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ABSTRACT   

  

El  cáncer  es  una  de  las  enfermedades  más  comunes  en  la  población  mundial,  hecho  que  lleva                  

a  numerosas  investigaciones  realizadas  durante  los  últimos  años  y  otras  muchas  que  siguen               

vigentes.  Para  ser  más  concretos,  el  cáncer  de  útero  esporádico  es  uno  de  los  que  más  afecta  a                    

la  población  femenina,  por  eso  nos  hemos  planteado  estas  preguntas:  ¿Tiene  cura  este  cáncer?                

Y  si  es  así,  ¿Cómo  afecta  en  las  células  cancerígenas?  Hemos  intentado  responder  estas                

preguntas   realizando   nosotras   mismas   esta   investigación.   

  

Las  células  cancerosas  se  dividen  descontroladamente  y  sin  parar,  es  decir,  no  mueren.  Este                

fenómeno  se  da  por  mutaciones  genéticas  al  azar,  aunque  hay  factores  de  riesgo  que                

aumentan  las  probabilidades  de  sufrirlo.  Los  medicamentos  quimioterápicos  impiden  esta            

división  descontrolada  hasta  llevarlas  a  la  muerte  celular.  Particularmente  el  medicamento             

que  hemos  utilizado  se  llama  Paclitaxel,  y  lo  que  hace  es  interrumpir  la  red  microtubular                 

esencial  para  esta  división  y  otras  funciones  celulares.  Por  lo  que  nos  preguntamos:  ¿Puede                

ser  que  el  Paclitaxel  detenga  el  ciclo  celular  provocando  la  apoptosis  en  las  células  del  cáncer                  

de  útero?  Para  averiguarlo  hemos  puesto  en  práctica  el  funcionamiento  del  medicamento              

preparando   dos   dosis   diferentes   de   este,   para   ver   las   diferencias   entre   aplicarlo   o   no.    

  

Los  resultados  obtenidos  en  nuestro  estudio  son  concluyentes.  Hemos  podido  observar  un              

aumento  de  células  muertas  después  de  haber  aplicado  el  medicamento  quimioterápico.  Otro              

cambio  considerable  es  la  disminución  de  células  en  proceso  de  división.  Los  resultados  nos                

muestran  claramente  la  efectividad  del  tratamiento,  además  de  que  éste  inhibe  las  proteínas               

que   forman   la   red   microtubular   y   detiene   las   células   en   el   momento   anterior   a   la   división.   
  

  

   



ABSTRACT   

  

Cancer  is  one  of  the  most  common  diseases  of  the  global  population,  a  fact  that  has  led  to                    

many  investigations  over  the  last  years  and  many  others  that  are  currently  in  the  process.  To                  

be  more  specific,  sporadic  uterine  cancer  is  one  of  the  cancers  that  most  affects  female                 

population,  this  is  why  we  ask  some  questions:  Does  this  cancer  have  a  cure?  And,  if  so,  how                    

does  it  affect  carcinogenic  cells?  We  have  tried  to  answer  those  questions  doing  that                

investigation   by   ourselves.   

  

Carcinogenic  cells  divide  themselves  uncontrollably  and  non-stop,  meaning  they  do  not  die.              

This  phenomenon  is  caused  by  random  genetic  mutations  although  there  are  risk  factors  that                

increase  the  possibilities  of  suffering  from  it.  What  chemotherapeutic  medicines  do  is  to  stop                

that  uncontrollable  division  until  they  bring  the  cells  to  apoptosis.  Especially  the  medicine  we                

have  used  is  called  Paclitaxel,  which  interrupts  the  essential  microtubule  fibers  to  this               

division  and  other  cellular  roles.  So  we  ask  ourselves:  Could  Paclitaxel  stop  the  cellular  cycle                 

causing  cell  death  in  cell  lines  of  Uterine  Cancer?  To  answer  this  we  have  put  into  practice                   

the  functioning  of  the  medicine,  making  two  different  dosages  of  it,  to  see  the  differences                 

between   applying   it   or   not.   

  

The  results  we  got  in  our  study  are  conclusive.  We  have  been  able  to  analyze  the  increase  of                    

dead  cells  after  applying  this  chemotherapeutic  medicine.  Another  considerable  change  is  the              

decrease  of  the  cells  in  the  process  of  division.  What  the  result  shows  to  us  is  the                   

effectiveness  of  the  treatment.  Besides,  it  inhibits  the  protein  which  sets  up  the  microtubule                

fiber   and   stops   the   cells   from   dividing.   
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INTRODUCCIÓ     

  

La  paraula  càncer  és  un  terme  molt  ampli  que  abasta  més  de  200  tipus  de  malalties.  Cada  una                    

d'aquestes  malalties  pot  tenir  característiques  completament  diferents  a  la  resta,  i  es  poden               

considerar  malalties  independents.  No  obstant  això,  totes  elles  tenen  un  denominador  comú,              

les  cèl·lules  canceroses  adquireixen  la  capacitat  de  multiplicar-se  i  expandir-se  per  tot              

l'organisme   sense   control. [1]   

  

En  principi,  l’elecció  del  nostre  treball  de  recerca  va  ser  estudiar  el  càncer  d’ovaris  hereditari,                 

perquè  pensàvem  que  el  teniem  més  proper,  ja  que  crèiem  que  l’àvia  d’una  de  les                 

investigadores  l’havia  patit.  Per  tant,  volíem  fer  alguna  cosa  relacionada  amb  el  càncer               

d’ovaris  hereditari  per  veure  si  hi  havia  la  possibilitat  que  ella  l’hagués  heretat,  encara  que                 

aquesta  fos  mínima,  a  més  de  l’interès  que  ens  produïa  la  genètica  hereditària  d’aquest                

càncer.     

  

Després  d’haver-nos  informat  més  a  fons,  vam  descobrir  que  la  seva  que  l’àvia  havia  tingut                 

càncer  d’úter  i  no  d’ovaris.  El  càncer  d’úter  té  una  mínima  possibilitat  que  sigui  hereditari,                 

per  no  dir  que  és  gairebé  nul·la.  Per  tant,  vam  canviar  la  nostra  elecció  a  càncer  d’úter                   

esporàdic  que  també  ens  donava  més  opcions  de  trepitjar  un  laboratori.  Si  haguéssim  treballat                

amb  càncer  hereditari,  les  pràctiques  les  hauríem  d’haver  fet  treballant  amb  bases  de  dades  de                 

pacients  reals  ja  que  al  laboratori  no  es  treballa  amb  teixits  cel·lulars  de  pacients,  sinó  que                  

s’utilitzen   línies   cel·lulars.     

  

Quan  ja  teníem  clar  que  treballaríem  al  laboratori,  vam  decidir  centrar-nos  en  el  tractament                

d’aquest  càncer.  La  idea  inicial  va  ser  investigar  l’efecte  d’un  tractament  farmacològic  en               

línies  de  càncer  d’úter  esporàdic.  Vam  investigar  una  mica  sobre  aquest  i  vam  veure  que  una                  

de  les  causes  més  freqüents  que  provoquen  aquest  tipus  de  càncer  és  el  Virus  del  Papil·loma                  

Humà  (VPH).  Per  tant,  vam  investigar  els  efectes  d’un  medicament  antitumoral  en  cèl·lules               

de  càncer  d’úter  infectades  per  VPH,  que  era  una  de  les  línies  cel·lulars  que  hi  havia                  

disponible   en   el   laboratori   on   vam   fer   les   pràctiques.     
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Els  tractaments  quimioteràpics  redueixen  o  eliminen  les  cèl·lules  cancerígenes  mentre  estan             

en  procés  de  divisió.  Així  doncs,  l’objectiu  del  nostre  treball  és  comprovar  si  fàrmacs  que                 

alteren  la  progressió  en  el  cicle  cel·lular  són  capaços  de  dur  les  cèl·lules  a  la  mort  cel·lular.  El                    

medicament  que  utilitzarem  serà  el  Paclitaxel,  que  actua  interrompent  la  xarxa  microtubular,              

la  qual  és  essencial  per  a  la  divisió  cel·lular.  Per  tant,  l’objectiu  concret  és  demostrar  com  el                   

Paclitaxel,  medicament  utilitzat  en  la  quimioteràpia,  actua  sobre  les  cèl·lules  de  càncer  d’úter               

generant   l’apoptosi   o   mort   cel·lular.     

  

Seguint  l’objectiu  del  treball  la  nostra  hipòtesi  és:  “Potser  el  Paclitaxel  atura  el  cicle  cel·lular                 

provocant   l’apoptosi    en   línies   cel·lulars   de   càncer   d'úter ”.   

