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INTRODUCCIÓ
Des del principi de batxillerat, tenia clar que volia que el meu Treball de Recerca
estigués relacionat amb la ciència, en concret, amb la recerca científica, ja que és al que
m’agradaria dedicar-me en un futur. Per aquesta raó vaig decidir realitzar aquest treball,
el qual està implícitament connectat amb la recerca biomèdica.
Gràcies a que se’m va brindar l’oportunitat d’efectuar les pràctiques del Treball a
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, vaig poder acabar de definir quin seria
l’àmbit en el que treballaria i el tema en el que em centraria. Per tant, el tema del Treball
no el vaig decidir jo sola, sinó que mitjançant reunions amb els treballadors de l’IRB
vam acabar de definir com seria el meu TdR. Finalment, com que el Departament en el
que tenia l’ocasió de fer les pràctiques era el Departament d’Oncologia, vam decidir que
el treball estaria relacionat amb les diverses formes amb les quals es pot estudiar el
càncer.
Vam escollir aquest treball perquè engloba una gran part de la investigació oncològica, i
també requereix la disposició de vàries instal·lacions. D’aquesta manera, vaig poder
conèixer moltíssimes àrees de l’Institut i els diferents treballs relacionats amb la
investigació que s’hi duen a terme.
M’ha agradat molt fer aquest Treball, ja que m’ha fet adonar que vull dedicar-me a la
recerca en un futur. Gràcies a l’oportunitat que em va donar l’IRB, vaig poder aplicar
tota la teoria exposada en aquest treball.
Quan va començar aquesta experiència estava molt motivada, ja que era una
privilegiada: no tothom té l’ocasió de conèixer un Institut de Recerca i treballar-hi.
Tenia moltíssimes ganes d’aprendre conceptes nous, i d’esbrinar si de veritat treballar
en un laboratori era el que volia fer en un futur. Em feia molt feliç poder accedir a
aquestes pràctiques, i tenia la sensació que podria fer un molt bon Treball.
Un cop vam fixar el tema del meu treball, calia concretar com es realitzaria i quins
serien els objectius.
Al final, vam acordar que la finalitat del meu TdR seria confirmar la següent hipòtesi
mitjançant les diferents pràctiques realitzades:
“ Els models biològics són eficaços en l’estudi del càncer”
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Els altres objectius generals de l’experiència serien: aprendre sobre el món de la
investigació, introduir-me en l’àmbit d’un laboratori professional i conèixer els mètodes
d’estudi en la biomedicina.
Centrant-me en el tema del Treball, els objectius són bàsicament comprovar l’efectivitat
dels diferents models d’estudi en l’àmbit oncològic i extreure conclusions fermes, que
comprovin la meva hipòtesi.
Per verificar aquesta hipòtesi he seguit uns procediments molt concrets: primer, he
buscat informació sobre la malaltia que s’estudia i sobre els diferents models amb els
quals es pot estudiar. Abans de presentar les pràctiques, he hagut d’informar-me sobre
tot el que estigués relacionat amb aquestes, ja que gairebé tots els conceptes eren nous
per a mi, i per aquesta raó el marc teòric del treball és força extens. Un cop he pogut
entendre com es realitzen les pràctiques, les he pogut dur a terme i les he plasmat en el
Treball mitjançant el mètode científic.
Podria afirmar-se que el meu treball és un estudi intensiu de les diferents vies
d’investigació que s’utilitzen per intentar trobar la cura del càncer en els humans. Com
aquestes vies són molt diverses, el treball consta de tres pràctiques diferents presentades
individualment.
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I.

Introducció teòrica
1- Què és el càncer?

El càncer és una malaltia en la qual unes determinades cèl·lules pateixen alteracions
moleculars que modifiquen l’harmonia d’una societat multicel·lular (teixits), i poden
arribar a destruir-la totalment. Una cèl·lula ha de seguir el cicle cel·lular adequat:
créixer, dividir-se, diferenciar-se i estar en repòs o morir, en cas que sigui defectuosa
(apoptosi). Les cancerígenes tendeixen a proliferar de manera descontrolada, en alguns
cops causant metàstasi1. El càncer és una afecció genètica, ja que està causada per
variacions en els gens que controlen els funcionament de les cèl·lules.
En un humà, en el qual hi ha més de 1014 cèl·lules, hi ha milions de mutacions cada dia
que interrompen els controls del cicle cel·lular (creixement, síntesi de proteïnes i
divisió). La gran majoria de cèl·lules mutades són reconegudes i eliminades pel sistema
immunitari: només un petit percentatge pot sobreviure i eventualment, proliferar i
convertir-se en un tumor. Per tant pot ser molt greu si una d’aquestes mutacions no
s’identifica. Hi ha alteracions que donen l’avantatge a les cèl·lules de créixer de manera
descontrolada, de dividir-se molt més ràpidament i de sobreviure més fàcilment,
provocant així clons mutants en creixement. Com que proliferen molt més que les
cèl·lules que les envolten, formen un tumor. Són cèl·lules plenes d’errors que ocupen el
lloc d’altres teixits. Les cèl·lules filles de la primera cèl·lula mutada poden arribar a
destruir tota una societat cel·lular.
La principal diferència entre les cèl·lules cancerígenes i les cèl·lules sanes és que les
primeres estan molt menys especialitzades que les segones. Això vol dir que mentre les
cèl·lules normals maduren i adopten una funció específica segons la seva localització en
l’organisme, les cèl·lules alterades no ho fan, i per tant segueixen dividint-se sense
aturar-se. D’altra banda, les cèl·lules canceroses poden ignorar les senyals de
l’organisme que els hi ordena l’apoptosi, que és la mort programada de les cèl·lules
innecessàries per l’organisme.

1

Les cèl·lules canceroses se separen del tumor original (primari), viatgen a través del sistema sanguini o
limfàtic i formen un tumor nou en altres òrgans o teixits del cos. El nou tumor metastàtic és del mateix
tipus que el tumor primari. (Veure punt 3 dins l’apartat).
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També són capaces d’evitar que el sistema immunitari les destrueixi, és a dir, creen una
resistència (mutació) contra les cèl·lules immunològiques 2, a les quals els hi impedeix
atacar-les per eliminar-les de l’organisme.
CÈL·LULES CANCERÍGENES

CÈL·LULES SANES

Figura 1: Cèl·lules canceroses d’endometri.

Figura 2: Cèl·lules de la sang sanes.

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, 2017

(https://serc.carleton.edu/woburn/overarching/hem
a_leuk.html)

Les cèl·lules cancerígenes es caracteritzen
per tenir una forma molt irregular.

Les cèl·lules sanes tenen una forma molt
més circular, i el nucli és més visible.

Les cèl·lules cancerígenes tenen dues característiques heretables:
1) Es reprodueixen en contra de les restriccions associades al creixement i
divisió d’una cèl·lula, és a dir, es reprodueixen sense el controls habituals, i per
tant:
2) Envaeixen i colonitzen zones normalment ocupades per altres cèl·lules.
Són aquestes dues propietats les que fan al càncer tan perillós. Quan una cèl·lula
anòmala creixi en massa i proliferi sense control, donarà lloc a un tumor o neoplasma.
Hi ha diferents tipus de càncer depenent del lloc de l’organisme on es situen. Alguns
dels més coneguts són:
-

Carcinoma: es desenvolupa en les cèl·lules epitelials que cobreixen les
superfícies internes i externes de l’organisme.

-

Sarcoma: es forma en els ossos i ens els teixits tous, ens els músculs, en teixits
adipós, vasos sanguinis, vasos limfàtics i teixits fibrosos ( tendons i lligaments).

2

És el conjunt de cèl·lules d'un organisme que el protegeixen contra les malalties per mitjà de la
identificació i l'eliminació de patògens (organismes que provoquen infermetats) i cèl·lules tumorals, les
quals poden adquirir adaptacions en contra seva.
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-

Leucèmia: s’inicia en els teixits que formen la sang, a la medul·la òssia. Crea
uns glòbuls blancs defectuosos que s’acumulen a la sang, impedint un
desplaçament d’oxigen correcte. Aquests glòbuls blancs són “immadurs” i
perjudicials.
Les cèl·lules de la medul·la òssia normals són desplaçades per un nombre
creixent de cèl·lules malignes, la qual cosa es manifesta en una falta de
plaquetes i de glòbuls blancs regulars necessaris per coagular sang i combatre la
infecció. L’excés de glòbuls blancs impedeix que els glòbuls vermells que
transporten l’oxigen es desplacin amb normalitat.

Figura 3: A l’esquerra, imatge d’una biòpsia d’una medul·la òssia sana, amb
el nombre de glòbuls blancs (cèl·lules de color lila) adequat. A la dreta,
biòpsia d’una medul·la òssia amb leucèmia, amb un excessiu nombre de
glòbuls blancs.( https://serc.carleton.edu/woburn/overarching/hema_leuk.html)

-

Limfoma: és un tipus de càncer que comença en els limfòcits, que formen part
del sistema immunitari.

-

Melanoma: es situa a les cèl·lules encarregades de produir melanina, és a dir, en
teixits pigmentats. Un exemple seria el càncer de pell causats per l’exposició
solar.

2- Bases moleculars del càncer.
Ens referim com a “bases moleculars del càncer”, a aquells fenòmens genètics que
provoquen que una cèl·lula sigui cancerosa. El càncer pot venir provocat tant per un
oncogen3 com per un error en un gen supressor de tumors4. Un oncogen és un gen que
té la capacitat de mutar i transformar-se, induint a la formació d’un càncer en una
determinada cèl·lula.
3

Un oncogèn és un gen que, quan ha mutat, ajuda a convertir una cèl·lula normal en una cèl·lula tumoral.
És un gen que redueix la probabilitat que una cèl·lula d'un organisme multicel·lular es transformi en una
cèl·lula cancerosa.
4
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Un càncer pot sorgir de qualsevol de les dues mutacions anteriorment anomenades i
tenir els mateixos efectes en el organisme, perquè la majoria dels controls cel·lulars
tenen components estimuladors (oncogens) i inhibidors (supressió tumoral). És a dir que
l’efecte del càncer en el cos serà similar, tot i que l’origen de la mutació sigui diferent.
Però per entendre com funciona una cèl·lula cancerígena, el més important es distingir
entre les diferents vies reguladores i bioquímiques que conté, com per exemple: la que
regula el cicle cel·lular, l’apoptosi, les interaccions amb altres cèl·lules...
Hi ha una sèrie de característiques que són rellevants per gairebé tots els càncers,
independentment d’allò que els hagi causat:
-

En l’origen de la carcinogènesi (creació del càncer) es troba un dany genètic que
no és letal. El càncer pot venir donat per una exposició ambiental (agents
exteriors, virus, químics exteriors o bé productes d’un metabolisme cel·lular
endogen), pot ser heretat, o pot ser totalment espontani.

-

Un tumor està format per l’expansió clònica d’una única cèl·lula que conté la
mutació genètica. Són identificables gràcies a les seqüències de DNA o bé per
anàlisi de cromosomes.

-

Els principals factors que, bàsicament, muten a l’hora dividir-se i donar lloc a
cèl·lules canceroses, són 4 tipus de reguladors genètics: els promotors del
creixement de proto-oncogens5, els inhibidors del creixement tumoral, els gens
que regulen l’apoptosi6 i els gens involucrats en la reparació del DNA. Si
aquests reguladors es veuen afectats per un error, tota la cèl·lula també s’hi
veurà afectada, ja que son determinants per al bon funcionament cel·lular.

-

La carcinogènesi és el resultat d’una acumulació de mutacions.

A part de les mutacions en el DNA, les mutacions epigenètiques també influeixen en la
creació del càncer. Les alteracions epigenètiques 7 inclouen la metilació del DNA o la
modificació de les histones (emmagatzemen les cromatines en forma de cromosomes).
5

Són gens els quals promouen el creixement i la divisió de la cèl·lula. Codifiquen factors de transcripció
que estimulen l'expressió d'altres gens, molècules de transducció de senyals que estimulen la divisió
cel·lular i també són reguladors del cicle cel·lular. Per tant són molt importants per evitar la formació de
cèl·lules tumorals.
6
És una forma de mort cel·lular programada en els organismes pluricel·lulars. Quan una cèl·lula és
defectuosa, mor, per a no seguir dividint-se i per reciclar els seus components (proteïnes, orgànuls..)
7
Una alteració epigenètica és un canvi hereditari que no afecta la seqüència d'ADN sinó que produeix un
canvi en l'expressió gènica. No afecta directament a l’ordre dels nucleòtids, és a dir, no hi ha errors en la
codificació de proteïnes.
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Si una cèl·lula no metila el seu DNA , pot provocar la inhibició de gens supressors de
tumors.
Les cèl·lules canceroses es diferencien de les cèl·lules sanes. Hi ha vuit marques
distintives fonamentals:
-

Són autosuficients en el que engloba el seu creixement, és a dir, tenen la
capacitat d’augmentar de mida i proliferar sense l’ajuda d’estímuls externs.
Normalment poden fer-ho a causa de l’activació d’un oncogen.

