxiclorat de sodi com a principis 
actius. 
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proteïnes i es compara amb una corba estàndard de BSA, que ens permetrà quantificar les 

proteïnes dels diferents grups.  

Amb l’ajut d’un Excel (Imatge 21) podem calcular el volum de proteïna i H2O que haurem 

d’agafar, tenint en compte que a la solució final hi haurà 16,6μg de proteïna i que hi haurà 6μL 

de LB24. Els càlculs, fets de forma manual, serien: 

[𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑁𝑇]: 16,6𝜇𝑔 ·
1𝜇𝐿

3,13𝜇𝑔
= 5,30𝜇𝐿 𝑝𝑟𝑜𝑡. ;  30𝜇𝐿 − 6𝜇𝐿 𝐿𝐵 − 5,30𝜇𝐿 = 18,7𝜇𝐿 𝐻 𝑂 

[𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟 𝑂𝑙𝑖𝑔𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝐴]: 16,6𝜇𝑔 ·
1𝜇𝐿

0,83𝜇𝐿
= 20𝜇𝐿 𝑝𝑟𝑜𝑡. ;  30𝜇𝐿 − 6𝜇𝐿 𝐿𝐵 − 20𝜇𝐿

= 4𝜇𝐿 𝐻 𝑂 

[𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟 𝐼𝐴𝐶𝑆]: 16,6𝜇𝑔 ·
1𝜇𝐿

1,81𝜇𝑔
= 9,17𝜇𝐿 𝑝𝑟𝑜𝑡. ;  30𝜇𝐿 − 6𝜇𝐿 𝐿𝐵 − 9,17𝜇𝐿 = 14,83𝜇𝐿 𝐻 𝑂 

[𝐹𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑁𝑇]: 16,6𝜇𝑔 ·
1𝜇𝐿

1,6𝜇𝑔
= 10,38𝜇𝐿 𝑝𝑟𝑜𝑡. ;  30𝜇𝐿 − 6𝜇𝐿 𝐿𝐵 − 10,375𝜇𝐿 = 13,61𝜇𝐿 𝐻 𝑂 

Per desgracia, no vam poder incloure dins del Western Blot les proteïnes dels fibroblasts tractats 

per la poca quantitat de proteïnes obtingudes de les mostres. Per sort, a la repetició de 

l’experiment (fet en paral·lel) si que en vam obtenir suficients i vam poder-les incloure al  

 
24 El LB és una substancia que carrega les proteïnes negativament per a que corrin cap al càtode quan es 
fa el Western Blot.  

  Imatge 21: Excel utilitzat per determinar la corba de BSA i quantificar les mostres de proteïnes. 
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Western Blot. Un cop vam haver preparat les mostres amb LB i H2O vam preparar el gel  

 d’acrilamida25. Per fer el running gel vam fer servir les quantitats de la graella (Imatge 24) en  

l’ordre indicat en aquesta, igual que amb l’stacking gel (Imatge 23). 

Vam disposar les mostres en els pous 

del gel de la manera disposada a la 

taula (Imatge 22) i vam aplicar una 

corrent de 100V per a que les 

proteïnes s’acumulessin al fons de 

l’stacking gel. Un cop van ser-hi, vam 

aplicar-hi una corrent de 110V i vam 

deixar-ho fins que el LB (que era 

l’únic que es veia córrer) va arribar al 

fons del gel (aproximadament 1h i 

15min després d’aplicar 110V de 

corrent).  

Un cop el LB va haver arribat al fons 

del running gel vam treure el gel en si 

i vam preparar la transferència a la 

membrana de nitrocel·lulosa, que 

consistia en ficar el gel i la membrana 

junts i tornar a aplicar corrent (el vam 

posar de manera que l’ànode quedés 

a sobre el gel.). Un cop es va haver transferit vam ficar la membrana en llet per a bloquejar les 

unions inespecífiques que poguessin tenir els anticossos i, 15 minuts després, vam afegir els 

 
25 El gel d’acrilamida s’utilitza en electroforesis o en western blots per a fer córrer el DNA (en el cas de 
l’electroforesi) o les proteïnes (en el cas dels western blot). El gel d’acrilamida compta amb dos parts: 
l’stacking gel que és on les proteïnes s’acumulen i el running gel que és on les proteïnes corren i es 
distribueixen segons el seu pes molecular. 

mk Cancer 

NT 

Cancer 

Oligo 

Cancer 

IACS 

Fibro 

NT 

mk Cancer 

NT 

Cancer 

Oligo 

Cancer 

IACS 

Fibro 

NT 

Fibro 

Oligo 

Fibro 

IACS 

Ordre Substància (Stacking Gel) Quantitat (1x) 

2n TRIS-HCl 1M pH 6,8 625μL 

1r H2O MQ 3,8mL 

3r 40% Acrylamide 500μL 

4t SDS 20% 25μL 

5è APS 10% 50μL 

6è TEMED 5μL 

Ordre Substancia (Running Gel) Quantitat (1x) 

2n TRIS 1,5M pH 8,8 2,5mL 

1r H2O MQ 4,9mL 

3r 40% Acrylamide 2,5mL 

4t SDS 20% 50μL 

5è APS 10% 100μL 

6è TEMED 8μL 

 Imatge 22: Disposició de les proteïnes en els pous del gel d’acrilamida (1 a l’esquerra) (van quedar 3 pous 
lliures). 

Imatge 23: taula amb les quantitats i les substàncies 
necessàries per a formar el stacking gel. 