  

Per  fer  aquest  experiment,  vam  utilitzar  la  línia  cel·lular  HeLa,  primera  línia  cel·lular               

utilitzada  per  estudiar  el  càncer  i  obtinguda  al  1951  d’una  pacient  afroamericana,   He nrietta               

La ck,  amb  càncer  cèrvico-uterí  sense  el  seu  consentiment . [2]  Aquesta  va  ser  la  primera  línia                

cel·lular  humana  que  va  ser  cultivada   in  vitro ,  la  qual  cosa  va  ser  un  èxit  científic  amb  grans                    

beneficis   per   al   camp   de   la   investigació   mèdica.     
  

Per  a  fer  la  part  pràctica  d’aquest  treball  hem  anat  a  la  Vall  d’Hebron  Institut  de  Recerca                   

(VHIR),  al  qual  agraïm  els  tres  dies  que  vam  poder  estar  allà  gaudint  i  aprenent  com  funciona                   

el  laboratori  i  molts  conceptes  sobre  el  tema  del  nostre  treball  de  recerca  que  ens  han  ajudat  a                    

treure  les  nostres  conclusions.  Sobretot  volem  donar  les  gràcies  a  la  investigadora  de  la  Vall                 

d’Hebron  que  ens  ha  acompanyat  durant  la   nostra  estada  i  ens  ha  guiat  a  l’hora  de  fer  les                    

pràctiques.    

  

Per  últim,  volem  agrair  a  la  nostra  tutora  del  treball,  que  ens  ha  ajudat  molt  des  del                   

començament   i   ens   ha   orientat   durant   tot   aquest   temps.     
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MARC   TEÒRIC     

  

El  nostre  organisme  està  constituït  per  un  conjunt  de  cèl·lules  que  es  divideixen  de  forma                 

regular  per  tal  de  reemplaçar  a  les  ja  envellides  o  mortes  i  mantenir  així  la  integritat  i  el                    

correcte   funcionament   dels   diferents   òrgans.   

  

Aquest  procés  està  regulat  per  una  sèrie  de  mecanismes  que  indiquen  a  la  cèl·lula  quan                 

començar  a  dividir-se  i  quan  romandre  quiescents.  Quan  aquests  mecanismes  s'alteren  en  una               

cèl·lula,  aquesta  i  les  cèl·lules  filles  inicien  una  divisió  descontrolada,  donada  per  diferents               

mutacions   simultàniament,   que   amb   el   temps   donarà   lloc   a   un   tumor.   

  

Si  aquestes  cèl·lules,  a  més  de  créixer  sense  control,  tenen  la  capacitat  d'envair  teixits  i                 

òrgans  del  voltant  es  denomina  tumor  maligne,  que  és  al  que  anomenem  càncer  i,  finalment,                 

si   són   capaces   de   traslladar-se   a   altres   parts   de   l'organisme   s’anomena   metàstasi. [3]     

  

1.   CÀNCER   D’ÚTER     

El  càncer  d'úter  és  el  càncer  més  freqüent  de  l'aparell            

reproductor  de  la  dona.  S'origina  quan  les  cèl·lules  sanes           

de  l'úter  s'alteren  i  es  reprodueixen  sense  control          

originant  una  massa  anomenada  tumor.  S’anomena        

càncer  d’úter   quan  les  cèl·lules  tumorals  ubicades  a  l’úter           

tenen  la  capacitat  d’envair  els  teixits  sans  del  voltant  i            

d'arribar   a   òrgans   allunyats   i   implantar-se   en   ells.     

  

1.1.    Tipus     de   carcinomes   

Es   distingeixen   dos   tipus   de   carcinoma   endometrial   o   càncer   d'úter:   

● Carcinoma  endometrial  de  tipus  I  (dependent  d'estrògens) :  Histològicament  se’l           

coneix  com  a  carcinoma  endometrioide  i  mucinós.  L’alteració  genètica  més  freqüent             

en  el  carcinoma  endometrioide  és  la  inactivació  de   PTEN  per  mutació,  seguit  d’una               

inestabilitat  de  microsatèl·lits  (MIN)  i  mutacions  de   K-ras  i   β-catenina .  Representa             

aproximadament  el  80%  dels  casos.   Normalment  expressa  receptors  d'estrògens  i            
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progesterona  i  s'associa  a  una  exposició  excessiva  d’estrògens.  Es  tracta  d'un  tumor  de               

baix   grau,   amb   un   pronòstic   favorable.   

● Carcinoma  endometrial  de  tipus  II :  Histològicament  se’l  coneix  com  carcinoma            

endometrial  serós  i  de  cèl·lula  clara.  En  el  carcinoma  serós,  la  mutació   p53  és                

l’alteració  genètica  més  freqüent,  seguida  de  la  inactivació  de p16  i   e-cadherina   i               

l’amplificació  d’ her2/neu .   Suposa  entre  un  10%  i  un  20%  dels  carcinomes             

endometrials  i  afecta  a  dones  d’edat  més  avançada  que  les  afectades  pel  carcinoma               

endometrioide  de  tipus  I.  Per  definició  és  un  tumor  poc  diferenciat  i  de  pitjor                

pronòstic  que  el  de  tipus  I  que,  a  més,  no  acostuma  a  estar  associat  als  estrògens  però                   

sí   a   un   endometri   atròfic   o   ocasionalment   a   pòlips   endometrials. [4]     [5]      

  

1.2.     Estadis   del   càncer   d’úter   

L'estadi  és  una  forma  freqüent  de  descriure  el  càncer  basant-se  en  la  seva  localització.  Permet                 

que   els   metges   planifiquin   els   millors   tractaments. [6]     

Taula   1:    Estadis   del   càncer   d'úter     

  

1.3.   Causes   del   càncer   d’úter   

Les  causes  del  càncer  d'úter  no  són  gaire  conegudes,  però  sí  coneixem  alguns  factors  de  risc,                  

entre   els   quals,   la   infecció   pel   virus   del   papiloma   humà   (VPH)   és   un   dels   més   importants.    
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ESTADIS   DESCRIPCIÓ   DE   L’ESTADI   

  
I   

  

I:    El   càncer   es   troba   només   a   l’úter   o   ventre,   i   no   es   dissemina   a   altres   parts   del   cos.   
● IA:     El   càncer   es   troba   sol   en   l'endometri   o   en   menys   de   la   meitat   del   miometri.   
● IB:    El   tumor   es   dissemina   a   la   meitat   o   més   del   miometri.   

II   II:    El   tumor   es   dissemina   de   l'úter   a   l'estroma   del   coll   uterí,   però   no   a   altres   parts   de   el   cos.   

  
  

III   
  

III:     El   càncer   es   dissemina   més   enllà   de   l'úter,   però   encara   es   troba   només   a   l'àrea   pèlvica.   
● IIIA:  El  càncer  es  dissemina  a  la  serosa  de  l'úter  i  /  o  a  el  teixit  de  les  trompes  de  Falopi  i  els                         

ovaris,   però   no   a   altres   parts   de   el   cos.   
● IIIB:     El   tumor   es   dissemina   a   la   vagina   o   al   costat   de   l'úter.   
● IIIC:     El   càncer   es   dissemina   als   ganglis   limfàtics.     

  
IV   

  

IV:     El   càncer   fa   metàstasi   cap   al   recte,   la   bufeta   i   /   o   òrgans   distants.   
● IVA:     El   càncer   es   dissemina   a   la   mucosa   del   recte   o   la   bufeta.   
● IVB:  El  càncer  es  dissemina  als  ganglis  limfàtics  en  l'àrea  de  l'engonal,  i  /  o  es                  

dissemina   cap   a   òrgans   distants,   com   els   ossos   o   pulmons.   



  

1.3.1.   Factors   de   risc   

● Edat:  El  risc  augmenta  quan  la  dona  envelleix.  El  càncer  d'úter  és  més  freqüent  a                 

partir   dels   50   anys   on   s’han   diagnosticat   el   75%   d'aquests   tumors.   

● Hiperplàsia  de  l’endometri :  És  una  malaltia  benigna  que  consisteix  en  l'augment  del              

nombre   de   cèl·lules   endometrials   que   acostuma   a   aparèixer   a   partir   dels   40   anys.     

● Obesitat :  Les  dones  obeses  tenen  fins  a  3  vegades  més,  el  risc  de  desenvolupar  un                 

càncer   d'úter   que   les   dones   que   estan   dins   del   seu   índex   de   massa   corporal.   

● Diabetis :   La   diabetis   augmenta   lleugerament   el   risc   d'aparició   d'aquest   tumor.   

● Administració  d’estrògens :  Els  ovaris  produeixen  dos  tipus  d'hormones  femenines           

(estrògens  i  progesterona).  Si  apareix  un  desequilibri  entre  les  dues  a  favor  dels               

estrògens   es   pot   incrementar   el   risc   de   càncer   d'úter.   