-

Són insensibles als senyals inhibidors del creixement (supressors de tumors).

-

Tenen un metabolisme cel·lular alterat. Les cèl·lules tumorals experimenten un
canvi metabòlic en la glicòlisi aeròbica que els permet la creació de
macromolècules, les quals li donen més energia per a formar els orgànuls
necessaris per a un creixement ràpid.

-

Evadeixen l’apoptosi (mort cel·lular programada).

-

Tenen un potencial il·limitat a l’hora de replicar-se (immortalitat). No tenen cap
restricció a l’hora de proliferar i tenen la capacitat d’evitar la senescència i errors
en la mitosi.

-

Indueixen l’angiogènesi (creació de nous vasos sanguinis), ja que, tanmateix
com les cèl·lules sanes, les tumorals necessiten nutrients, oxigen i excretar
productes de rebuig.

-

Tenen l’habilitat d’envair i fer metàstasi. Aquesta ve produïda per les
interaccions dels processos de les cèl·lules tumorals i dels senyals que venen
iniciats pel voltant del teixit cancerós.

-

Són capaces d’evitar el sistema immunitari de l’afectat i per això no són
destruïdes.

L’adquisició d’alteracions genètiques i epigenètiques poden accelerar-se a causa de
inestabilitat en el genoma i d’una inflamació promotora del càncer, ja que contribueixen
a la transformació cel·lular, i en conseqüència a la progressió tumoral. És a dir, el
conjunt de totes les mutacions, les quals van acumulant-se al llarg de les divisions
cel·lulars, provoca que totes les cèl·lules canviïn i formin un neoplasma.
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3- La progressió tumoral.
El procés que defineix la malignitat d’un tumor és la seva capacitat per envair i fer
metàstasi. Mentre unes cèl·lules neoplàstiques (canceroses) no siguin invasives, el
tumor és benigne, per tant, extreure’l i destruir-lo localment, comportarà una cura
completa, sempre que es pugui fer perfectament o que la localització ho faci possible.
Un tumor serà considerat maligne quan faci metàstasi, la qual es produeix quan les
cèl·lules mutants han adquirit l’habilitat d’envair els teixits que les envolten i tenen la
capacitat d’introduir-se en vasos sanguinis, o bé limfàtics, per a formar tumors
secundaris en altres parts del cos.
Tot i que un càncer ja estigui metastatitzat, i per tant, ja s’hagi estès per diferents teixits,
és pot trobar l’origen, és a dir, el tumor primari. La majoria de càncers provenen d’una
única cèl·lula mutant, de la qual les cèl·lules filles hereten l’alteració. A més a més,
algunes d’aquestes també adquireixen més errors, acumulant-los.
Un cop el càncer és detectat, és possible que s’hagi estat desenvolupant durant anys i
que ja contingui milions de cèl·lules canceroses. Tot i que una cèl·lula comenci a mutar
i a dividir-se, no s’acostuma a identificar fins que hi ha un nombre molt elevat de
cèl·lules filles, és a dir, fins que el tumor és d’unes dimensions considerables i es
presenten símptomes, dificultant així el tractament contra elles.
En cada etapa, les cèl·lules adquireixen una mutació genètica, o bé epigenètica, que els
hi donarà un avantatge selectiu en vers les cèl·lules veïnes, fent possible que prosperin
en el seu entorn. Aquest entorn, dins del tumor, es caracteritza per tenir unes condicions
molt extremes: nivells baixos d’oxigen, nutrients escassos, i impediments a l’hora de
créixer per part dels teixits sans. Amb la progressió tumoral, les cèl·lules adquireixen
avantatges enfront aquestes condicions impròpies d’una societat cel·lular, que les
permeten sobreviure i seguir proliferant.
Els descendents de les cèl·lules més ben adaptades continuen dividint-se, a mesura que
noves mutacions sorgeixen. La progressió tumoral es deu a l’atzar, i pot comportar
anys.
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Figura 4: Tumor benigne i tumor maligne. Molecular biology of the cell, 2008
Un tumor presenta heterogeneïtat tumoral, és a dir, en un únic tumor existeixen diverses
subpoblacions cel·lulars amb diferents graus de proliferació, diferenciació i capacitat
metastàtica, ja que les mutacions es van acumulant i se’n formen de noves. Aquestes
subpoblacions cada cop són més resistents i s’expandeixen mitjançant la formació de
nous vasos sanguinis (angiogènesi). El tractament dels càncers que produeixen
metàstasi és molt complex degut a aquest succés.
El fenomen de la metàstasi estableix heterogeneïtat en el comportament dels clons
cel·lulars durant el seu creixement, és a dir, el tumor el formen milions de cèl·lules
diferents, que dificulten el seu tractament. La metàstasi és un procés molt complicat,
dividit en vàries etapes:
1- Angiogènesi: és la creació de nous vasos sanguinis. Els vasos es formen a partir
de capil·lars i vènules del teixit envaït. La capacitat de crear vasos marca un
gran canvi en l’evolució del tumor perquè permet un creixement més ràpid i
millora l’accessibilitat a nutrients i oxigen. També permet que les cèl·lules
canceroses surtin de l’òrgan d’origen produint-se la disseminació tumoral. Els
pacients que més vasos nous han creat, són els que tenen menys possibilitats de
sobreviure.
2- Invasió: és el procés en el qual les cèl·lules tumorals aconsegueixen sortir del
seu teixit d’origen gràcies a la interacció amb la matriu extracel·lular. Aquest
procés es du a terme gràcies a una sèrie de proteïnes relacionades amb l’adhesió
cel·lular, el citoesquelet, la mitosi i en el moviment cel·lular, com les integrines 8
o les laminines9, situades a la matriu.
8

Són els receptors que uneixen la cèl·lula i els teixits del voltant, que poden ser o bé altres cèl·lules o bé
la matriu extracel·lular.
9
La laminina és una glicoproteïna que forma part de la làmina. La seva funció seria la d'ancorar les
cèl·lules epitelials a la làmina densa doncs té llocs d'unió per a molècules d'integrines de la membrana
cel·lular de la base cel·lular.
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3- Circulació: les cèl·lules canceroses envaeixen vasos sanguinis i limfàtics, i
interactuen amb les altres cèl·lules de la sang (plaquetes, glòbuls blancs i glòbuls
vermells). Tot i que més del 80% de les cèl·lules tumorals que hagin circulat
arribin a teixits perifèrics, només un 0,01% d’aquestes farà metàstasi, ja que no
totes són capaces d’adaptar-se a un nou ambient diferent a l’inicial.
4- Detenció i extravasació : les cèl·lules cancerígenes s’adhereixen a la membrana
endotelial dels vasos, provocant una retracció de l’endoteli 10.
Així, les cèl·lules dels vasos les aïllen de la circulació. Al cap de 8-24 hores
degraden la membrana, travessant-la i arribant a nous teixits, que, posteriorment,
envairan.
5- Formació de colònies secundàries: quan les cèl·lules proliferen, es formen
colònies. Aquests procés es veu afavorit pels factors de creixement i estimulants.
Aquestes colònies metastàtiques, poden romandre en fase subclínica, és a dir,
poden no manifestar-se durant anys.
6- Resistència a les defenses: per poder formar colònies i proliferar, les cèl·lules
canceroses han de superar les defenses immunològiques de l’organisme, tal com
els macròfags11. Aquesta errada immunològica es deguda al mal funcionament
de gens i proteïnes que impedeixen la cascada metastàtica, la qual és el procés
mitjançant el qual les cèl·lules canceroses es desplacen per la sang fins arribar a
nous teixits i per seguir proliferant, escampant el càncer.

Figura 5: Diferents passos del procés de metàstasi. Molecular biology of the cell, 2008

10

Teixit que recobreix l’interior de tots els vasos sanguinis.
Són cèl·lules del sistema immunitari que es localitzen en els teixits. Procedeixen de cèl·lules
precursores de la medul·la òssia. Poden ingerir i destruir bacteris, cèl·lules danyades i eritròcits gastats.
Aquest procés s'anomena fagocitosi.
11
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4- Estudi de les cèl·lules cancerígenes.
Per poder combatre el càncer, les cèl·lules canceroses s’estudien en un laboratori, amb
la finalitat de poder desenvolupar nous fàrmacs. Podem distingir dos mètodes o models
d’investigació biològics:
Models d’estudi in vitro
La paraula “ in vitro” prové del llatí i significa “al vidre”. En termes científics, diem que
un estudi és “in vitro”, quan s’investiguen cèl·lules, molècules o microorganismes fora
d’un context i condicions biològiques comuns. Aquests estudis es duen a terme en
laboratoris especialitzats, i els materials que s’usen solen ser tubs d’assaig o bé plaques
de Petri.
Aquests estudis permeten unes anàlisis més detallades, en comparació a aquelles
investigacions realitzades directament en un organisme (estudi “in vivo”), ja que es
tracten components biològics extrets del seu entorn. En el cas del càncer, s’extreuen
cèl·lules cancerígenes o bé teixits metastàtics.
L’avantatge principal del estudis “in vitro” és la seva simplicitat. Els organismes vius
són extremadament complexos, formats de sistemes funcionals compostos per milers de
gens, proteïnes, membranes... I en el cas dels organismes multicel·lulars, també
sistemes d’òrgans. Aquesta complexitat dificulta la identificació de les interaccions
entre components individuals per a estudiar les funcions biològiques bàsiques. Per
aquesta raó, la investigació “in vitro” simplifica el sistema d’estudi, ja que els científics
poden centrar-se en un petit nombre de components, els quals han estat extrets d’un
ésser viu.
Tot i això, també hi ha desavantatges, ja que els resultats provinents d’un experiment
“in vitro” poden portar a conclusions errònies sobre els organismes i sistemes i no són
concloents. Normalment, els fàrmacs desenvolupats en models “in vitro” no solen ser
efectius en models “in vivo”, pel fet que els teixits que no han estat estudiats també és
veuen afectats pel fàrmac, provocant un efecte contraproduent.
Per tant, de moment, els estudis “in vitro” són poc efectius en l’àmbit de la
farmacologia, però són molt útils per a observar i estudiar el comportament de
components biològics concrets i així poder avançar en la seva recerca.
13
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Models d’estudi “in vivo”
Els estudis “in vivo” són aquells en els quals els efectes dels experiments es proven en
organismes totalment vius, al contrari que ens els estudis “in vitro”, els quals es basen
en extraccions de teixits. Les pràctiques més comunes que contenen experiments “in
vivo” són els tests en animals i els processos clínics. Els estudis “in vivo” s’utilitzen
més que els estudis “in vitro” ja que són més adequats per estudiar els efectes en éssers
vius. Per exemple, és indispensable verificar l’efectivitat de fàrmacs nous en persones
abans de comercialitzar-se, ja que si els experiments per comprovar el funcionament
dels medicaments solament fossin “in vitro” , les medecines no es podrien subministrar.
En el cas del càncer existeixen organismes models, com els ratolins, que serveixen per
estudiar la malaltia i com afecta als humans, gràcies a les nostres similituds.
En els anys 50, el microbiòleg Harry Smith12 i els seus treballadors van mostrar la
importància dels estudis “in vivo”, ja que se’n van adonar que un sèrum d’animal,
infectat amb un bacteri determinat, era increïblement letal per altres animals, tot i que
utilitzat en models “in vitro” no ho era. Gràcies als experiments “in vivo” van descobrir
la toxina “Àntrax”13, la qual va ser fonamental en estudis posteriors sobre malalties
infeccioses.

12

Microbiòleg anglès, nascut a Northampton (7 Agost 1921 – 10 Desembre 2011). Fou professor de
microbiologia de la Universitat de Birmingham. Va ser reconegut per grans descobriments científics.
13
Malaltia provocada per la infecció de una bactèria anomenada Bacillus anthracis, la qual prové de
productes animals i provoca pneumònia. Es pot transmetre per inhalació, per la pell, per injecció o
intestinalment.
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II.