Imatge 24: taula amb les quantitats i les substàncies 
necessàries per a formar el running gel. 
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anticossos primaris26 (rabbit anti-pPDH, rabbit anti-LDH i rabbit anti-tubulin27) i vam deixar que 

incubessin a 4ºC durant tota una nit. Al dia següent vam afegir els anticossos secundaris28 

(mouse anti-rabbit) i els vam deixar incubant 1h i 30 minuts. Un cop van haver acabat els vam 

dur a l’espectrofotòmetre Odyssey. Vam escanejar la membrana i vam obtenir els següents 

resultats (Imatge 25) tot i que, o per desgracia o bé perquè no n’hi havia, no es va veure la LDH. 

Els resultats van ser els següents: 

Com podem veure, hi ha més PDH en els grups NT que en els grups tractats. Això es podria 

deure a que, al detectar la cèl·lula que els cicle de Krebs no produeix ATP, desfosforila la PDH 

per a intentar donar-li més enzims i que produeixi més ATP, tot i que no podrà perquè la 

cadena transportadora d’electrons està inhabilitada, i això comporta que la cèl·lula desfosforili 

més PDH. La tubulina sembla que ens digui que els pous no han estat ben carregats, però 

segurament només va ser un problema al fer la transferència de les proteïnes a la membrana 

de nitrocel·lulosa.   

 
26 Els anticossos primaris s’enllacen a la proteïna d’interès (en aquest cas la PDH, la LDH i la tubulina). 
27 La tubulina es mira per comprovar que el western blot ha estat ben carregat, ja que n’hi ha una 
concentració molt similar  
28 Els anticossos secundaris s’enllacen als primaris. A més a més aquests porten una molècula que emet 
fluorescència. 

  Imatge 25: Resultats del Western Blot. 
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6- Conclusions 

Per tant, com hem pogut observar, la inhabilitació del complex V i del complex I de la cadena 

transportadora d’electrons no resultaria en una mort cel·lular elevada i per tant inhabilitar un 

gen que codifiques per a una subunitat de l’ATP Sintetasa (ATP5F1A) no seria una manera eficaç 

de combatre el càncer. Sembla ser que la inhabilitació d’aquesta proteïna causa un canvi en el 

metabolisme cel·lular, promovent un catabolisme anaeròbic. Tot i que sembla que la baixa 

eficàcia d’aquest procés d’oxidació de la glucosa per a produir energia química hauria de fer que 

la cèl·lula no tingués suficient energia per a dur a terme les seves funcions i així entrar en un 

procés d’apoptosi, s’observa que les cèl·lules són capaces de sobreviure, tot i que amb una tassa 

de divisió notablement més baixa que les que no tenien el complex inhabilitat: les cèl·lules 

canceroses NT van saturar el cultiu fins al punt de que un 14% van morir mentre que els cultius 

tractats amb els dos fàrmacs van tenir més problemes per a omplir el cultiu, fins al punt de que 

hi havia espais visibles en els pous passades les 72h. Això pot ser degut a que, com que la 

respiració anaeròbica produeix molta menys ATP, la cèl·lula no es pot dividir constantment, que 

es el que fan les tumorals, i per tant podríem dir que aquests tractaments han ralentitzat el 

creixement del tumor. Per tant, la conclusió es que la estratègia de inhibir la ATP sintetasa no 

seria un tractament eficaç per combatre el càncer per si sol. Potser es podria plantejar la idea 

de, apart d’inhibir l’ATP-sintetasa, inhibir també la LDH, de manera que llavors si que seria 

impossible sintetitzar ATP. Tot i així, continuaríem utilitzant CRISPR/Cas9 per a inhibir el gen 

ATP5F1A només en les cèl·lules canceroses, tot i que potser podríem incloure un segon gRNA 

dins el vector de CRISPR/Cas9 que pogués permetre a Cas9 reconèixer la seqüència que codifica 

per la LDH. Els fàrmacs que hem utilitzat durant la pràctica han provat ser poc efectius contra el 

càncer, ja que mataven cèl·lules canceroses però en mataven més de no canceroses i en 

mataven en quantitats molt reduïdes. 

A més a més, avui en dia no és possible crear un vector que tingui com a objectiu un neoantígen, 

ja que encara no s’ha trobat un neoantígen el suficientment universal per a per a provar-ho ni 

han fet, de moment, cap vector que sigui capaç de tenir com a objectiu un neoantígen de manera 

artificial, de manera que el vector s’hauria d’obtenir mitjançant l’atzar. 

6.1- Inhabilitació de la LDH 

Tindríem múltiples opcions a escollir respecte a com inhabilitar la LDH, un enzim responsable de 

la fermentació que ha provocat la supervivència de les cèl·lules a la inhabilitació de la cadena 

transportadora d’electrons. Una de les opcions podria ser preparar un altre vector 

(probablement utilitzaríem un altre AV o un HCAdV amb dos gRNA) que tingués com a objectiu 
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el gen que codifica per a la LDH. Tot i així, potser tanta carrega viral a l’organisme faria que hi 

hagués una resposta immunitària exagerada (excepte si utilitzéssim el HCAdV, que no té una 

resposta immunitària massa elevada). Una altra opció seria inhabilitar la LDH a tot l’organisme 

mentre s’administra CRISPR/Cas9 al pacient. Es podria utilitzar l’oxamat sòdic o l’àcid 

penicil·línic, tot i que no he pogut trobar si creen una inhabilitació irreversible o si és reversible. 

Aquest tractament requeriria que el pacient no fes cap tipus d’esforç físic, ja que el cos utilitza 

la fermentació làctica en esforços i estaria inhabilitada. Si fos irreversible, evidentment, no es 

podria utilitzar, ja que això implicaria que el pacient no podria fer cap tipus d’esforç físic degut 

a la absència d’ATP que hi hauria.  
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