● Història  familiar :  Encara  que  és  poc  freqüent,  el  càncer  d'úter  pot  aparèixer  en               

famílies  amb  predisposició  genètica  a  altres  tumors.  Les  dones  d'aquestes  famílies             

tenen   un   risc   incrementat   de   patir   aquest   càncer. [7]    

● Infecció  pel  virus  del  papil·loma  humà  (VPH) :  La  infecció  pel  VPH  és  considerat  el                

factor  de  risc  més  important  en  el  desenvolupament  de  lesions  premalignes.  Tal  com               

assenyalen  des  de  la  SEOM  (Societat  Espanyola  de  l’Oncologia  Mèdica),  el  VPH  és               

present   en   el   99%   dels   casos   de   càncer   de   cèrvix   o   coll   uterí. [8]     

  
1.3.2.     VPH   

El  virus  del  papil·loma  humà  o  VPH  és  la           

infecció  de  transmissió  sexual  més  comú.  El         

VPH  es  transmet  de  persona  a  persona         

mitjançant  les  relacions  sexuals  i  el  risc         

d'infecció  augmenta  si  l'activitat  sexual  comença        

en  edats  primerenques.  Dins  del  grup  de  VPH          

si   s’han  descrit  diferents  soques,  les  quals  són          

majoritàriament  inofensives  i  desapareixen  espontàniament,  però  algunes  poden  provocar           

berrugues   genitals   o   càncer. [9]   [10]     

  

Les  principals  soques  que  poden  provocar  càncer  d’úter  són  la  16  i  la  18.  Aquestes  soques  de                   

VPH  d'alt  risc  infecten  cèl·lules  i  interfereixen  en  com  aquestes  cèl·lules  es  comuniquen  amb                
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les  altres,  fet  que  causa  que  les  cèl·lules  infectades  es  multipliquin  de  forma  descontrolada.                

Aquestes  cèl·lules  infectades  són  reconegudes  i  controlades  generalment  pel  sistema            

immunitari.  No  obstant  això,  algunes  vegades  les  cèl·lules  infectades  romanen  i  segueixen              

creixent  i,  eventualment  formen  una  zona  de  cèl·lules  precanceroses  que,  si  no  reben               

tractament,  poden  fer-se  canceroses.  S’ha  descobert  que  pot  portar  de  10  a  20  anys  (o  encara                  

més)  que  les  cèl·lules  d’úter  infectades  es  converteixin  en  un  tumor  cancerós. [11]   S’ha               

relacionat  la  inactivació  de  p16,  un  gen  supressor  de  tumors  del  qual  es  parla  més  endavant,                  

tant   en   els   carcinomes   com   en   les   lesions   premalignes   d'úter   amb   la   infecció   per   VPH. [12]   

  

Entre  les  dones  a  les  quals  les  cèl·lules  cervicals  estan  infectades  per  el  VPH  d'alt  risc,  hi  ha                    

diversos   factors   que   augmenten   el   risc   de   formació   de   cèl·lules   precanceroses   de   coll   uterí:   

- Donar   a   llum   a   molts   fills.   

- Consumir   anticonceptius   orals   (píndola)   per   molt   temps.   

- Consum   de   cigarretes. [13]    

  

2.   PREVENCIÓ   CÀNCER   D’ÚTER   

  

2.1.   Vacuna   del   VPH   

Recentment  s’ha  desenvolupat  una  vacuna  contra  el  VPH,  que  ajuda  a  prevenir  la  infecció  de                 

certs  tipus  de  VPH  i  algunes  de  les  formes  de  càncer  que  estan  relacionades  amb  aquests  tipus                   

de   virus. [14]   

  

La  immunització  generalitzada  amb  la  vacuna        

contra  el  VPH  podria  reduir  l'impacte  del  càncer          

de  coll  uterí  a  tot  el  món.  Aquesta  vacuna  pot            

prevenir  la  majoria  dels  casos  de  càncer  d’úter  si           

s'aplica  abans  que  la  persona  s'exposi  al  virus,  és           

a  dir,  abans  de  tenir  relacions  sexuals,  ja  que  les            

vacunes  són  una  eina  preventiva  no  curativa.  A          

més,  també  pot  prevenir  el  càncer  vaginal  i  vulvar  en  les  dones,  i  pot  prevenir  les  berrugues                   

genitals  i  el  càncer  anal  en  dones  i  homes.  Malgrat  tot,  aquesta  vacuna  és  un  tema  controvertit                   

a  la  nostra  societat,  tot  i  que  s’ha  demostrat  que  és  una  vacuna  segura,  ja  que  hi  ha  un  cert                      
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sector  de  la  societat  que  afirma  que  aquesta  pot  tenir  greus  efectes  secundaris.  No  obstant,                 

l’Organització   Mundial   de   la   Salut   (OMS)   assegura   que   aquesta   vacuna   és   segura. [15]   

  

2.2.   Prova   de   Papanicolau   

Els  exàmens  de  rutina  de  detecció  del  càncer  d'úter  mitjançant  proves  regulars  de  Papanicolau                

a  partir  dels  21  anys  segueixen  sent  essencials  per  a  la  salut  preventiva  de  les  dones. [16]                  

Malgrat  ser  tant  important,  la  reducció  de  pressupost          

de  la  sanitat  pública  ha  fet  que  aquesta  prova,  que  fa             

uns  anys   es  realitzava  anualment,  ara  hagi  passat  a           

fer-se   cada   3   anys.   

  

La  prova  de  Papanicolau,  també  anomenada  citologia         

exfoliativa,   es  realitza  per  diagnosticar  el  càncer  de          

coll  uterí.   L'objectiu  d'aquesta  prova  consisteix  a         

detectar  els  canvis  de  les  cèl·lules  del  coll  uterí  que            

són  precursores  del  càncer  abans  que  comencin  a          

causar  símptomes  i  així  permet  un  tractament  eficaç.   Les  mostres  utilitzades  per  aquesta               

prova   es   prenen   de   tres   llocs:   Endocèrvix,   Cèrvix   o   Coll   uterí   o   Vagina.   

  

3.   CICLE   CEL·LULAR   

El  cicle  cel·lular  o  cicle  vital  d’una  cèl·lula  comprèn  des  que  es  forma  la  cèl·lula  fins  que  es                    

divideix  o  mor.  Per  dividir-se,  una  cèl·lula  ha  de  completar  diversos  processos  importants:  ha                

de  créixer,  copiar  el  seu  material  genètic  (ADN)  i  dividir-se  físicament  en  dues  cèl·lules                

filles.  Les  cèl·lules  realitzen  aquests  processos  en  una  sèrie  de  passos  organitzats  i  previsibles                

que   configuren   el   cicle   cel·lular.     

  

3.1.   Fases   del   cicle   cel·lular   

A   les   cèl·lules   eucariotes,   les   etapes   del   cicle   cel·lular   es   divideixen   en   dues   fases   principals:   

la    interfase    i   la    mitosi .     
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3.1.1.   Interfase   

Durant  aquesta  fase  la  cèl·lula  creix  i  fa  una  còpia  del  seu  material  genètic.  La  interfase  es                   

divideix   en   tres   fases:     

● Fase  G1 :  En  aquesta  etapa  la  cèl·lula  duu  a  terme  processos  biosintètics  de  material                

cel·lular,  fonamentalment  la  síntesi  de  proteïnes  i  la  reparació  de  l’ADN.  Algunes              

cèl·lules  romanen  en  estat  de  repòs  i  no  es  divideixen,  en  aquest  cas  s’anomena   fase                 

G0 .   El   període   de   transició   entre   les   fases   G₁   i   S   s’anomena    punt   de   restricció .   

● Fase   S :   En   aquesta   etapa   té   lloc   la   duplicació   de   l’ADN   (síntesi   d’histones   i   ADN).   

● Fase  G2 :  És  l’última  fase  de  preparació  abans  de  la  divisió  cel·lular  i  en  ella  es  duen  a                    

terme  diferents  processos  biosintètics.  Al  final  d’aquesta  etapa,  l'ADN,  ja  duplicat,             

comença   a   condensar-se.     

  

  

  

3.1.2.   Mitosi   o   divisió   cel·lular     

La  divisió  cel·lular  o  mitosi  és  el  procés  mitjançant  el  qual,  a  partir  d'una  cèl·lula  inicial,  es                   

generen  dues  cèl·lules  filles  amb  idèntica  dotació  cromosòmica  que  la  progenitora.  La  divisió               

cel·lular  comprèn  la  divisió  del  nucli  anomenada  cariocinesi,  i  la  divisió  del  citoplasma  o                

citocinesi.   