Models d’estudi del càncer “in vitro”: cultius cel·lulars
1- Què són els cultius cel·lulars?

Els cultius cel·lulars són el mètode “in vitro” per excel·lència en l’estudi del càncer. Un
cultiu consisteix en l’extracció de cèl·lules, en aquest cas canceroses, d’un animal, per
controlar el seu creixement en un entorn favorable artificial. Són una de les eines més
utilitzades en la biologia molecular i cel·lular ja que ens ofereix bons sistemes models
per estudiar la fisiologia i la bioquímica de les cèl·lules.
Les condicions de cada cultiu cel·lular poden ser diferents, però tots els entorns
artificials han de proporcionar els nutrients essencials (aminoàcids, carbohidrats,
vitamines i minerals), els factors de creixement, hormones, gasos (oxigen i diòxid de
carboni), i reguladors de l’ambient fisiològic (pH, pressió osmòtica o temperatura).
La majoria de les cèl·lules necessiten un ambient on adherir-se, tot i que algunes poden
créixer en un medi de cultiu en suspensió. Una gran majoria de les cèl·lules usades ens
ambdós tipus de cultius estan immortalitzades, és a dir, s’han transformat per a que
puguin reproduir-se indefinidament mentre les condicions siguin adequades. Quan les
cèl·lules no moren i proliferen de manera indefinida, parlem d’una línia cel·lular
continua. Si les cèl·lules no han passat pel procés de transformació, solament podran
dividir-se un número determinat de vegades abans de perdre la capacitat de reproduir-se
i entrar en fase de senescència 14. Aquestes últimes formaran part d’una línia cel·lular
finita.
Les cèl·lules cultivades “in vitro” poden distingir-se en tres categories segons la seva
forma i aparença:
-

Cèl·lules fibroblàstiques: es caracteritzen per tenir una forma allargada i per
créixer enganxades a un substrat.

-

Cèl·lules de forma epitelial: tenen formes poligonals i regulars. També creixen
enganxades a un substrat.

-

Cèl·lules de forma linfoblàstica: tenen forma esfèrica i solen créixer en
suspensió, sense adherir-se enlloc.

14

Procés que s’inicia com a resposta a l’estrès o als danys que ha patit una cèl·lula. És una ruta alternativa
a la mort cel·lular programada. Fora de l’àmbit “in vitro”, és indispensable per a la supressió de cèl·lules
tumorals a l’organisme.
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C. fibroblàstiques

C. forma epitelial

C. forma linfoblàstica

Figura 6: Diferents tipus de formes cel·lulars en cultius.
(https://www.thermofisher.com/es/es/home/references/gibco-cell-culturebasics/introduction-to-cell-culture.html)
Les cèl·lules d’un cultiu travessen diferents fases al llarg del seu creixement. Segons les
mesures del recipient, aquestes fases seran més curtes o més llargues, ja que aquest les
limita i poden arribar a ocupar-lo sencer fins al punt de morir:
-

Fase de retard: les cèl·lules encara no es divideixen, sinó que s’adapten a les
condicions del cultiu.

-

Fase de creixement: les cèl·lules comencen a proliferar exponencialment.

-

Fase estacionària: les cèl·lules continuen reproduint-se però a menys velocitat.

-

Fase de disminució: les cèl·lules comencen a morir-se, seguint el cicle cel·lular.
2- Tipus de cultius cel·lulars per l’estudi del càncer.

En l’estudi del càncer podem diferenciar 2 tipus de cultius cel·lulars segons la
provinença de les cèl·lules:
Cultiu primari: és un cultiu cel·lular que prové directament del teixit d’un organisme.
Pot tractar-se de fragments d’un tumor sòlid o bé de suspensions cel·lulars. Els cultius
cel·lulars contenen una població heterogènia de cèl·lules, és a dir, no totes les cèl·lules
del cultiu són canceroses, sinó que també podem trobar cèl·lules hematopoètiques15, per
exemple. Quan les cèl·lules cancerígenes són extretes de l’organisme i col·locades en
un entorn adequat, començaran a créixer, donant lloc a un cultiu primari. Quan aquest
cultiu es passa a un altre recipient, dóna lloc a una línia cel·lular.

15

Cèl·lula immadura que es pot transformar en tots els tipus de cèl·lules sanguínies, com glòbuls blancs,
glòbuls vermells i plaquetes. Les cèl·lules mare hematopoètiques es troben a la sang perifèrica i en la
medul·la òssia.
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Línies cel·lulars: una línia cel·lular prové d’una única cèl·lula cancerosa, la qual s’ha
anat dividint en més cèl·lules amb la mateixa informació genètica. Es tracta de clons
cel·lulars establerts permanentment que proliferen indefinidament si se’ls dona el medi i
l’espai adequats. Les cèl·lules de la línia provenen d’un cultiu primari cultivat. Les
línies poden propagar-se i tornar-se a cultivar vàries vegades.
3- Manipulació i manteniment de línies cel·lulars tumorals.
Els cultius cel·lulars s’han d’examinar diàriament, tant amb el microscopi com a ull nu,
ja que es pot veure a simple vista si hi ha hagut alguna complicació. Amb el microscopi
cal revisar la morfologia de la cèl·lula i la densitat del cultiu. També cal comprovar que
les mostres no s’han contaminat amb fongs o bacteris. Macroscòpicament, pot observarse el color i la terbolesa del medi, el qual s’ha d’anar canviant regularment, dos cops a
la setmana aproximadament, ja que pot ser que les cèl·lules hagin ocupat tot el recipient
i cal evitar que es morin. D’això en diem fer un subcultiu de les cèl·lules. Per dur a
terme aquest procés cal seguir aquests passos:
1- Extreure el cultiu, el qual estava emmagatzemat a l’incubador (37ºC) en una
placa de Petri i aspirar el medi16, però no les cèl·lules.
2- Rentar la placa que conté les cèl·lules amb PBS17 i tornar a aspirar, deixant-hi
les cèl·lules.
3- Afegir la tripsina18 corresponent segons del volum de la placa de Petri (1/4 del
volum total), per separar i desenganxar les cèl·lules del fons de la placa.
4- Posa a l’incubador19 de nou, de 3 a 5 minuts.
5- Treure la placa del l’incubador i afegir el doble de medi del que hi ha de tripsina.
S’ha de fer amb cura, ja que si la pipeta amb la qual s’afegeix, toca la placa, la
mostra podria contaminar-se.
6- Preparar un tub per cada línia cel·lular que s’estigui passant (subcultiu).
7- Acabar de desenganxar la línia de la placa, mitjançant la resuspensió i passar-la
al tub, marcant quantes vegades s’han passat aquelles cèl·lules.
16

És un gel o solució que conté el nutrients necessaris per permetre el creixement de les cèl·lules en els
cultius.
17
Solució salina usada en el cultius cel·lulars per mantenir el pH i la osmolaritat adequats.
18
És una peptidasa (enzim) que s’encarrega de la hidròlisi de les proteïnes. En el cas dels cultius
cel·lulars té la funció de separar i desenganxar les cèl·lules del fons de la placa.
19
És un dispositiu que serveix per mantenir i fer créixer cultius microbiològics o cultius cel·lulars. El
incubador manté la temperatura, la humitat i altres condicions en grau òptim, com ara el contingut de
diòxid de carboni (CO2) i d'oxigen en la seva atmosfera interior.
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8- Col·locar els tubs a centrifugar, tenint en compte que els pes estigui equilibrat en
el centrifugador. Deixar-ho de 3 a 5 minuts a 1000rpm.
9- Mentrestant, preparar una nova placa amb el medi corresponent.
10- Extreure del centrifugador. S’observa com les cèl·lules s’han col·locat a la part
inferior del tub, separant-se de la tripsina i el medi.
11- Aspirar el medi i la tripsina, deixant únicament les cèl·lules.
12- Afegir medi al tub, depenent del volum del tub.
13- Es tornen a suspendre les cèl·lules per a que així es distribueixin pel medi.
14- Es passa una part de la línia del tub a la placa anteriorment preparada. La
proporció de cèl·lules que s’han de subcultivar depèn de la velocitat en que les
cèl·lules es divideixen. Per exemple, 1:10, 1:20, 1:50...
15- Finalment, es tornen a col·locar a l’incubador.
16- Les cèl·lules que no s’han trasplantat, serviran per fer nous cultius o per altres
experiments.
Tot aquest procés s’ha de dur a terme en un laboratori, concretament dins una campana
de gasos20, on es pugui emmagatzemar tot allò necessari per poder fer el traspàs
correctament: etanol21, prestatge per deixar els tubs, pipetes22...
Aquest procés no pot durar infinitament ja que, tot i que les cèl·lules estan
immortalitzades, amb el pas del temps s’acumulen moltes mutacions que comporten
canvis. Quan una línia cel·lular no pot continuar cultivant-se es pot congelar, ja que,
mitjançant el mètode de criopreservació 23, es poden emmagatzemar durant dècades.
L’objectiu d’aquest procediment es reduir la densitat de cèl·lules en el cultiu, per a que
així les cèl·lules puguin créixer una altra vegada de manera òptima i sense exhaurir el
medi.

20

Una campana de gasos, campana de fums o campana extractora és un dels mitjans de ventilació local i
està dissenyat per limitar l'exposició a substàncies perilloses o nocives, fums, vapors o pols.
21
És un alcohol que presenta en condicions normals de pressió i temperatura com un líquid incolor i
inflamable. En el laboratori, s’utilitza en dissolució i serveix per a netejar i desinfectar el lloc de treball
(campana).
22
Són uns tubs amidats per a mesurar el volum fix o variable del líquid que aboca. S’utilitzen per
traspassar els líquids d’un recipient a un altre.
23
És el procés en el qual les cèl·lules o teixits són congelats a molt baixa temperatura, generalment entre
-80 ° C i -196 ° C per paralitzar les funcions vitals d'una cèl·lula d’un organisme i poder-lo mantenir per
molt temps.
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4- Experimentació amb línies cel·lulars tumorals per desenvolupar
tractaments contra el càncer.
Actualment, en la recerca biomèdica, hi ha vàries vies d’experimentació a l’hora de
comprovar l’efectivitat de tractaments contra el càncer. És necessari assegurar-se de
l’eficiència d’un fàrmac abans de poder usar-lo en casos reals. Hi ha varis experiments
que s’usen per desenvolupar teràpies. Les més importants són les dues següents:
1) Assaig d’MTT: es tracta d’una prova colorimètrica per avaluar l’activitat de
les cèl·lules. Aquest assaig es basa en la reducció metabòlica del MTT, la
qual és realitzada per un enzim mitocondrial (deshidrogenasa). El MTT cal
administrar-lo al recipient on es troben les cèl·lules per a que aquesta prova
pugui dur-se a terme. Aquest assaig mesura l’activitat de les proteïnes que
redueixen el MTT24 a formazan25. Una de les aplicacions principals és
valorar la viabilitat (nombre de cèl·lules vives) o la proliferació cel·lular, ja
que permet determinar la funcionalitat mitocondrial de les cèl·lules tractades.
És a dir, la quantitat de cèl·lules vives és proporcional a la quantitat de
formazan produït. També té aplicacions per a determinar la citotoxicitat 26 de
compostos terapèutics. Per a que el mètode funcioni, cal afegir-hi una
solució soluble. Al absorbir-se, es quantifica a una determinada longitud
d’ona, la qual es calcula amb un espectrofotòmetre27. Tot i que cal usar
màquines per saber amb exactitud quina és la viabilitat cel·lular, pot
observar-se a ull nu, segons el color. Si s’observa un color lila intens, podem
afirmar que hi ha hagut gran viabilitat cel·lular, és a dir, que hi ha moltes
cèl·lules vives. Si no veiem cap tipus de color, voldrà dir que no hi ha
cèl·lules o que estan mortes.