  

● Cariocinesi :   l’ADN  de  la  cèl·lula  es  condensa  en  cromosomes  visibles  i  aquests,  són               

repartits  entre  les  dues  cèl·lules  filles  per  l’eix  mitòtic,  una  estructura  especialitzada              
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feta  de  microtúbuls.  La  mitosi  té  lloc  en  quatre  etapes:  profase,  metafase,  anafase  i                

telofase.  

- Profase:  la  cèl·lula  comença  a  desfer  algunes  estructures  i  construir-ne  d’altres,  i  així               

es  prepara  per  a  la  divisió  dels  cromosomes.  En  aquesta  fase  es  comença  a  formar  el                  

fus   mitòtic.   

- Metafase:    els   cromosomes   se   situen   al   centre   de   la   cèl·lula.   

- Anafase:  les  cromàtides  germanes  de  cada  cromosoma  se  separen  i  són  transportades              

cap   als   pols   oposats   de   la   cèl·lula.     

- Telofase:  la  cèl·lula  gairebé  ha  acabat  de  dividir-se  i  comença  a  restablir  les  seves                

estructures   mentre   passa   la   citocinesi.   El   fus   mitòtic   es   descompon . [17]   

● Citocinesi :  el  citoplasma  de  la  cèl·lula  es  divideix  en  dos  i  genera  dues  cèl·lules  filles.                 

És   important   destacar   que   la   citocinesi   és   diferent   en   les   cèl·lules   animals   i   vegetals.   

  

  

3.2.   Apoptosi   

Després  d'un  nombre  limitat  de  divisions,  les  cèl·lules  moren  per  mantenir  el  bon               

funcionament  de  l'organisme;  és  el  que  s'anomena   apoptosi  o  mort  cel·lular  programada.              

Només  les  cèl·lules  canceroses  escapen  a  aquesta  regulació  i  es  divideixen  de  forma               

descontrolada   i   posa   en   perill   la   vida   de   l'organisme   del   qual   formen   part.    [18]     [19]   

  

3.3.   Alteració   del   cicle   cel·lular   

  

3.3.1.   Oncogens   

En  la  regulació  del  cicle  cel·lular  intervenen  diversos  factors  com   la  mida  cel·lular,  el                

contacte  amb  altres  cèl·lules  o  amb  el  substrat,  la  temperatura,  l'edat  o  molècules  com  els                 

factors  de  creixement.  Aquests,  activen  gens  que  estan  implicats  en  la  proliferació  cel·lular,               

com  els   protooncogens,  que  indueixen  el  pas  de  cèl·lules  en  repòs  a  la  divisió  cel·lular.  Els                  

protooncogens  són  gens  que  poden  experimentar  canvis  en  la  seva  seqüència  gènica  o  en  els                 

seus  mecanismes  de  regulació  i  convertir-se  en   oncogens  (gens  implicats  en  el              
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desenvolupament  tumoral).   Quan  un  protooncogèn  està  mutat  o  s'expressa  incorrectament,  i             

contribueix   al   desenvolupament   d'un   càncer,   passa   a   denominar-se   oncogèn.   

  

3.3.2.   Gens   supressors   de   tumors   

En  el  nostre  genoma  hi  ha  una  classe  de  gens  anomenats  gens  supressors  de  tumors.  Aquests                  

gens  produeixen  proteïnes  que  actuen  com  a  frens  dins  de  la  cèl·lula,  i  quan  estan  activats                  

impedeixen  que  la  cèl·lula  es  divideixi.  No  obstant  això,  si  un  gen  supressor  de  tumors  es                  

perd  o  muta  i  perd  la  seva  activitat,  la  cèl·lula  pot  llavors  començar  a  dividir-se  sense  control,                   

el  que  contribueix  al  desenvolupament  de  càncer.  A  causa  que  som  diploides,  és  a  dir,  tenim                  

dues  còpies  del  material  genètic,   és  necessària  la  inactivació  de  les  dues  còpies  del  gen                 

supressor  de  tumors  perquè  es  manifesti  un  fenotip  tumoral. [20]  Els  principals  gens  supressors               

de   tumors   en   carcinomes   endometrials   són:    RASSF1A,   SPRY2,   TP53    i    PTEN .     [21]   

  

El  virus  del  papil·loma  humà  inactiva  un  gen  supressor  de  tumors,  el   CDKN2A ,  que  codifica                 

una  proteïna  coneguda  com   p16 .   La  inactivació  de   p16  porta  a  un  creixement  cel·lular                

descontrolat  i  es  troba  més  freqüentment  en  els  càncers  de  tipus  II  (40-45%)  que  en  els  de                   

tipus  I  (10%).  La  pèrdua  d'expressió  de   p16  es  produeix  per  un  mecanisme  incert  i  s'associa                 

freqüentment  a  mutacions  de   KRAS  i   p53 .  Es  correlaciona  amb  tumors  d'alt  grau,  estadi                

avançat   i   mal   pronòstic. [22]   

  

4.   QUIMIOTERÀPIA   

La  quimioteràpia  és  una  teràpia  utilitzada  en  el  tractament  del  càncer.  Consisteix  a  emprar                

diversos  fàrmacs  per  reduir  o  eliminar  completament  les  cèl·lules  cancerígenes  mentre  estan              

en   procés   de   divisió.   Els   medicaments   emprats   són   anomenats   antineoplàsics.   

  
La  quimioteràpia  no  obstant,  no  només  destrueix  les  cèl·lules  canceroses  que  creixen  amb               

rapidesa,  sinó  també  cèl·lules  sanes.  El  dany  a  les  cèl·lules  sanes  pot  causar  efectes                

secundaris,  com  nafres  a  la  boca,  nàusees,  caiguda  dels  cabells,  fatiga  o  sentir  cansament  i                 

esgotament. [23]   
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4.1.   Taxans   

Els  taxans  són  un  conjunt  de  medicaments  antineoplàsics  que  eviten  el  creixement  cel·lular  a                

l'impedir  la  divisió  de  les  cèl·lules.  Són  terpens  produïts  per  plantes  del  gènere  Taxus  com  el                  

teix,  però  alguns  d'ells  se  sintetitzen  artificialment.  Els  taxans  més  utilitzats  són  el  paclitaxel,                

el   docetaxel   i   el   cabazitaxel.     

  

Els  taxans  s'utilitzen  per  realitzar  el  tractament  de  quimioteràpia  en  pacients  afectats  de               

càncer.  El  seu  mecanisme  principal  és  la  inhibició  de  la  funció  dels  microtúbuls,  els  quals                 

s’encarreguen   de   separar   els   cromosomes   durant   la   mitosi. [24]     [25]   

  
4.1.1.   Paclitaxel   

El  paclitaxel  (C 47 H 51 N O 14 )  és  un  fàrmac  de  quimioteràpia  anticancerós  que  s'utilitza  pel              

tractament  de  diversos  tipus  de  càncer.  Es  va  descobrir  al  1968  a  l ’ aïllar  el  compost  de                  

l'escorça   del   teix    Taxus   brevifolia ,   i   observar   que   presentava   activitat   antitumoral.   

  

Aquest,  actua  interrompent  la  xarxa  microtubular  essencial  per  a  la  divisió  cel·lular  i  altres                

funcions   cel·lulars   normals,   el   que   finalment   causa   la   mort   cel·lular.    [26]   

  

El  paclitaxel  s'administra  per  via  parenteral  ja  que  no  té  una  presentació  en  pastilles.  La                 

quantitat  de  paclitaxel  i  el  calendari  d'administració  dependrà  de  factors  com  l’alçada  i  el  pes,                 

l'estat   general   de   salut,   i   el   tipus   de   càncer   o   malaltia   que   pateix.    [27]   
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METODOLOGIA   

  

1.   DISSENY   EXPERIMENTAL   

Amb  l’objectiu  de   demostrar  com  el  Paclitaxel  actua  sobre  les  cèl·lules  de  càncer  d’úter                

generant  l’apoptosi  o  mort  cel·lular  vam  fer   tres  tipus  de  cultius  cel·lulars  utilitzant  la  línia                 

cel·lular  HeLa.  En  un  no  es  va  aplicar  cap  tipus  de  medicament  i,  per  tant,  ha  estat  el  cultiu  de                      

control.  En  un  altre  es  va  posar  una  dosi  de  Paclitaxel  i  en  l’últim,  dues  dosis.  Per  tant,                    

ambdues   mostres   tenien   concentracions   diferents   del   medicament.     

De  cada  tipus  de  cultiu  es  van  fer  tres  plaques,  això  ens  ha  permès  confirmar  que  els  resultats                    

obtinguts   es   repetien   i   no   eren   deguts   a   l’atzar.   

  

2.   DETERMINACIONS   DEL   LABORATORI   

Per  realitzar  les  pràctiques  hem  anat,  durant  la  mateixa  setmana,  tres  vegades  al  laboratori  de                 

la   Vall   d’Hebron.   

  

2.1.   Preparació   de   les   plaques   

Per  tal  de  preparar  les  plaques  amb  les  quals  hem  realitzat  l’experiment,  hem  fet  un  procés                  

previ   de   cultiu   de   les   cèl·lules   congelades   que   hem   utilitzat.     

Tres  dies  abans  de  començar  les  pràctiques,   [Dia  1] ,  hem  tret  la  mostra  de  les  cèl·lules                  

congelades  en  nitrogen  líquid  (-180ºC).  Durant  els  dos  dies  següents,   [Dies  2  i  3],  hem  deixat                  

la   línia   cel·lular   a   la   incubadora   del   laboratori.    

  

Durant  aquest  procés,  ens  hem  familiaritzat  amb  les  normes           

de   seguretat   i   el   material   que   hem   utilizat.   

  

El  quart  dia  hem  començat  a  fer  les  pràctiques.  Amb  el             

microscopi  Olympus  FSX100  hem  tret  diverses  fotografies         

de   la   línea   cel·lular   HeLa   amb   la   qual   experimentarem.   

  

Les  manipulacions  de  la  línia  cel·lular  les  hem  realitzat  dins            

de  la  cabina  de  flux  laminar,  que  deixa  anar  aire  estèril.  El              
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primer  que  hem  fet  ha  estat  recollir  tot  el  medi  de  cultiu  amb  una  pipeta  graduada  de  10  mL  i                      

l’hem  abocat  a  un  tub  d’assaig.  Amb  una  altra  pipeta  de  10  mL  hem  posat  5  mL  de   PBS                     

(Phosphate  Bufferet  Saline) ,  que  és  una  solució  isotònica  que  l’hem  utilitzat  per  netejar  el                

recipient  que  contenia  les  cèl·lules  enganxades.  A  continuació,  amb  la  mateixa  pipeta,  hem               

retirat  el  PBS  de  la  placa  i  l’hem  abocat  juntament  amb  el  medi  de  cultiu  extret  anteriorment.                   

Amb  una  nova  pipeta  de  5  mL  hem  afegit  1  mL  de  tripsina  a  la  placa  de  petri.  La   tripsina  és                       

una  proteasa  que  hem  utilitzat  perquè  les  cèl·lules  es  desenganxessin  de  la  placa.  Hem                

repartit  la  tripsina  per  la  placa  i,  per  últim,  hem  deixat  la  placa  un  parell  de  minuts  a  la                     

incubadora.     

  

Una  vegada  les  cèl·lules  estaven  desenganxades  hem  afegit  4  mL  de  medi  amb  una  pipeta  de                  

10  mL.  Amb  la  mateixa  pipeta  hem  agafat  tot  el  que  hi  havia  a  la  placa  i  l’hem  posat  a  un                       

altre   tub   d’assaig,   i   l’hem   remogut   amb   la   pipeta   perquè   quedés   homogeni.     

  

A  continuació  hem  portat  la  mescla  a  la  centrifugadora.  L’hem            

posat  a  1200  rpm  durant  3  minuts.  Quan  hem  tret  la  mescla  de               

la  centrifugadora,  les  cèl·lules  estaven  al  fons  del  tub.  Hem            

abocat  el  líquid  sobrant  a  un  altre  tub  d’assaig  i  hem  afegit  3               

mL  de  medi  al  tub  on  estaven  les  cèl·lules  amb  una  pipeta  de  5                

mL.  Hem  remogut  la  mescla  amb  la  pipeta  per           

homogeneïtzar-la.     

  

2.2.   Tinció   i   recompte   de   les   cèl·lules     

Amb  una  micropipeta  P20  hem  agafat  20  µL  de  la            

mescla  i  els  hem  afegit  dins  d’un  Eppendorf.          

Després  hem  utilitzat  la  micropipeta  P200  per         

agafar  80  µL  de   blau  de  tripà ,  que  ens  ha  servit             

per  distingir  les  cèl·lules  mortes  de  les  vives.  Les           

cèl·lules  mortes  tenen  forats  a  la  membrana  i          

deixen  passar  la  tinta  del  blau  de  tripà  i,  per  tant,             

es  veuen  blau  fosc.  Aquests  80  µL,  els  hem           

afegit   dins   de   l’Eppendorf   on   estaven   les   cèl·lules   i   ho   hem   barrejat.     
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Una  vegada  estava  tot  barrejat,  amb  una  P20,  hem  agafat  10             

µL  de  la  mescla  i  els  hem  afegit  dins  d’una  banda  de  la               

cambra  de  Neubauer  i  després  uns  altres  10  µL,  a  l’altre             

banda.     

  

La  cambra  de  Neubauer  és  un  instrument  que  serveix  per            

comptar  les  cèl·lules  en  un  medi  líquid.  Es  tracta  d’una  placa             

rectangular  composta  per  dues  creus  formades  per  línies  verticals  i  horitzontals  que  es  troben                

al   centre,   com   es   pot   veure   a   la   fotografia.   

  

Hem  enfocat  el  microscopi  a  cadascun  dels  quadrats  que  hi  ha  a  les  cantonades  per  comptar  el                   

nombre  de  cèl·lules.  Cada  quadrat  està  format  per  16  quadrats  més  petits.  A  l’hora  de                 

comptar,   ho   hem   fet   seguint   l’ordre   que   es   pot   veure   a   la   imatge.     

  

Amb  l’ajuda  d’un  comptador,  hem  comptat  les  cèl·lules  que  hi  havia  a  les  dues  bandes  de  la                   

cambra,   tenint   en   compte   l’explicació   anterior.   
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2.3.    Preparació   de   les   mostres     

Quan  ja  hem  sabut  la  mitjana  de  cèl·lules  que  teníem  en  la  placa  de  cultiu,  hem  fet  uns                    

càlculs  per  saber  quina  quantitat  de  cèl·lules  i  de  medi  havíem  d’afegir  a  cadascuna  de  les  9                   

plaques   que   utilitzarem   per   fer   els   experiments   amb   el   Paclitaxel.     

  

Núm   cèl·lules/   mL   =    Núm   cèl   comptades   x   dilució   x   valor   característic   de   la   cambra     

           Núm   cèl·lules/   mL   =   42.5    ·   5   ·   10.000   =   2.125   x   10 6     c/mL   

  

Tota   la   placa   (3   mL   sol.)    =   2.125   x   10 6    ·   3   =   6.37   x   10 6     cèl·lules/placa   

En   la   placa   inicial   cultivada   tenim   6.37   x   10 6     cèl·lules.   

  

Llavors  hem  calculat  quina  quantitat  de  la  solució  anterior,  que  conté  les  cèl·lules,               

necessitaríem  per  preparar  les  9  plaques  per  fer  l’experiment.  Volem  que  a  cada  placa  hi  hagi                  

la  mateixa  quantitat  de  cèl·lules,  300.000  cèl·lules/placa.  Per  fer  els  càlculs,  comptarem  10               

plaques   perquè   hi   hagi   marge.   

  

300.000   cèl·lules/placa   ·   10   plaques   =   3.000.000    cèl·lules   en   les   9   plaques.   

  

Vtotal   =   4   mL   ·   10   plaques    =   40   mL   

40   mL   -    1,411   mL   =   38,589   mL   de   medi     

  

Després  de  fer  aquests  càlculs  hem  utilitzat  una          

micropipeta   P1.000  per  afegir,  dins  d’un  tub  d’assaig,          

1,411  mL  de  medi  amb  cèl·lules.  Primer  hem  afegit  la            

meitat  que  són  0,705  mL  i  després  0,705  mL  més.  A             

continuació  hem  hagut  d’afegir  els  38,589  mL  de  medi  de            

cultiu.  Hem  anat  afegint  de  10  mL  en  10  mL  fins  a  arribar               

als  30  mL  amb  una  pipeta  de  10  mL.  Amb  la  mateixa              

pipeta  hem  afegit  8  mL  més  i  els  0,589  mL  els  hem  posat               

amb  una  micropipeta  P1.000.  Quan  ho  hem  tingut  barrejat           
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ho  hem  tancat  bé  i  hem  sacsejat  el  tub.  Per  últim  hem  agafat  les  9  plaques  de  Petri  i  hem                      

afegit  4  mL  d’aquesta  mescla  a  cadascuna  d’elles  i  les  hem  deixat  a  la  incubadora  de                  

laboratori.   

  

2.4.   Aplicació   de   Paclitaxel   a   les   mostres   problema   

Al  dia  següent,   [Dia  5] ,  hem  calculat  la  concentració  de  Paclitaxel  que  havíem  recollit  el  dia                  

anterior   a   l'Hospital   General.   