24

Anomenem MTT al bromur de 3-(4,5-Dimetilthiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazoli. És un compost d'un
color groc llampant, que en ser reduït a un formazan en les cèl·lules vives pren un color lila molt intens.
25
Compost reduït del MTT. És insoluble i de color blau intens.
26
És la qualitat d'ésser tòxic davant les cèl·lules. Tractar les cèl·lules amb un compost citotòxic pot
resultar en una varietat de danys a les cèl·lules. SI hi ha un alt nivell de toxicitat en el medi cel·lular, Les
cèl·lules poden parar el creixement actiu i de divisió o les cèl·lules poden activar el programa genètic de
la mort programada cel·lular
27
És un instrument usat en l'anàlisi química que serveix per mesurar, en funció de la longitud d'ona, la
relació entre valors d'una mateixa magnitud fotomètrica relatius a dos feixos de radiacions i la
concentració o reaccions químiques que es mesuren en una mostra. En aquest cas, mesura la viabilitat
cel·lular, depenen de la longitud d’ona.
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Figura 7: Reducció del MTT. (https://en.wikipedia.org/wiki/MTT_assay)

2) Assaig per mesurar l’ATP: és un mètode homogeni que determina el nombre
de cèl·lules viables en un cultiu. La detecció està basada en l’ús de la
luciferasa28 per mesurar la quantitat d’ATP que produeixen les cèl·lules
vives. L’existència d’ATP en les cèl·lules està estrictament relacionada amb
la vida d’aquestes, ja que en el moment en que la membrana cel·lular
comença a desintegrar-se, les cèl·lules perden l’habilitat de sintetitzar ATP.
Per tant, si les cèl·lules no produeixen ATP significa que estan mortes, ja
que sense membrana és impossible que una cèl·lula perduri. Per mesurar la
viabilitat cel·lular d’aquest assaig, és necessari dur a terme una reacció de
bioluminescència. És necessari un luminòmer29 per a observar quin és el
número de cèl·lules vives.

28

És un terme genèric per als enzims oxidatius utilitzats en bioluminescència. La luciferasa oxida el
pigment luciferina amb despesa d'ATP. Aquesta reacció d'oxidació allibera llum.
29
Els luminòmers es poden utilitzar per mesurar el marcador químic trifosfat d'adenosina (ATP). És un
tipus de fotòmetre, per tant és un instrument utilitzat en l’avaluació de la intensitat de la llum, en aquest
cas produïda per la luciferasa.
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5- Avantatges i limitacions de l’ús de línies cel·lulars en l’estudi del
càncer.
Per parlar dels avantatges i limitacions de les línies cel·lulars, cal comparar-les,
sobretot, amb els cultius primaris.
Parlant d’avantatges, podem afirmar que el manteniment de les línies cel·lulars és molt
més econòmic que el dels cultius primaris i necessita molta menys cura especialitzada.
D’altra banda, les cèl·lules que pertanyen a línies cel·lulars, també tenen la capacitat de
proliferar gairebé indefinidament (immortalitzades), per tant poden utilitzar-se vàries
vegades.
Però el cert, és que presenten més limitacions que no pas avantatges. Les cèl·lules
primàries són una eina biològica molt més important que les línies cel·lulars a l’hora
d’estudiar la biologia humana i animal, ja que són més similars a les cèl·lules humanes.
Per una altra part, és molt complicat identificar el tipus de cèl·lules que formen part
d’una línia cel·lular. Segons varis estudis, entre el 18% i el 36% de les línies cel·lulars
estan mal identificades o bé contaminades. A l’hora de tornar a cultivar les cèl·lules,
aquestes poden anar adquirint variacions genotípiques i fenotípiques en relació a les
cèl·lules del cultiu primari. També cal adonar-se que els cultius primaris són molt més
semblants als models “in vivo” que les línies cel·lulars, per tant els experiments són
molt més efectius.
Les línies cel·lulars, s’usen, normalment, per conveniència i comoditat, ja que poden
arribar a passar-se de 20 a 80 cops, abans d’entrar en procés de senescència. Tot i això,
els científics prefereixen els cultius primaris, a causa de que les línies cel·lulars tenen
poca rellevància biològica perquè han perdut les característiques principals del teixit
original, del qual van ésser extretes.
D’altra banda, també cal comparar les línies cel·lulars amb els models “in vivo”. En
relació a l’efectivitat, les investigacions “in vivo”, són molt més eficaces, ja que
gaudeixen d’unes condicions molt més similars al medi que volem estudiar, en aquest
cas, als humans. Però d’altra banda, les línies cel·lulars, necessiten molta menys cura, i
per tant, molt menys personal, ja que el manteniment és molt més senzill. L’últim
avantatge, és que no s’ha d’utilitzar cap ésser viu, com els ratolins, per a poder
investigar, el qual sol causar controvèrsia.
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III.

Models d’estudi del càncer “in vivo”: organismes model.
1- Què són els organismes model: tipus de models.

Un organisme model és una espècie no humana, que s’utilitza per estudiar un fenomen
biològic en concret, amb la intenció d’investigar sobre el funcionament en altres éssers.
Són models “in vivo”, i majoritàriament s’utilitzen per fer recerca sobre malalties
humanes, ja que l’experimentació amb persones seria inviable i no ètica.
El fet que es puguin utilitzar organismes model, es deu a l’evolució: gràcies a un
antecedent comú entre els organismes i a la conservació del material genètic i dels
camins del metabolisme i del desenvolupament. Gràcies a que els organisme model i els
humans gaudeixen d’un ancestre compartit, aquests tenen característiques en comú que
serveixen per investigar determinats factors.
En la recerca sobre malalties que afecten els humans, com és el cas del càncer, els
organismes models ajuden a entendre millor el procés de la infermetat sense córrer el
risc d’afectar a les persones. Els organismes elegits, solen pertànyer a la mateixa classe
taxonòmica30 (en aquest cas als mamífers) que el nostre, per reaccionar de manera
similar a la que reaccionaríem al tractament o a la malaltia. Tot i que l’activitat
biològica d’un organisme model no asseguri un efecte en els humans, moltíssims
fàrmacs i tractaments es desenvolupen amb la guia dels animals.
Els organismes model s'utilitzen al laboratori per ajudar els científics a entendre
processos biològics. En general són organismes fàcils de mantenir i reproduir en un
entorn de laboratori.
Més del 60% dels gens que provoquen malalties en les persones s’han descobert gràcies
a aquests experiments. Tot i això, existeixen molts tipus d’organismes model per
adquirir informació d’altres espècies, ja que no solament s’estudia per als humans. Per
això podem dividir els organismes model en tres grups:

30

La taxonomia és la branca de la biologia que s'encarrega de nomenar, descriure i classificar els éssers
vius. Els grups en què es classifiquen els diferents tipus d'organismes s'anomenen categories
taxonòmiques . Un ésser viu pertany a un mateix grup d'un altre ésser viu si tenen alguna cosa en comú.
Dins de cada grup, hi ha grups més petits, fins arribar a una única espècie. Per tant, les categories
taxonòmiques, de més general a més concretes, són : Regne, Filo (segons el sistema d’organització de
l’organisme), Classe (grup de diferents ordres), Ordre (famílies similars), Família (gèneres similars),
Gèneres (espècies similars) i Espècie.
Exemple: HUMANS Regne Animal, Filo: Cordats, Classe: Mamífers, Ordre: Primats, Família:
Homínids, Gènere: Homo, Espècie: Homo Sapiens Sapiens.
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1) Organismes model genètics: són espècies que contribueixen a anàlisis
genètiques, gràcies a la seva tendència a mutar. Es tracta d’espècies que tenen
com a característiques comunes un cicle vital curt i una alta taxa de reproducció,
i fins i tot es pot arribar a tractar d’organismes bacterians unicel·lulars. Alguns
dels organismes més utilitzats són:
-

El llevat (Saccharomyces cerevisiae): és un fong que fa anys que s’estudia per
entendre els principis de la microbiologia.

-

La mosca del vinagre (Drosophila melanogaster): és un dels organismes models
per excel·lència, gràcies a la seva mida petita, el seu poc cost en manteniment i
el seu genoma, el qual està únicament format per 4 cromosomes.

-

El cuc nematode (Caenorhabditis elegants): s’utilitza per la seva transparència i
la seva simplicitat anatòmica en l’àmbit de la biologia molecular. Va ser el
primer animal al qual se li va determinar tota la seqüència genòmica.
EXEMPLES D’ORGANISMES MODEL GENÈTICS
Llevat

Mosca del vinagre

Cuc nematode

Figura 8: Organismes model genètics. (http://eol.org/info/466)
2) Organismes model experimentals: són espècies amb el cicle vital més llarg.
Tenen molts avantatges ja que són més complexes, i per tant abasten més àmbits
d’estudi. S’utilitzen generalment en la biologia del desenvolupament 31. En son
exemples el pollastre i la granota afroamericana.

31

Estudia els processos mitjançant els quals els organismes creixen i es desenvolupen. La biologia del
desenvolupament actual estudia els controls genètics del creixement cel·lular, la diferenciació cel·lular i
la morfogènesi.
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3) Organismes model genòmics: són espècies que es trien com a organismes model
perquè ocupen una important posició en l'arbre evolutiu o perquè alguna qualitat
del seu genoma els fa ideals per a l’estudi. Un exemple és:
-

El peix globus (Fugu rubripes): s’utilitza ja que té un repertori de gens molts
similar al dels humans però amb un genoma més reduït. La principal diferència
entre el genoma humà i el dels peixos globus és el nombre d’introns 32, per tant
els segments codificadors (gens) són molt semblants.

Els organismes esmentats anteriorment, tot i que són de gran utilitat, es podria dir que
són força simples en comparació als humans. Per això en alguns àmbits d’estudi es
necessiten organismes molt més propers a nosaltres: els ratolins.
2- Els ratolins com a organisme model per l’estudi del càncer.
Des de principis del segle passat fins al dia d’avui, els ratolins model han contribuït a la
comprensió de la patogènesi33 de moltes malalties i al desenvolupament de noves
teràpies. Cada vegada, aquests models s’utilitzen més, a causa de la gran quantitat de
tècniques de manipulació genètica que es coneixen. Els ratolins s’han convertit en el
mamífer model per excel·lència en la recerca genètica. En la medicina experimental, el
ratolí és un organisme model que ofereix moltes avantatges respecte altres models com
la mosca Drosophila o el cuc nematode, sobretot en la recerca biomèdica enfocada a
malalties humans. Aquests avantatges són:
-

A causa de que és tracta d’un mamífer, els seus processos bioquímics i
metabòlics són molt similars als de les persones.

-

Els ratolins són molt útils per estudiar malalties complexes, ja que molts dels
gens responsables d'aquestes malalties són compartits entre ratolins i humans.

-

Els ratolins són rendibles perquè són barats i fàcils de tenir-ne cura.

-

Tenen un temps generacional molt curt i una taxa de reproducció molt elevada.
S’adapten fàcilment a la vida en els estabularis 34, fet que permet controlar les
variables ambientals en les experimentacions.

32

És qualsevol seqüència de nucleòtids dins d'un gen que s'elimina durant la maduració d'ARN. Es tracta
de seqüències que no codifiquen proteïnes i no formen part de la traducció.
33
Descriu l'origen i evolució d'una malaltia amb tots els factors que estan involucrats en ella. És el que
amb els mètodes de les ciències naturals es descriuria com a 'desenvolupament d'una malaltia'.
34
Instal·lació especial on es crien animals, generalment mamífers, per a recerca en laboratoris biològics i
farmacèutics.
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-

El ratolí té una vida útil curta, ja que un any de ratolí equival a uns 30 anys en
els humans, el que significa que els científics poden mesurar fàcilment els
efectes de l'envelliment i de les malalties relacionades amb ell.

-

És una espècie molt estudiada genèticament, és a dir, el seu genoma és conegut
pels científics i per tant, és mes fàcil treballar-hi.

-

Existeixen una gran quantitat de línies genèticament definides, que acumulen
centenars de mutacions i diferents agrupaments cromosòmics, per tant, permeten
estudiar un gran rang d’àmbits. Depenent del que es vol estudiar, es seleccionen
unes línies o unes altres.

-

És l’únic animal que posseeix sistemes eficients per al cultiu de cèl·lules
embrionàries pluripotents35, el qual permet la realització de mutacions dirigides.
Aquestes cèl·lules poden modificar-se segons l’interès dels investigadors,
modificant el genoma i les condicions, per a que els ratolins es desenvolupin
d’una manera determinada. Els investigadors han utilitzat una sèrie de
tecnologies genètiques innovadores per produir models de ratolí concrets per a
abastar una àmplia gamma de malalties específiques, així com per estudiar la
funció dels gens específics.