  

Després   hem   calculat   les   dosis   per   aplicar   a   les   mostres   problema:   

  

Dosi   1:   

   

  Dosi   2:   

  

El  primer  que  hem  fet  ha  estat  agafar  una  mostra  control  per              

fer  una  fotografia  amb  el  microscopi.  Llavors,  hem  tornat  a  la             

zona  de  cultiu  on  hem  comprovat  que  la  resta  de  les  plaques              

continguessin  cèl·lules  vives.  A  continuació,  hem  guardat  les          

plaques  control  a  la  incubadora  per  començar  a  administrar  les            

dosis   corresponents   a   les   plaques   de   les   mostres   problema.   

  

Per  la  primera  dosi,  hem  utilitzat  la  micropipeta  P2  per  agafar             

1,423 μL  de  Paclitaxel  i  administrar-la  a  una  de  les  plaques  i  ho               
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hem  repetit  amb  les  altres  dues.  Per  la  segona  dosi,  hem  utilitzat  la  micropipeta  P20  per                  

agafar  14,23  μL  de  Paclitaxel  i  hem  fet  el  mateix  procediment  que  amb  la  dosi  1  amb  les                    

altres  tres  plaques.  Quan  hem  acabat,  hem  guardat  a  la  incubadora  totes  les  plaques.  Les                 

mostres  les  hem  deixat  durant  el  dia  següent  incubant-se,   [Dia  6] ,   perquè  el  Paclitaxel  faci                 

efecte   en   les   cèl·lules.   

  

2.5.   Observació   dels   efectes   del   Paclitaxel   

Un  cop  les  plaques  problema  han  estat  incubades  amb  el  Paclitaxel,  el  primer  que  hem  fet  ha                   

estat  fer  fotos  de  cadascuna  de  les  plaques,   [Dia  7] .  Per  aquesta  part  de  la  pràctica  no                   

necessitàvem   esterilitat,   per   tant,   podíem   treballar   al   taulell   del   laboratori.   

  

Per  començar,  hem  tret  el  medi  de  cultiu  de           

cadascuna  de  les  nou  plaques  i,  amb  ajuda  d’una           

pipeta  Pasteur,  l’hem  posat  dins  d’uns  tubs         

d’assaig  que  estaven  numerats  de  l’1  al  9.  Amb  una            

pipeta  Pasteur  nova,  hem  afegit  1  mL  de  PBS  a  les             

plaques  i,  amb  la  mateixa  pipeta,  l’hem  retirat  i           

l’he m  deixat  als  mateixos  tubs  per  portar-lo         

després  a  la  centrifugadora.  A  continuació,  amb         

una  pipeta  nova  hem  afegit  1mL  de  tripsina  a  les            

plaques  per  desenganxar  les  cèl·lules  i  les  hem          

re mogut   perquè  quedi  ben  repartit.  Després  hem         

anat  a  deixar  les  plaques  de  petri  a  la  incubadora            

mentre  centrifugàvem  els  tubs  d’assaig  durant  2         

minuts  a  4.000  rpm.  Hem  posat  la  centrifugadora  a           

un  número  elevat  de  revolucions  perquè  el  medi  conté  cèl·lules  mortes  i,  com  tenen  menys                 

densitat   que   les   vives,   els   costa   més   quedar   al   fons   de   tub.   

  

Una  vegada  transcorregut  el  temps  necessari,  hem  retirat  els  tubs  de  la  centrifugadora  i  les                 

plaques  de  Petri  de  la  incubadora  per  tornar  al  laboratori.  Un  cop  allà,  hem  tret  la  tripsina  de                    

les  plaques  mitjançant  una  pipeta  nova  i  l’hem  deixat  als  tubs  d’assaig;  després  hem  afegit  1                  

mL  de  medi  de  cultiu,  hem  tancat  les  plaques  per  remoure-les  i  hem  retirat  el  medi  amb  la                    
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mateixa  pipeta.  A  continuació  hem  tornat  a  centrifugar  els  tubs,  però  aquesta  vegada  a  3.500                 

rpm   durant   2   minuts.   Una   vegada   centrifugat,   hem   abocat   el   sobrenedant   dels   tubs   a   la   pica.     

  

Posteriorment,  hem  començat  amb  l’ assaig  de  Nicoletti ,  que  serveix  per  determinar  la  fase               

del  cicle  cel·lular  en  la  que  estan  les  cèl·lules  i  el  percentatge  de  cèl·lules  que  estan  en  fase                    

apoptòtica.   

  

Per  començar  l’assaig,  hem  afegit  1.000  µL  de          

PBS  fred  amb  la  micropipeta  P1.000  a  cadascun          

dels  tubs  i  amb  ajuda  del  vòrtex  hem  barrejat  el            

PBS  fred  amb  les  cèl·lules.  Després  hem  afegit          

900  µL  d’etanol  (70%)  gota  a  gota  a  cada  tub,            

mentre  utilitzàvem  el  vòrtex,  amb  la  mateixa         

micropipeta  per  fixar  les  cèl·lules.  Una  vegada         

afegit  l’etanol,  hem  deixat  els  tubs  incubant  en  gel           

durant  30  minuts.  Aquest  procés,  l'hem  fet  en  gel  perquè  l’alcohol  és  molt  volàtil  i  d’aquesta                  

manera   no   s’evapora   tan   fàcilment.   

  

Passats  els  30  minuts,  hem  centrifugat  els  tubs  durant  2  minuts  a  3.500  rpm.  Després  hem                  

descartat  el  sobrenedant  i  hem  assecat  la  part  superior.  Hem  fet  un  rentat  amb  1  mL  de  PBS                    

fred  utilitzant  una  pipeta  Pasteur  i  hem  tornat  a  centrifugar  un  altre  cop  a  3.500  rpm  durant  2                    

minuts.  Hem  descartat  el  PBS  i  hem  tornat  a  afegir  250  µl  de  PBS  amb  ajuda  de  la                    

micropipeta  P1.000  i,  amb  una  punta  nova,  hem  afegit  250  µL  de  solució  d’extracció  d’ADN,                 

que  està  composta  de  190  mL  de  Na 2 HPO 4  a  0.2  M,  8  mL  d’àcid  cítric  a  0.1  M  i  amb  un  pH                        

de  7,8  i  serveix  per  trencar  el  nucli  de  les  cèl·lules  perquè  l’ADN  es  pugui  tenyir.  Ho  hem                    

passat   pel   vòrtex   i   ho   hem   incubat   10   minuts   a   37ºC.   

  

Mentrestant,  hem  preparat  la  solució  de  tinció  d’ADN  comptant  com  si  tinguéssim  12  tubs  en                 

lloc   de   9   per   tenir   marge.   

● 3   µL   ARNse   (10   mg/   mL)   →   3·12   =   36   µL   

● 12   µL   IP   (1   mg/mL)   →   12·12   =   144   µL   

● 285   µL   PBS   →   285·12   =   3.420   µL   
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Quan  han  passat  els  10  minuts,  hem  centrifugat  els  tubs  a  3.500  rpm  durant  2  minuts  i  hem                    

descartat  el  sobrenedant.  Després  hem  afegit  300  µL  de  la  solució  de  tinció  preparada                

prèviament  amb  la  micropipeta  P1.000  i  hem  deixat  incubar  els  tubs  coberts  amb  paper                

d’alumini   durant   30   minuts.   

  

Per  finalitzar,  hem  anat  al  citòmetre  per  realitzar  la   citometria  de  flux ,   que  ens  permet  fer                  

l’anàlisi  de  cada  cèl·lula  i  distingir  les  seves  característiques.  El  citòmetre  aspira,  mitjançant               

una  agulla,  el  contingut  dels  tubs  i  passa  per  un  làser  verd,  que  analitza  el  grau  de                   

fluorescència  de  les  cèl·lules  d’una  en  una.  Amb  aquesta  informació,  l’ordinador  crea  dos               

gràfics  de  punts  que  ens  indiquen,  per  una  banda,  les  característiques  de  mida  i  de  rugositat                  

de  les  cèl·lules  que  ens  fan  descartar  tot  allò  que  no  siguin  cèl·lules  i,  per  l’altra,  mitjançant  la                    

quantitat  de  fluorescència  vermella,  ens  permet  descartar  totes  aquelles  que  estan             

aglomerades  i  que,  per  tant,  indica  que  contenen  més  de  4n.  També  crea  un  diagrama  lineal                  

que   ens   mostra   la   quantitat   de   cèl·lules   que   hi   ha   a   cada   fase   del   cicle   cel·lular.   
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RESULTATS   

  

1.   FOTOGRAFIES   DELS   CULTIUS   CEL·LULARS   

Mitjançant  un  microscopi  Olympus  FSX100,  vam  realitzar  fotografies  dels  cultius  cel·lulars             

un   cop   aplicat   el   Paclitaxel   a   les   mostres   problema   ( figura   1 ).     

                 Figura   1.     Fotografies   dels   cultius   cel·lulars   amb   microscopi   Olympus   FSX100.   

  

  

  

  

  

  

- Imatge   1:   mostra   control,   cultiu   cel·lular   sense   Paclitaxel.   

- Imatge   2:   mostra   amb   una   dosi   de   Paclitaxel.   

- Imatge   3:   mostra   amb   una   dosi   superior   de   Paclitaxel.   

  

Podem  observar  petites  diferències  entre  la  primera  i  la  segona  però  entre  les  dues  primeres  i                  

la  tercera  s’aprecien  força  diferències.  Comparant  la  segona  amb  la  primera,  veiem  que  hi  ha                 

moltes  més  cèl·lules  brillants.  Mentre  que  a  la  tercera  imatge  no  s’aprecia  gairebé  cap  cèl·lula                

i  les  que  podem  veure  són  totes  brillants.  Les  cèl·lules  més  brillants  són  cèl·lules  mortes  que                  

s’han   desenganxat   del   fons   de   la   placa.     

  

2.   GRÀFICS   DEL   CITÒMETRE   

Abans  d’exposar  els  resultats  gràfics,  cal  esmentar  que  hem  hagut  de  descartar  una  de  les  tres                  

mostres  de  control  i,  per  tant,  també  de  paclitaxel,  ja  que  el  resultat  és  força  diferent  a  les                    

altres  dues.  També  hem  hagut  de  descartar  totes  les  plaques  de  la  dosi  2  de  paclitaxel  a  causa                    

que   hi   havia   molt   poques   cèl·lules   a   les   plaques   i   el   citòmetre   no   era   capaç   de   comptar-les.     

  

Mostrarem  tres  gràfics  diferents,  dos  de  punts  i  un  lineal,  creats  per  l’ordinador  després  que  el                  

citòmetre   hagi   analitzat   les   cèl·lules:   
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● En  els  gràfics  de  punts ,  les  cèl·lules  que  es  troben  a  l’exterior  de  l’heptàgon  i  del                  

triangle  no  ens  són  útils,  ja  que  poden  no  ser  cèl·lules  o  bé  poden  ser  aglomeracions                  

d’aquestes.  Per  tant,  ens  quedem  amb  les  que  estan  a  l’interior  per  explicar  els                

resultats   obtinguts.   

● El   gràfic  lineal  ens  mostra  els  percentatges  de  cèl·lules  que  hi  ha  en  cada  fase  del                  

cicle  cel·lular.  L’eix  d'abscisses  representa  la  quantitat  d’ADN  que  conté  cada  cèl·lula              

i  d’aquesta  manera  podem  saber  en  quina  fase  estan.  L’eix  d’ordenades,  en  canvi,  fa                

referència   a   la   quantitat   de   cèl·lules   que   hi   ha   en   cadascuna   de   les   fases.     

  

A  les   figures  2  i  3   podem  veure  les  gràfiques  de  citometria  de  les  mostres  control  i  mostres                    

tractades   amb   Paclitaxel,   respectivament.   

  

Figura   2 .   Gràfics   de   citometria   de   les   mostres   control.   

  

Als  gràfics  de  punts,  es  pot  veure  una  major  concentració  de  punts  dins  de  les                 

formes  geomètriques,  que  fora  d’elles.  Al  gràfic  lineal,  els  percentatges  de             

cèl·lules  en  cada  fase  del  cicle  cel·lular  són  bastant  similars,  excepte  el  de  les                

cèl·lules  que  estan  mortes  o  que  s’estan  morint  que  és  inferior  als  altres.  Tot  i                 

així,   hi   ha   més   cèl·lules   en   fase   G0/G1   que   en   les   altres   fases.     
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Figura   3 .   Gràfiques   de   citometria   de   les   mostres   amb    una   dosi   de   Paclitaxel    després   de   48h.   

  

Als  gràfics  de  punts  de  les  mostres  tractades  amb  Paclitaxel,  es  pot  veure  una               

concentració  de  punts  menor  que  als  gràfics  de  la  mostra  de  control.  Al  gràfic                

lineal,  els  percentatges  de  cèl·lules  en  cada  fase  són  força  diferents,  però              

respecte  a  les  de  les  mostres  control,  ha  augmentat  el  percentatge  de  cèl·lules  en                

fase  apoptòtica,  en  fase  G0/G1  i,  en  una  de  les  dues  mostres,  en  fase  G2  i  ha                   

disminuït   el   percentatge   de   cèl·lules   en   fase   S   i   en   l’altra   mostra   en   fase   G2.   

  

3.   PERCENTATGE   DE   CÈL·LULES   EN   LES   FASES   DEL   CICLE   CEL·LULAR   

Figura   4:    Gràfics   de   barres   de   cada   fase   del   cicle   cel·lular   
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En   les   següents   taules   estan   representades   les   dades   dels   gràfics   de   la   Figura   4.   

  

3.1.   Fase   Sub   G1   

La  fase  Sub  G1  és  la  fase  en  la  qual  les  cèl·lules  tenen  menys  de  2n  (dotació  cromosòmica                    

diploide),  això  vol  dir  que  s’estan  morint  o  que  estan  mortes.  La  mostra  control  és  una  mostra                   

de  cèl·lules  canceroses  sense  tractar  i,  per  tant,  el  percentatge  de  cèl·lules  mortes  és  molt                 

baix.   

  

Taula   2:    Dades   de   la   fase   Sub   G1.   

  

  

3.2.   Fase   G0/G1   

En  les  fases  G0  i  G1  és  on  es  troben  la  majoria  de  cèl·lules  de  l’organisme.  En  aquest  cas,  els                      

percentatges  de  les  mostres  control  i  les  mostres  problema  són  similars  entre  sí  i  són  majors                 

que   el   de   les   altres   fases.     

  

Taula   3:    Percentatge   de   cèl·lules   en   fase   G0/G1.   

  

  

3.3.   Fase   S   

A  la  fase  S  té  lloc  la  duplicació  de  l’ADN.  En  aquest  cas,  els  percentatges  de  les  cèl·lules  que                     

estaven   en   procés   de   duplicació   han   disminuït   després   de   l’aplicació   del   Paclitaxel.   
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Taula   4:    Percentatge   de   cèl·lules   en   Fase   S.   

  

  

3.4.   Fase   G2/M   

A  la  fase  G2  i  M,  les  cèl·lules  estan  preparades  per  dividir-se  o  ja  estan  en  procés  de  divisió.                     

Com  ens  mostren  les  dades  de  la  taula  5,  els  dos  percentatges,  tant  el  de  la  mostra  control                    

com   el   de   la   mostra   problema,   són   similars.   

  

Taula   5:    Percentatge   de   cèl·lules   en   Fase   G2/M.   
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ANÀLISI   DE   RESULTATS   

  

1.  ANÀLISI  DE  LES  FOTOGRAFIES  FETES  AMB  EL  MICROSCOPI  OLYMPUS            

FSX100   

A  la   Figura  1   es  mostren  tres  imatges  fetes  amb  el             

microscopi  Olympus  FSX100.  La  primera  imatge  és  una          

fotografia  de  la  mostra  control  en  la  qual,  com  hem  exposat             

als  resultats,  les  cèl·lules  estan  d’un  color  marronós  i  no            

brillen  gaire;  això  és  degut  al  fet  que  estan  vives,  fet  que              

també  es  pot  comprovar  apreciant  que  la  majoria  estan  en            

procés   de   divisió   tal   com   es   pot   apreciar   en   aquesta   fotografia.     

  

A  la  segona  imatge  podem  veure  que  hi  ha  moltes  cèl·lules  brillants  que,  com  hem  dit                  

prèviament,  vol  dir  que  estan  mortes.   A  més,  les  que  es  veuen  de  color  marronós,  per  tant,  les                    

que  estan  vives,  no  estan  dividint-se  sinó  que  romanen  en  fase  G0  o  G1 .  Així  doncs,                  

l’aplicació  d’una  dosi  de  Paclitaxel  té  una  clara  incidència  en  l’augment  de  cèl·lules  mortes                

en   la   mostra,   fet   que   demostra   l’efecte   del   medicament.   