-

Finalment, gràcies a un segle d’investigació, és té una immensa quantitat de
documentació sobre els fenotips mutants, les característiques de les línies i els
mapes genètics i es coneix la seqüència genòmica completament. Gràcies a tota
aquesta informació, es treballa sobre ells amb precisió i seguretat.

Generalment, tots els ratolins que són organismes model, tenen mutacions, ja siguin
espontànies, induïdes o generades per manipulació genètica.
Els àmbits en els que més s’ha estudiat amb ratolins models són: en malalties
monogèniques36 clàssiques, en el desenvolupament i la progressió del càncer, i en
malalties genètiques i congènites 37. En tots aquests àmbits, s’han produït grans avenços
en el últims anys.

35

Es refereix les cèl·lules mare que tenen el potencial de diferenciar-se en qualsevol tipus cel·lular.
Les malalties monogèniques són aquelles produïdes per alteracions en la seqüència d'ADN d'un sol
gen. Alguns exemples són: la fibrosi quística, l’anèmia falciforme, o l’atròfia muscular espinal.
37
Una malaltia congènita és aquella que es manifesta des del naixement, ja sigui produïda per un trastorn
ocorregut durant el desenvolupament embrionari, durant el part, o com a conseqüència d'un defecte
hereditari.
36
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3- Tipus de ratolins.
Segons d’on provingui la mutació del ratolí del laboratori, podem dividir-los en
diferents grups:
1) Models provinents de mutacions espontànies o induïdes: es tracta de ratolins
classificats com a models homòlegs de malalties humanes, és a dir, malalties que
comparteixen les dues espècies, i tenen el mateix origen molecular. Les
mutacions poden ser, o bé degudes a l’herència genètica, o bé provocades per
agent mutàgens38, però el gens no s’han modificat directament en un laboratori.
2) Models generats per transgènesi: la transgènesi és el procés mitjançant el qual es
transfereixen gens d’un organisme a un altre, modificant el seu material genètic.
La transgènesi és més coneguda en l’àmbit de l’alimentació, però igual que
podem parlar d’hortalisses transgèniques, podem parlar d’animals transgènics.
Depenent del fenomen que volem provocar en els animals podem dividir-los en:
-

Models produïts a través de l’eliminació d’un determinat tipus cel·lular:
són dissenyats amb la finalitat d’eliminar un tipus de cèl·lula especifica. Per a
realitzar aquest procés, cal alterar les seqüències reguladores que indiquen quina
serà la funció de la cèl·lula i a quin teixit pertanyerà, per a que la cèl·lula
codifiqui proteïnes citotòxiques39, les quals s’encarreguen d’eliminar un llinatge
cel·lular 40 determinat.
Gràcies a aquest tipus de models i a aquest procés, existeixen els ratolins amb
immunodeficiència, és a dir, que no tenen limfòcits B, els quals s’encarreguen
del sistema immunitari. Per tant, aquest tipus de ratolins no tenen defenses
enfront cap tipus de malaltia, i per aquestes raons cal que tinguin unes
condicions ambientals molt determinades i delicades. Són uns dels models més
utilitzats en la recerca biomèdica.

-

Models produïts a través d’una regulació anormal d’un gen: en aquests
models, s’utilitza un promotor per a que els gens actuïn d’una manera
determinada. El promotor s’agrega a la seqüència de gens.

38

És un agent físic o químic que canvia el material genètic, normalment l'ADN, d'un organisme
provocant errors i mutacions.
39
Que tenen un efecte tòxic sobre determinades cèl·lules, i les poden arribar a destruir.
40
Un llinatge cel·lular és un conjunt de cèl·lules especialitzades que procedeixen d'una cèl·lula troncal
original, i les quals tenen totes la mateixa funció.
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Aquesta mutació provoca que hi hagi una sobre-expressió del gen seleccionat.
Per exemple, si s’afegeix un promotor en la seqüència codificant de la hormona
del creixement, l’organisme creixerà de manera desmesurada perquè hi haurà un
excés d’aquesta hormona.
-

Models produïts per la incorporació de gens humans: els ratolins amb
aquests mutació, tenen gens pròpiament humans en el seu ADN. Gràcies a
aquesta mutació, es pot estudiar i experimentar amb malalties que solament
afecten als humans ens altres espècies. Es tracta de malalties que no afecten els
ratolins si aquests no tenen la mutació. Un exemple són els ratolins que contenen
els gens causant de l’anèmia falciforme, la qual és una malaltia únicament
humana.

-

Models transgènics produïts per la incorporació de grans fragments de
DNA: gràcies a aquest tipus de models, als quals se’ls hi ha afegit fragments
addicionals d’ADN, es poden estudiar malalties que venen donades per un excés
de material genètic anormal. Per exemple, s’ha pogut estudiar la Síndrome de
Down, la qual està associada a una dosi excessiva i anormal de varis gens, en
ratolins modificats.

3) Models generats “in vitro” per manipulació de cèl·lules mare embrionàries:
gràcies als cultius de cèl·lules pluripotents, s’han ampliat molt més les
possibilitats de manipular el genoma murí, és a dir, dels ratolins . A partir de
cèl·lules embrionàries mutants seleccionades “in vitro”, és possible crear ratolins
amb determinades mutacions.
Models amb mutacions
induïdes

Models generats per
transgènesi

Models generats “in
vitro”

Figura 9: Ratolí model de la
distròfia muscular41.
(https://explorebiotech.com/resear

Figura 10: Ratolí amb
immunodeficiència.
(https://www.elespanol.co
m/organismos/cnio/)

Figura 11: Ratolí model
de la malaltia de
Gaucher42.

chers-wiring-gut-bacteria-fightdiseases/)

(https://www.geneticsandsoc
iety.org/topics/humancloning)

41

Malaltia que provoca debilitat als músculs i pèrdua de la massa muscular.
És una malaltia hereditària provocada per una manca de l’enzim glucocerebrosidasa i causa una
acumulació de substàncies greixoses a la melsa, fetge, pulmons, ossos i, al cervell.
42
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4- Experimentació amb ratolins per desenvolupar tractaments contra el
càncer: transplantament de cèl·lules tumorals.
Els models animals de càncer proporcionen un mitjà alternatiu per determinar les causes
i els tractaments de malignitat cancerígena, de manera que representen un recurs de gran
potencial per a la medicina del càncer. Els ratolins són els animals model més utilitzats
en la recerca sobre el càncer, i se n’utilitzen els tres tipus esmentats anteriorment.
Una de les experimentacions més realitzades per a la investigació del càncer, és el
transplantament de cèl·lules tumorals. Gràcies a aquesta pràctica, podem estudiar quina
és l’evolució dels diferents tipus de càncer en un organisme, i quina és la resposta que
s’obté. La finalitat de la implantació de càncer en aquests organismes, és estudiar com
reaccionen enfront fàrmacs experimentals, els quals en un futur, podrien ser utilitzats en
persones.
En aquests procés, s’insereixen cèl·lules canceroses que provenen d’un teixit cancerigen
d’un altre organisme, a l’interior de l’organisme model. Per a que aquesta pràctica es
pugui dur a terme, cal que l’organisme model amb el que treballem sigui
immunodeficient, ja que, si per contra, gaudeix de sistema immunitari, les cèl·lules
introduïdes seran destruïdes, a causa de que no són pròpies del ratolí i són reconegudes
com estranyes i per tant, són rebutjades.
Segons la forma en que es vol que s’adquireixi el càncer, podem utilitzar diferents
mètodes:
-

Injecció subcutània: s’insereixen les cèl·lules tumorals sota la pell. D’aquesta
manera, el tumor format es pot observar a simple vista, i es pot estudiar la seva
evolució diàriament i mesurar-lo.

-

Models d’establiment de metàstasi: en aquesta pràctica, les cèl·lules s’insereixen
a l’interior de l’organisme per a que aquestes facin metàstasi en algun dels
òrgans interns del ratolí. Segons la part del cos per la qual aquestes cèl·lules
s’introdueixen, podem diferenciar entre:
1) Injecció intra-orbital: les cèl·lules s’insereixen a l’interior de l’organisme
mitjançant una injecció a l’ull.
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Gràcies a que l’ull està envoltat de molts capil·lars, les cèl·lules cancerígenes
arriben amb facilita a la sang, poden expandir-se per tot l’organisme de
manera ràpida i establir.se en un teixit per fer metàstasi.
2) Injecció intravenosa: les cèl·lules s’introdueixen a través d’una punxada a la
cua, ja que s’hi troben una gran quantitat de venes i capil·lars.
3) Injecció intracardíaca: la injecció es dur a terme directament amb una
punxada al cor, per a que les cèl·lules entrin directament en el corrent
sanguini, i el cor les bombegi arreu del cos fins establir-se en un teixit
determinat i iniciar la progressió tumoral.
5- Inconvenients i controvèrsia de l’ús de ratolins en la investigació del
càncer.
Tot i que, com és sabut, els models “in vivo” tenen molt més avantatges que els models
d’investigació “in vitro”, també tenen inconvenients, als quals se’ls suma una gran
controvèrsia respecte el dilema animalista.
Els principal inconvenient dels models d’investigació “in vivo”, i més concretament,
dels ratolins, és que necessiten un seguiment diari, i en conseqüència, necessiten molts
treballadors que se’n facin càrrec. Per això, el manteniment dels estabularis i dels
organismes model és molt menys econòmic que el dels cultius cel·lulars. Els ratolins
requereixen una cura molt més complexa que els cultius “in vitro”, ja que se’ls ha
d’alimentar i mantenir en unes condicions molt determinades.
Tot i aquests desavantatges, el principal inconvenient que es presenta en l’ús
d’organismes model, és el fet que els experiments causin danys als animals.
Hi ha una gran controvèrsia i polèmica en vers l’ús d’animals en la recerca biomèdica,
ja que hi ha molta gent que afirma que no és ètic treballar amb organismes model i que
es tracta de maltractament animal. És una discussió d’àmbit social en la qual s’hi
oposen dues clares bandes: la gent que està a favor de l’ús d’organismes model per a la
investigació, i la gent que està totalment en contra de l’ús d’animals per a qualsevol
tipus de recerca.
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En aquest debat, es presenta un gran dilema, ja que sense l’ús d’animals en l’àmbit de la
investigació, l’avenç científic és gairebé impossible i les alternatives, com els mètodes
“in vitro”, no són tan fiables ni viables.
Per aquesta raó, vaig decidir dur a terme una enquesta, amb la finalitat d’estudiar quin
és el grau de coneixement sobre aquest debat en l’àmbit social, i les diverses opinions
que es presenten, tenint en compte que les persones que l’han realitzat són força
desconeixedores del tema.
En general, les persones estan a favor de l’ús d’organismes models en la investigació
biomèdica, però més de la meitat, no ho troba ètic. És a dir, creuen que no hi ha cap
altra alternativa millor que pugui substituir el treball amb animals per a investigar i
avançar científicament, encara que no són partidaris de causar danys als animals.
Sorprenentment, un terç de les persones enquestades, trobarien ètic que s’experimentés
directament amb persones, sense el pas intermedi dels mètodes “in vivo” en animals.
Tot i això, hi ha gent que es posiciona totalment en contra tant de l’ús d’animals, com
de l’ús d’humans. Aquestes persones, però, no són capaces de plantejar cap altra opció
que també permetés avançar científicament i trobar nous fàrmacs més eficients que els
actuals.

Figura 12: Resultat de l’enquesta. Font pròpia.
La conclusió d’aquesta enquesta, és que la gent està força conscienciada de la necessitat
que hi ha en la ciència d’utilitzar animals per poder investigar, encara que no ho trobin
ètic. El cert és, que si hi hagués una alternativa igual d’eficaç i igual d’econòmica, que
pogués substituir l’ús d’animals vius en els laboratoris, s’utilitzaria sens dubte.
Però aquesta alternativa encara no s’ha trobat, i per tant, encara és necessària la
experimentació “in vivo”.
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IV.

Experiments.

La part pràctica d’aquests treball de recerca pot dividir-se en dos grups:
l’experimentació “in vitro” i l’experimentació “in vivo”. Ambdós experiments van durse a terme en les instal·lacions de l’Institut de Recerca Biomèdica de la Universitat de
Lleida. Els dos van ser coordinats pel Departament d’Oncologia, i la seva finalitat és
demostrar l’eficiència dels models biològics en la investigació sobre el càncer.
1- Experiment “in vitro”: avaluació de la sensibilitat de línies cel·lulars
tumorals de càncer d’endometri a agents quimio-terapèutics.
Aquesta pràctica es du a terme amb un mètode “in vitro”, i la seva finalitat és conèixer
quin és el comportament i la sensibilitat de 4 línies cel·lulars diferents de càncer
d’endometri43 enfront 4 fàrmacs quimio-terapèutics diferents, i fer un estudi de la
viabilitat cel·lular posterior a l’aplicació d’agents anti-neoplàsics44, mitjançant un assaig
d’MTT. L’objectiu dels fàrmacs es destruir les cèl·lules canceroses.
1.1-

Materials.
El més important i essencial per dur a terme aquestes pràctiques, són les 4 línies
cel·lulars. Totes les línies estan formades per cèl·lules tumorals de carcinoma
d’endometri, però provenen de diferents organismes, en aquest cas, de 4 dones
diferents, i per aquesta raó, tenen característiques definides. Les línies utilitzades
són:
1) HEC-1-A: aquesta línia cel·lular prové d’una dona que va patir càncer quan
tenia 71 anys i el seu grup sanguini era B+. Les cèl·lules van ser aïllades
l’any 1968, i gràcies al mètode de criopreservació i del seu constant ús,
encara poden utilitzar-se avui en dia. La principal mutació d’aquestes
cèl·lules és que són híper diploides, és a dir, que en la seva dotació
cromosòmica total, tenen 47 cromosomes enlloc de 46. Són cèl·lules
totalment tumorigèniques, per tant, fan ràpidament metàstasi. El seu estudi fa
efecte en organismes models com els ratolins immunodeficients.

43

Paret interna mucosa de la matriu de l’úter.
Són substàncies que impedeixen el desenvolupament, creixement, o proliferació de cèl·lules tumorals
malignes, com els fàrmacs quimio-terapèutics.
44
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2) Ishikawa: prové d’un carcinoma d’endometri d’una dona japonesa de 39
anys. La investigació amb aquestes cèl·lules, a part d’en cultius cel·lulars
també ha sigut exitosa en ratolins immunodeficients. La mutació que afecta
aquestes cèl·lules està relacionada amb els receptors d’estrogen i de
progesterona, és a dir, dels principals esteroides 45.

Aquestes cèl·lules

46

provoquen que s’alliberi la hormona corticotropina , la fosfatasa alcalina
placentària47, i la gonadotropina coriònica 48. Tots aquests elements que es
segreguen donen a l’úter un medi d’embaràs quan en realitat no existeix cap
embrió en l’entorn.
3) MFE-296: és una línia cel·lular provinent d’una dona alemanya. Les
cèl·lules tumorals van aïllar-se l’any 1994. Una de les mutacions que
caracteritzen aquestes cèl·lules, és que es va demostrar que aquestes
expressaven receptors d'andrògens49 funcionalment intactes, és a dir, que
havien adquirit característiques pròpies dels mascles mentre es situaven en
l’úter d’una dona. Tot i això, la principal mutació que caracteritza aquestes
cèl·lules, és que gairebé totes es veuen afectades per una tetraploïdia, és a
dir, que tenen 4 cromosomes homòlegs de cada tipus enlloc de tenir-ne 2.
Per tant, enlloc de tenir, 44 cromosomes autosòmics i 2 de sexuals, en tenien
88 d’autosòmics i 4 sexuals, en total 92 cromosomes.
4) AN3CA: es tracta d’una línia cel·lular d’una dona de 55 anys d’origen
caucàsic. Les cèl·lules es van aïllar fa més de 50 anys. També fan efecte i
proliferen en ratolins sense sistema immunitari. Les cèl·lules tumorals
d’aquesta línia es caracteritzen per estar molt poc diferenciades i per no tenir
receptors d’esteroides.

45

Són lípids que provenen de l’esterà, i en l’organisme tenen una funció reguladora, estructural (formen
part de la membrana lipídica cel·lular), i hormonal. Per travessar la membrana plasmàtica, necessiten una
proteïna receptora.
46
És una hormona polipeptídica que estimula les glàndules suprarenals, les quals estan situades sobre els
ronyons i tenen com a funció regular diverses hormones. Exerceix la seva acció sobre l'escorça suprarenal
estimulant la formació d’esteroides.
47
És un enzim unificat a la membrana, s'expressa principalment en la placenta. Està molt relacionar amb la
forma que la placenta adquireix.
48
És una hormona glico-proteica produïda durant l'embaràs per l'embrió en desenvolupament després de la
fecundació.
49
Hormona esteroide, que estimula o controla el desenvolupament i el manteniment de característiques
masculines en els vertebrats mitjançant la unió a receptors d'andrògens.
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-

També són essencials els agents anti-neoplàsics que utilitzarem. Tots els fàrmacs
no tenen la mateixa funció, ni estan dissenyats pel mateix tipus de cèl·lules. Per
això, depenent del tipus de cèl·lules i dels medicaments utilitzats obtindrem uns
resultats determinats. Els agents quimio-terapèutics utilitzats són:
1) Rapamicina: també és anomenat sirolimus i la seva fórmula científica és
C51H79NO13.. No és solament un fàrmac anti-neoplàsic, sinó que també es
immunosupressor, ja que també serveix per evitar el rebuig en els
transplantament d’òrgans. En l’àmbit oncològic, s’ha demostrat que és eficaç
per combatre determinats càncers, ja que pot frenar la proliferació cel·lular i
aturar els creixement tumoral. Al combinar-se amb altres fàrmacs, pot arribar
a destruir cèl·lules tumorals del càncer de pàncrees, el qual es un dels més
difícils de combatre. Tot i això, al ser també un medicament
immunosupressor, fa que disminueixi el número de glòbuls blancs i
macròfags, els quals destrueixen les cèl·lules oncogèniques, per tant les
persones

que

han de

subministrar-se

Rapamicina

a

causa

d’un

transplantament, són més propenses a patir un càncer.
2) Dovitinib: la seva fórmula científica és C21H21FN6O. És un fàrmac amb una
activitat anti-neoplàsica molt potent. És agent quimi-terapèutic que s'uneix
fortament als receptors dels fibroblasts50 i inhibeix la seva fosforilació, el
qual pot provocar la inhibició de la proliferació de cèl·lules tumorals i la
inducció de la mort de la cèl·lula tumoral. També impedeix l’angiogènesi i
indueix l’apoptosi de les cèl·lules tumorals. Funciona amb diferents càncers,
com la leucèmia mieloide51. És un fàrmac que encara es troba en fase clínica,
és a dir, que encara no es subministra a pacients reals.
3) Doxorubicina: la seva fórmula científica és C27H29NO11. És un fàrmac
àmpliament utilitzat en la quimioteràpia del càncer. El mecanisme d'acció de
la Doxorubicina és complex i encara no està plenament aclarit, encara que es
pensa que actua mitjançant intercalació en el ADN. Es sap que a l'intercalarse inhibeix la biosíntesi d'àcids nucleics, doncs dificulta l'avanç d'un enzim
que desenrotlla el ADN en la transcripció.

50

És un tipus de cèl·lula resident del teixit connectiu. Sintetitza les fibres i manté la matriu extracel·lular.
Tipus de leucèmia en la que la medul·la òssia produeix mieloblasts (un tipus de glòbul blanc mutant),
glòbuls vermells o plaquetes anormals.
51
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El fàrmac evita que s'alliberi la doble hèlix, detenint així el procés de
replicació, i per tant, la proliferació cel·lular. La Doxorubicina s'utilitza
habitualment en el tractament d'algunes leucèmies i en el limfoma de
Hodgkin52, així com en el càncer de bufeta, de mama, d’estómac, de pulmó,
d’ovaris o de tiroides.
4) Regorafenib: es tracta d’un fàrmac de teràpia dirigida, és a dir, que solament
funciona en determinats càncers i en àmbits molt concrets. Es tracta d’un
inhibidor de tirosina quinasa, la qual és un conjunt d'enzims que catalitzen la
transferència d'un grup fosfat del ATP. Aquesta fosforilació és una funció
essencial de transducció de senyals. Per tant, si el procés de transducció de
senyals no pot dur-se a terme, la cèl·lula no pot dividir-se ni realitzar les
funcions vitals. S’utilitza sobretot per al càncer colorectal.
-

Placa de 96 pous: és una placa múltiple amb 96 pous que s'utilitzen com a petits
tubs d'assaig, i que en aquests cas serveis per poder cultivar alhora 96 mostres.
En aquests utensilis es col·loquen les diferents cèl·lules canceroses amb els
diferents fàrmacs. Cada placa correspon a una línia cel·lular, i cada fila de la
placa, correspon a una dosi diferent del fàrmac, de menys quantitat a més
quantitat.

Figura 13. Placa de 96 pous amb les divisions corresponent a la pràctica.
-

52

Medi: és necessari per a que les cèl·lules puguin proliferar i sobreviure.

És una malaltia per la qual es formen cèl·lules canceroses en el sistema limfàtic.
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-

Pipeta automàtica multicanal: ens serveix per poder col·locar les cèl·lules
juntament amb el medi i amb el fàrmac a la placa de 96 pous. Plena els pous de
8 en vuit, i serveix per anar més ràpid i per omplir-los amb més facilitat.

Figura 14. Pipeta automàtica multicanal.
-

MTT: és el bromur de 3-(4,5-Dimetilthiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazoli. És
necessari per poder fer una assaig MTT i poder observar quina ha sigut la
viabilitat cel·lular de les cèl·lules de les plaques depenent de la dosi.

-

DMSO: és un líquid orgànic incolor de fórmula química CH3SOCH3, usat com a
dissolvent orgànic industrial. És necessari per a que es pugui dur a terme l’assaig
d’MTT.

-

Espectrofotòmetre: necessitem aquest aparell per poder saber amb exactitud la
viabilitat cel·lular de l’experiment i poder realitzar un assaig d’MTT.

-

Incubador: el cultiu cel·lular de cèl·lules cancerígenes cal que es trobi en unes
condicions de temperatura determinades (36º-37º).

-

Càmera de Bürker: es tracta d'una placa de vidre gruixuda amb forma de
portaobjectes, d'uns 30 x 70 mm i uns 4 mm de gruix. Té com a funció realitzar
el recompte de cèl·lules.

-

Cobreobjectes: és un quadrat de vidre d'aproximadament 22 mm x 22 mm. Ha
de col·locar-se sobre la càmera de recompte de la placa de Bürker de manera que
cobreixi la part central de la càmera, delimitant un espai entre la càmera i el
cobreobjectes.

-

Microscopi òptic: és un aparell constituït per dos sistemes de lents, l'ocular i
l'objectiu, que permeten augmentar la magnitud de la mostra per a observar, fent
visible allò que no es veu a ull nu.
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1.2-

Procediments.

El primer i essencial per poder realitzar aquestes pràctiques és descongelar les línies
cel·lular seleccionades, les quals estan emmagatzemades amb el mètode de la
criopreservació, i tenir a l’abast els diferents tipus de fàrmacs.
El més important per poder dur a terme aquest experiment és tenir a l’abast els diferents
cultius de les cèl·lules tumorals amb un gran nombre de cèl·lules de cada tipus.
Per completar cada placa amb els diferents fàrmacs i cèl·lules, es realitzen els mateixos
passos, ja que es seguirà el mateix procediment per a les 4 línies cel·lulars:
1- Extreure les cèl·lules, les quals es troben en tubs d’assaig a l’incubador
juntament amb medi, en les condicions determinades. Un cop a l’exterior,
s’observa com les cèl·lules s’han situat al fons del tub. En conseqüència, cal
suspendre les cèl·lules per a que aquestes es reparteixin arreu el recipient.
2- Es col·loca un cobreobjectes sobre la càmera de Bürker. Seguidament, amb una
pipeta, s’afegeixen 1µl de les cèl·lules canceroses entre el cobreobjectes i la
placa de Bürker.
3- Col·loquem la placa de Bürker sota un microscopi i contem el nombre de
cèl·lules que hi ha. D’aquesta manera, podem calcular la concentració
aproximada de cèl·lules canceroses que hi ha en cada línia cel·lular i per tant,
quin volum hem de col·locar a cada pou de la placa.