  

Finalment,  en  la  darrera  fotografia,  que  és  la  que  portava  la  segona  dosi  de  tractament,  no                  

apreciem  pràcticament  cap  cèl·lula.  Això  pot  ser  degut  al  fet  que  la  segona  dosi  tenia  una                  

concentració  de  Paclitaxel  més  elevada  que  ha  provocat  que  gairebé  totes  les  cèl·lules              

d’aquestes  mostres  hagin  mort.  Aquest  resultat  indica  que,  amb  una  segona  dosi  de  Paclitaxel,                

la  mortalitat  en  els  cultius  cel·lulars  és  gairebé  del  100%.  El  fet  de  no  disposar  de  cèl·lules                   

vives  per  analitzar  la  fase  del  cicle  en  què  estaven  ha  fet  que  descartéssim  aquestes  mostres                  

pels   experiments   posteriors   amb   citometria   de   flux.     

  

2.   ANÀLISI   DELS   GRÀFICS   DEL   CITÒMETRE   

Als  gràfics  de  punts,  com  era  d’esperar,  dins  de  les  formes  geomètriques  hi  ha  més                 

concentració  a  causa  que  aquests  gràfics  ens  serveixen  per  descartar  tot  allò  que  puguin  no                 

ser   cèl·lules   i   també   aquelles   que   estiguin   agrupades.   
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Comparant  els  gràfics  de  punts  d’ambdós  tipus  de  mostres,  podem  veure  que  la  disposició                

dels  punts  és  similar,  però,  en  les  mostres  amb  Paclitaxel,  la  concentració  de  punts  disminueix                 

molt   a   causa   que   aquest   ha   fet   que   moltes   cèl·lules   morin.     

  

Comparant  els  gràfics  lineals,  es  poden  veure  dues  grans  diferències.  Aquestes  són:  en  les                

mostres  tractades  amb  Paclitaxel  hi  ha  hagut  un  augment  de  cèl·lules  en  la  fase  apoptòtica  i                  

una  disminució  de  cèl·lules  en  la  fase  S.  Això  indica  que  el  Paclitaxel  ha  actuat  sobre  els                   

cultius  de  cèl·lules  cancerígenes  i  ha  provocat  una  aturada  de  la  divisió  cel·lular  i  un  augment                  

de   la   mortalitat.     

  

3.  ANÀLISI  DEL  PERCENTATGE  DE  CÈL·LULES  EN  LES  FASES  DEL  CICLE             

CEL·LULAR     

  

3.1.   Fase   sub   G1   

Com  hem  exposat  prèviament  a  la   Taula  2 ,  el  percentatge  de  cèl·lules  en  aquesta  fase  després                  

d’administrar  el  medicament  ha  augmentat.  Això  és  degut  al  fet  que  les  cèl·lules  canceroses,                

en  comptes  de  morir,  és  divideixen  descontroladament  i  el  que  fa  el  medicament  és  aturar                 

aquesta  divisió  descontrolada  fins  a  portar-les  a  la  fase  apoptòtica.  Aquest  canvi  ens  permet                

apreciar   l’eficàcia   del   medicament.     

  

3.2.   Fase   G0/G1   

A  la   Taula  3   hem  observat  que  en  aquesta  fase  hi  ha  un  petit  augment  del  percentatge  en  les                     

mostres  tractades,  gairebé  insignificant.  La  diferència  de  percentatges  entre  les  dues  plaques              

amb  Paclitaxel  podria  donar-se  a  algun  possible  error  comès  a  l’hora  d’administrar-lo.  Per               

tant,  en  aquesta  fase,  de  la  mateixa  manera  que  passa  en  la  fase  G2/M,  podem  apreciar  una  de                    

les  limitacions  de  l’estudi  pel  fet  de  només  disposar  de  dues  rèpliques  de  la  mostra  problema.                  

Això  ha  provocat  que  la  desviació  mitjana  sigui  elevada,  ja  que  els  resultats  d’una  i  de  l’alta                   

han   estat   molt   diferents.   
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3.2.   Fase   S   

Com  hem  explicat  a  la   Taula  4,   el  percentatge  de  cèl·lules  després  de  l’aplicació  del                 

medicament  ha  disminuït  a  causa  que  en  aquesta  fase  es  produeix  la  duplicació  de  l’ADN,  i  el                   

que   fa   el   Paclitaxel   és   aturar   el   procés   de   duplicació   i   divisió   de   les   cèl·lules   canceroses.   

  

3.3.   Fase   G2/M   

Com  es  pot  veure  a  la   Taula  5,   els  percentatges  de  les  mostres  són  bastant  semblants,  la  qual                    

cosa  ens  fa  pensar,  juntament  amb  el  càlcul  de  la  desviació  mitjana  calculat  previament,  que                 

possiblement  són  deguts  a  un  error  a  l’hora  d’administrar  el  medicament,  a  més  del  factor                 

negatiu   de   tenir   poques   rèpliques.     

  

En  resum,  les  cèl·lules  de  les  mostres  tractades  amb  Paclitaxel,  en  comparació  amb  les                

mostres  control,  estan  majoritàriament  en  fase  sub  G1,  fase  relacionada  amb  l’apoptosi              

cel·lular.  Així  mateix,  el  percentatge  d’aquestes  cèl·lules  en  la  fase  S  disminueix,  i  indica  que                 

el   Paclitaxel   també   actua   aturant   la   divisió   de   les   cèl·lules   canceroses.     
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CONCLUSIONS   

  

Una  vegada  hem  analitzat  els  resultats  podem  extreure  diverses  conclusions.  Les  dades  més               

rellevants  han  estat  que  l’aplicació  del  Paclitaxel  en  mostres  de  càncer  d’úter  ha  provocat  un                 

augment  de  cèl·lules  mortes  o  en  fase  apoptòtica  i  una  disminució  de  les  cèl·lules  que  estan                  

en   procés   de   divisió,   en   comparació   a   les   mostres   control.     

  

Sabem  que  el  Paclitaxel  inhibeix  les  proteïnes  que  formen  la  xarxa  microtubular  i  algunes                

altres  funcions  que  es  donen  abans  de  la  divisió  cel·lular  fins  a  portar  les  cèl·lules  a                  

l’apoptosi.  Per  tant,  la  disminució  de  cèl·lules  en  procés  de  divisió  i  la  reducció  de  cèl·lules                  

vives  en  les  mostres  de  càncer  on  s’ha  aplicat  el  Paclitaxel  confirmen  la  nostra  hipòtesi.  En                  

resum,  el  Paclitaxel  altera  el  cicle  cel·lular  amb  una  dosi  i  amb  dues  les  porta  directament  a                   

l’apoptosi.  Per  aquest  motiu  no  vam  obtenir  resultats  de  la  segona  dosi  quan  vam  passar  les                  

mostres   pel   citometre,   estaven   gairebé   totes   mortes.     

  

Una  limitació  important  en  aquest  estudi  és  el  nombre  de  rèpliques.  A  causa  que  només  vam                  

poder  realitzar  tres  rèpliques  de  cada  mostra  i  que  una  de  les  rèpliques  la  vam  haver  de                   

descartar  perquè  va  donar  uns  resultats  erronis,  ha  fet  que  alguns  resultats  tinguessin  una                

variació  molt  gran  i  no  puguem  fer  una  interpretació  fiable  de  les  dades.  Aquesta  variació                 

podria  haver  estat  per  un  mal  recompte  de  les  cèl·lules  o  per  haver  fet  algun  procés  erroni  a                    

l’hora  d’administrar  el  medicament.  El  fet  de  tenir  només  dues  rèpliques  ens  ha  dificultat                

l'anàlisi   d’aquestes   dades   a   l’hora   de   localitzar   on   es   trobaven   els   errors.     

  

La  realització  d’aquest  treball  en  ha  servit  per  adquirir  coneixements  sobre  el  càncer  d’úter  i                 

més  concretament  sobre  com  afecta  el  tractament  en  les  cèl·lules  canceroses  d’aquest  tumor               

maligne.  A  més,  hem  pogut  observar,  de  primera  mà,  com  funciona  un  laboratori               

experimentant   amb   una   línia   cel·lular   d’aquest   tipus   de   càncer.     

  

Fent  aquest  treball,  ha  fet  que  ens  adonem  de  la  gravetat  d’aquesta  malaltia  i  ens  semblaria                  

interessant  poder  continuar  la  recerca,  difonent  la  importància  de  posar-se  la  vacuna  del  VPH                

ja  que  aquest  virus  és  la  principal  causa  del  càncer  d’úter.  A  més,  també  caldria  concienciar  la                   
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població  femenina  de  la  necessitat  de  fer-se  revisions  ginecològiques  cada  tres  anys.  Per  tant,                

ens  agradaria  poder  seguir  aquesta  recerca  treballant  al  voltant  de  la  importància  de  tenir  una                 

bona  salut  pública,  per  tal  de  fer  una  prevenció  real  en  la  població  amb  malalties  com                  

aquesta.     
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