Figura 15: Imatge captada amb microscopi òptic invertit de la placa de Bürker. Cada
punt blanc és una cèl·lula. Es compta per cada casella delimitada per 3 línies.
Font: IRB de Lleida, 2017.
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4- Un cop es té calculada la concentració mitjana per cada 1µl, ja podem col·locar
les cèl·lules als diferents pous, pel fet que ja sabem de mitjana quin és el número
total de cèl·lules tumorals que tenim. Considerem que cada pou de la placa té
una capacitat de 100µl i que la concentració final que volem per pou és de 8000
cèl·lules. Les cèl·lules necessiten espai i medi per poder sobreviure. Per tant,
amb la pipeta omplim els pous amb les cèl·lules canceroses. El volum de
cèl·lules que necessitem per cada línia cel·lular ve donat per la fórmula:
V0 · C0 = Vf · Cf
V0  volum inicial de cèl·lules més el medi.
C0  concentració inicial de cèl·lules
Vf  volum necessari, el qual hem determinat que es col·loca a cada pou.
Cf  concentració final de cèl·lules per pou..
5- D’altra banda, cal preparar les diferents dosis de cada fàrmac que s’aplicarà a les
cèl·lules. Depenent de la toxicitat dels medicament, les dosis varien. (Veure
annex). Per poder aplicar els fàrmacs, cal preparar dissolucions, ja que no poden
aplicar-se directament. Les concentracions d’agent anti-neoplàsic en la
dissolució variarà segons la dosi que vulguem aplicar.
6- Un cop es tenen preparades les dosis, aspirem el medi de cultiu que hi havia als
pous, i afegim les dosis corresponents a cada fila, de menys a més quantitat. La
primera i la última fila no es completen, i la segona és de control, és a dir, no hi
afegim cap tipus de fàrmac.
7- Tanquem les plaques per no abocar el líquid que contenen i les posem a
l’incubador durant 48 hores, per a que els fàrmacs puguin actuar.
Un cop tenim les 4 plaques diferents amb els diversos fàrmacs i dosis, cal comprovar si
aquests han actuat. Tot i que a simple vista ja es pot observar quins són els fàrmacs que
més dany han causat, cal comprovar quina ha sigut la viabilitat cel·lular de cada pou
depenent de la dosi mitjançant un assaig MTT. Per realitzar aquest procés cal:
1- Fer una dissolució amb concentració 1:5 de l’MTT, el qual tenim al laboratori.
2- Afegir 75µl d’MTT per cada pou de la placa.
3- Posar a l’incubador durant uns 45 minuts aproximadament.
4- Aspirar el medi de cada pou.
5- Afegir 50µl de DMSO a cada pou.
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6- Tapar amb paper d’alumini i agitar la placa durant 5 minuts.
7- Col·locar la placa en l’espectrofotòmetre, el qual quantificarà una determinada
longitud d’ona depenent de si hi ha hagut viabilitat cel·lular o no.

Figura 16: Espectrofotòmetre utilitzat en l’assaig d’MTT.
8- Extreure els resultats i realitzar un gràfic de la viabilitat cel·lular de cada línia.
1.3-

Resultats.

Hi ha diverses maneres per comprovar si els fàrmacs administrats han fet efecte i han
destruït gran part de la població cel·lular. S’observa al microscopi, a ull nu i amb
l’assaig d’MTT.
COMPARACIÓ DE LA DENSITAT CEL·LULAR A TRAVÉS DEL MICROSCOPI
ÒPTIC INVERTIT
Gràcies als potents microscopis òptics que existeixen, solament amb mirar a través de la
seva lent, podem observar si la població de cèl·lules tumorals ha reduït, ha incrementat
o si s’ha mantingut constant. Les imatges posteriors són el resultat després de 48 hores
amb una dosi força elevada del fàrmac Doxorubicina, el més potent i de més alta
toxicitat. Les imatges estan preses a escala 1cm : 400µm. Es pot observar que les
cèl·lules tumorals tenen una forma molt diferent a les cèl·lules sanes i que s’organitzen
en petites grups de cèl·lules, dins la mateixa població cel·lular
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LÍNIA CEL·LULAR HEC-1-A
0 hores

48 hores

Figura 17. Font: IRB Lleida, 2017.

Figura 18. Font: IRB Lleida, 2017.

LÍNIA CEL·LULAR ISHIKAWA
0 hores

48 hores

Figura 19. Font: IRB Lleida, 2017.

Figura 20. Font: IRB Lleida, 2017.

Les cèl·lules es concentren en una espècie

Tot i que sembla que hi ha moltes més

de massa.

cèl·lules que el dia 0, la forma i la mida
d’aquestes indiquen que estan mortes, i
per tant que el fàrmac ha estat efectiu.
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LÍNIA CEL·LULAR MFE-296
0 hores

48 hores

Figura 21. Font: IRB Lleida, 2017.

Figura 22. Font: IRB Lleida, 2017.

LÍNIA CEL·LULAR AN3CA
0 hores

48 hores

Figura 23. Font: IRB Lleida, 2017.

Figura 24. Font: IRB Lleida, 2017.
Podem observar que les cèl·lules estan
mortes a causa de la seva mida i forma.
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OBSERVACIÓ DE LA VIABILITAT CEL·LULAR A ULL NU
Gràcies a que l’MTT és una prova colorimètrica, podem observar a simple vista quins
pous són els que segueixen tenint viabilitat cel·lular. Els pous en els quals hi continuen
havent cèl·lules vives, estan de color lila-blavós, ja que les cèl·lules han reduït l’MTT a
formazan, el qual gaudeix d’aquesta característica. A simple vista, ja podem veure quins
han estat els fàrmacs més potents i efectius i la dosi amb la qual han començat a actuar.

AN3CA

HEC-1-A

MFE-296

ISHIKAWA

Figura 25: Les 4 plaques de les diferents línies cel·lulars després de l’assaig d’MTT.
Font: IRB Lleida, 2017.
Disposició de la placa de 96 pous.
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GRÀFIQUES DE LA VIABILITAT CEL·LULAR SEGONS L’ASSAIG MTT
En aquestes gràfiques podem observar la evolució de cada línia cel·lular depenent de la
dosi. Cada gràfic correspon a un fàrmac i cada color a una línia cel·lular. A l’eix de les
ordenades trobem el percentatge de viabilitat cel·lular, és a dir, quantes cèl·lules
respecte la concentració inicial ha sobreviscut a l’aplicació del fàrmac. A l’eix
d’abscisses trobem les diferents dosis que hem subministrat, partint del control fins la
dosi més alta. En aquestes gràfiques podem observar l’efectivitat de cada fàrmac i quina
és la resistència que oposen els diferents tipus de cèl·lules enfront agent quimioterapèutic.

Figura 26.

Figura 27.

Figura 28.

Figura 29.
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1.4-

Anàlisi dels resultats i conclusions.

Per analitzar amb precisió els resultats d’aquesta pràctica, cal fixar-se en l’assaig
d’MTT, ja que és l’únic precís i calculat matemàticament. L’observació amb el
microscopi i l’estudi a ull nu de les plaques serveix per fer una hipòtesi sobre quin ha
estat el resultat, però no són proves concloents ni científiques, i per tant no podem
basar-nos en elles.
Segons les gràfiques, els fàrmacs que han actuat millor, reduint la viabilitat cel·lular a
menys del 20% en solament 48 hores són la Doxorubicina i el Regorafenib. La
Rapamicina i el Dovitinib també han destruït part de la societat cel·lular, tot i que no en
la mateixa quantitat.
Hi ha diverses raons per les quals els fàrmacs Rapamicina i Dovitinib no són tant
eficaços com els altres a l’hora de destruir les cèl·lules canceroses. Per una banda, la
Rapamicina és un fàrmac administrat solament a un tipus de càncer determinat, i sol
acompanyar-se sempre d’un altre medicament complementari, per tant cal considerar
que en aquesta pràctica va ser subministrat individualment. Per aquesta raó, és el fàrmac
que menys danya les cèl·lules: totes les línies cel·lulars es mantenen per sobre del 50%
de viabilitat cel·lular. D’altra banda, el Dovitinib és un fàrmac que es troba en fase
clínica, i per tant la seva eficàcia encara no està prou contrastada científicament.
Si ens fixem en cada gràfic, podem observar que la resistència de les línies cel·lulars
enfront l’agent quimio-terapèutic varia segons el fàrmac subministrat. Per exemple, les
cèl·lules de la línia Ishikawa, oposen molta resistència a la Rapamicina, però en canvi, a
la Doxorubicina, la població de cèl·lules canceroses disminueix dràsticament amb
l’aplicació de la dosi menys concentrada.
En la majoria de línies cel·lulars, si observem els gràfics de la Doxorubcina i del
Regorafenib, hi ha un gran descens brucs de la viabilitat cel·lular, sobretot de la dosi 1 a
la dosi 4. Però també podem veure, com de vegades, abans de veure’s afectades pel
fàrmac, les cèl·lules canceroses incrementen la seva població, com les Ishikawa amb el
Regorafenib. És a dir, les cèl·lules no es veuen afectades pel fàrmac fins que se li aplica
una dosi determinada.
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Les principals conclusions que podem extreure d’aquest assaig són:
-

Cada fàrmac compleix una funció diferent, i per tant tots els fàrmacs no són
tòxics, i per tant útils, per tots els tipus de càncer. En conseqüència, cal estudiar
amb molt detall quins són els mecanismes d’acció de cada medicament, i quines
són les mutacions que afecten a les cèl·lules canceroses. No solament cal fixarse en quina zona del cos es situa el càncer, sinó en quina és l’alteració que s’ha
produït en les cèl·lules tumorals, ja que segons quina sigui aquesta s’utilitzarà un
fàrmac determinat.

-

No totes les cèl·lules canceroses tenen la mateixa resistència a la toxicitat. Les
línies cel·lulars afectades per mutacions més greus, com la línia HEC-1-A i
l’MFE-296 , afectada per mutacions genòmiques en els cromosomes, són més
difícils d’eliminar, i cal subministrar una dosi més elevada del fàrmac.

-

La dosi subministrada als pacients, varia segons el tipus de cèl·lules que formen
el seu càncer. Tot i que les 4 línies siguin de càncer d’endometri, no són iguals.
Segons la mutació que pateixin les cèl·lules, no solament variarà el fàrmac
proveït, sinó que també canviarà la dosi d’aquest.

-

La Doxorrubicina i el Regorafenib són els fàrmacs més eficaços utilitzats ens
aquestes pràctiques i amb aquests tipus de cèl·lules cancerígenes d’endometri.

2- Experiments “in vivo”.
Les pràctiques realitzades “in vivo” d’aquest treball de recerca poden dividir-se en dos:
estudis de creixements de tumors i assaig d’establiment de metàstasi. Les dues activitats
s’han dut a terme en l’estabulari de ratolins SPF, és a dir, de ratolins amb
immunodeficiència.
Les condicions en aquest estabulari són molt delicades, ja que sinó el ratolins no hi
podrien viure. Per poder entrar en aquests estabularis cal vestir-se d’una manera molt
determinada i amb roba lliure de qualsevol patogen. Cal posar-se unes samarretes i
pantalons concrets, un mono a sobre, guants, peücs, mascareta, i gorra de laboratori.
Totes aquestes peces de roba han estat anteriorment esterilitzades, juntament amb
qualsevol utensili que sigui necessari a l’interior de la zona SPF. Abans de poder entrarhi, cal passar per una dutxa d’aire durant un minut per acabar d’eliminar qualsevol
germen.
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2.1-

Estudis de creixement.

La finalitat d’aquesta pràctica és estudiar la velocitat amb les quals les cèl·lules
cancerígenes humanes es reprodueixen a l’interior d’un organisme model, formant
tumors. És a dir, s’estudia l’evolució dels xenògrafts establerts en diferents ratolins amb
immunodeficiència. Definim xenògraft com la implantació de cèl·lules d’una espècie a
una altra de diferents. La intenció de la pràctica és formar tumors sota la pell dels
ratolins per poder mesurar-los des de l’exterior.
2.1.1- Materials.
-

Material necessari per entrar als laboratoris SPF (vestuari).

-

Cèl·lules cancerígenes per implantar als ratolins. En aquests cas es van utilitzar
cèl·lules de la línia cel·lular HEC-1-A i Ishikawa.

-

Gàbies amb filtre d’aire per poder mantenir els ratolins durant la mesura.

Figura 30: Gàbia amb filtre d’aire.
-

Anestesia inhalatòria: per poder mesurar els tumors dels ratolins cal adormir-los
per a que no es moguin i la feina sigui més fàcil. S’anestesien mitjançant la
inhalació d’un compost determinat. El gas s’introdueix a la gàbia mitjançant un
tub i provoca que tots els ratolins es dormin.

-

Campana de laboratori: és on es du a terme tot el procés de mesura.

-

Peu de rei: es tracta d’un regle calibrador molt precís que té un error de 0,1 mm.
S’utilitza per mesurar amb exactitud els tumors dels ratolins.

Figura 31: Peu de rei. (http://conceptodefinicion.de/calibre/)
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2.1.2- Procediments.
Per realitzar aquest experiments és essencial que es tingui accés als laboratoris SPF i als
ratolins amb immunodeficiència, ja que sinó les cèl·lules cancerígenes serien rebutjades.
Els primer pas i el més important és:
1- Introduir les cèl·lules canceroses sota la pell mitjançant una injecció subcutània,
per a que aquestes estableixin un tumor visible.
A partir del moment en que el tumor està establert, cal seguir el mateix procediment
durant dos dies a la setmana per veure quina està sent l’evolució d’aquest. Els passos
per dur a terme aquest estudi són:
1- Extreure els ratolins de la seva gàbia habitual per posar-los en una altra on se’ls
administra l’anestèsia. Per diferenciar cada ratolí, aquests tenen uns talls a les
orelles que els identifiquen.
2- Un cop els ratolins s’han adormit, es mesura els tumors amb el peu de rei. A
mesura que es van coneixent les dades, cal apuntar-les per després poder
realitzar la comparació.
3- Es torna els ratolins a la gàbia després d’alimentar-los.

Figura 32: Exemples de ratolins immunodeficients amb tumors subcutanis.
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2.1.3- Resultats.
Per poder observar i estudiar amb claredat els resultats d’aquest experiment cal realitzar
una gràfica. En aquesta gràfica es pot observar quina ha estat l’evolució dels tumors de
cada línia cel·lular. L’estudi s’ha realitzat durant un mes i per tant, s’han mesurat entre
7 i 8 vegades. En el gràfic podem veure com creixen els tumors a mesura que passen els
dies. També podem observar quina de les dues línies cel·lulars és més ràpida a l’hora de
proliferar.

Figura 33: Gràfic lineal del creixement dels tumors.
2.1.4- Anàlisi dels resultats i conclusions.
Els resultats de la pràctica d’estudi de creixement de tumors són molt clars. A mesura
que avancen els dies, els tumors van augmentant de mida, ja que les cèl·lules tumorals
comencen a proliferar i reproduir-se sense parar.
Podem observar que les cèl·lules de la línia HEC-1-A tenen una capacitat de
proliferació més elevada que les de la línia cel·lular Ishikawa. A mesura que passen els
dies, els tumors de HEC-1-A es van fent més grans, fins arribar gairebé als dos
centímetres de diàmetre. Els Ishikawa també creixen, però no d’una manera tan ràpida,
ja que després d’un mes cap dels tumors ha superat el centímetre de diàmetre.
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Les conclusions que podem extreure d’aquests experiment són:
-

Les cèl·lules provinents de càncer d’endometri, poden formar tumors subcutanis.
És a dir, les cèl·lules canceroses, un cop aïllades del seu medi primitiu, poden
reproduir-se en qualsevol altre medi, en aquest cas, el subcutani.

-

No totes les cèl·lules cancerígenes són iguals ni tenen la mateixa capacitat
reproductiva, tot i que siguin del mateix tipus de càncer.

-

La velocitat amb la qual proliferen, està relacionada amb el tipus de mutació i
amb el nombre d’alteracions que acumulen les cèl·lules. Les cèl·lules HEC-1-A
tenen una mutació genòmica, la qual és més nociva per les cèl·lules que la
mutació de les cèl·lules Ishikawa, les quals tenen una mutació que provoca més
canvis en l’entorn del tumor que en les cèl·lules en si.

-

A partir del dia 20, les cèl·lules HEC-1-A creixen de manera més ràpida. Per
tant, podem dir que a mesura que el temps transcorre, les cèl·lules es
reprodueixen a més velocitat. Aquest fet pot deure’s a que amb el pas del temps
adquireixen més mutacions, o bé, que les cèl·lules triguen un cert temps a
adaptar-se al nou medi en el que es troben.

2.2-

Assaig de metàstasi.

El segon experiment “in vivo” realitzat també tracta de la implantació de cèl·lules
canceroses de càncer d’endometri a ratolins immunodeficients. Però en aquest, la
finalitat no és formar tumors, sinó intentar provocar metàstasi en el seu organisme per
així poder estudiar els diferents processos que es duen a terme durant aquest procés.
2.2.1- Materials.
-

Línies cel·lulars HEC-1-A, AN3CA, Ishikawa i MFE-296, per a introduir-les en
els ratolins amb immunodeficiència.

-

Càmera de Bürker: per poder comptar les cèl·lules i per tant calcular quin volum
de dissolució cal subministrar als ratolins.

-

Tubs d’assaig per emmagatzemar les dissolucions.

-

Anestèsia inhalatòria: és necessària per a introduir les cèl·lules als ratolins, ja
que és necessari que aquests estiguin adormits.
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-

Agulla hipodèrmica: és un instrument sanitari format per una agulla buida
utilitzada amb una xeringa per injectar substàncies a l’interior d’organismes, en
aquest cas, les cèl·lules a l’interior dels ratolins.

-

Bisturí: és un estri en forma de ganivet però més petit i precís. És necessari per
realitzar la dissecció del ratolí.

-

Pinces: instrument necessari per extreure els òrgans de l’interior del ratolí.

2.2.2- Procediments.
Per realitzar aquest experiment, també és estrictament necessari tenir accés als
laboratoris SPF. I els passos ha seguir són:
1- Comptar les cèl·lules i calcular la concentració necessària de cèl·lules. La
intenció és introduir unes 200,000 cèl·lules. A cada ratolí li correspon una única
línia cel·lular. Depenent de la concentració, la dissolució té un volum o un altre,
però el volum introduït en l’organisme model, és d’1 ml aproximadament.
2- Administrar l’anestèsia inhalatòria als quatre ratolins seleccionats.
3- Introduir les cèl·lules canceroses als ratolins amb la agulla hipodèrmica
mitjançant una injecció intra-orbital.
4- Esperar entre 48 i 72 hores.
5- Es realitza la dissecció dels ratolins i s’observa si hi ha metàstasi en algun òrgan,
en concret en els pulmons.

2.2.3- Resultats.
Els resultats d’aquest experiment no són exitosos, ja que solament una de les línies
cel·lular, la AN3CA, va realitzar metàstasi als pulmons. Els resultats de la pràctica
s’observen mitjançant l’extracció del òrgan metastatitzat, i s’observa a ull nu.

Figura 34: Resultats de l’experiment. A l’esquerra, pulmó amb metàstasi,
i a la dreta pulmó sa.
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2.2.4- Anàlisi del resultats i conclusions.
Els resultats de les pràctiques d’assaig de metàstasi no són concloents, ja que solament
una línia cel·lular ha obtingut el resultat esperat: que es realitzi metàstasi en algun òrgan
tou, els pulmons. Aquest fet, es deu a que no ha passat el temps necessari per a que totes
les línies cel·lulars facin metàstasi. El temps que s’ha deixat és d’uns dos dies, i s’ha
confirmat que no ha estat suficient.
Podem observar que es veu a simple vista si hi ha metàstasi o no. Les característiques
d’uns pulmons metastatitzat són: increment de mida respecte uns pulmons sans i
formació de protuberàncies visibles, com s’observa en la figura 34.
Les conclusions que podem extreure d’aquesta pràctica són:
-

Totes les cèl·lules no tenen la mateixa velocitat a l’hora de proliferar, com va
s’ha observat en els estudis de creixement.

-

Tot i introduir les cèl·lules canceroses per l’ull, totes les cèl·lules tendeixen a
formar metàstasi als pulmons. La raó per la qual ho fan és desconeguda, i
actualment, hi ha treball d’investigació dirigit a estudiar aquests procés, ja que
amb qualsevol altra substància, no passa. Per exemple, si introduïm colorant en
un ratolí, tot el ratolí es torna pigmentat, en canvi, les cèl·lules cancerígenes no
es reparteixen per l’organisme, sinó que es concentren totes en els pulmons.
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CONCLUSIONS
Quan vaig començar a fer aquest treball vaig adonar-me que realment era molt
complicat. La realització del treball implicava un coneixement profund en l’àmbit
científic, i no tenia l’enteniment suficient del tema. Per aquesta raó, vaig haver
d’informar-me molt abans de començar la redacció del treball i les pràctiques. És cert
que al principi sentia que perdia el temps, pensava que m’havia equivocat elegint un
tema tan difícil i que impliqués tant esforç, ja que segon de Batxillerat també requeria
molta implicació. A més a més, la gran majoria d’informació que trobava estava en
anglès, fet que encara dificultava més la seva comprensió i estava redactada amb termes
molt específics. Però amb el pas dels dies, vaig adonar-me que realment estava aprenent
moltes coses noves que m’ajudarien en la redacció de la part pràctica i en la comprensió
dels experiments.
Em sento molt orgullosa del treball realitzat, ja que m’ha servit per confirmar que en un
futur m’agradaria dedicar-me a la recerca biomèdica. També em sento satisfeta d’haver
aconseguit dur a terme un treball complex, i de no haver optat per la via fàcil. He gaudit
moltíssim, ja que el tema elegit m’agrada, i he adquirit molts coneixements nous, el qual
penso que és la finalitat d’un Treball de Recerca.
En general, podríem afirmar que la hipòtesi plantejada a l’inici del treball s’ha
confirmat, ja que tots els experiments que he realitzat, tant “in vitro” com “in vivo”,
m’han ajudat a entendre els processos que es duen a terme durant el càncer, i m’ha
mostrat diferents formes de eradicar-lo. Per tant, han estat útils en la investigació de la
malaltia, ja sigui per estudiar com combatre-la, o bé, per entendre els mecanismes que la
provoquen.
Finalment, m’agradaria remarcar que aquesta investigació no hagués estat possible
sense l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i el seu personal.
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RESULTATS DE L’ENQUESTA
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Si la resposta ha estat negativa en les dues preguntes anteriors, podries plantejar
una alternativa?


Intentar crear alguna cosa que s’assemblés al funcionament humà.



No és ètic treballar amb animals però si necessari, no hi ha alternativa.



No se m'ocorre cap alternativa però penso que és necessari doncs experimentar
amb animals però amb experiments que puguin ser efectius no amb qualsevol
experiment i fen patir als animals.



No. Com he dit en preguntes anteriors no trobo ni ètic ni estic a favor de la
investigació amb organismes vius, però també he repòs que ho trobo necessari.
Crec que una cosa no treu l'altra ja que, no hi estic a favor però sí que ho veig
necessari.



Considero que seria més ètic treballar amb teixits humans o animals que hagin
mort o ja estiguin infectats per la malaltia i/o dèficit que es vol investigar.



En malalts terminals podrien fer assajos de medicaments nous i veure resposta
patològica.



Ni idea. Una cosa es el que pugui pensar, sentir i una altra el que podem o tenim
que fer. No sé prou del tema com per saber si es podrien obrir altres línies de
investigació.



No m’agrada però és necessari.



Experimentar amb microorganismes.



Sempre que fos un acte voluntari, sense aprofitar-se de la gent o de la seva
ignorància, em seria vàlid.



Treballar amb animals de manera no agressiva.
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Crec que no es ètic però es necessari experimentar amb animals.



No.



No crec que sigui ètica ninguna de les dues propostes però crec que és
importantíssim investigar per poder millorar la salut humana. Per tant, encara
que no sigui ètic des del meu punt de vista crec que per tal d'afavorir la salut
humana investigar amb animals és la millor solució.



No crec que sigui ètica ninguna de les dues propostes però crec que és
importantíssim investigar per poder millorar la salut humana. Per tant, encara
que no sigui ètic des del meu punt de vista crec que per tal d'afavorir la salut
humana investigar amb animals és la millor solució.

RESUM CÀLCULS PRÀCTICA 1
Per determinar la dosi que s’aplica a cada pou de la placa, cal realitzar molts càlculs
mitjançant una fórmula que relaciona el volum amb la concentració. Aquests càlculs,
van ser realitzats per l’Isidre, el noi que feia les pràctiques amb mi, el qual estava
cursant el Doctorat. Són càlculs força complexos que s’utilitzen per aconseguir
dissolucions amb una concentració determinada i que podrien resumir-se amb les
següents expressions:
Doxorrubicinadisposem d’una solució 50 mM (mil·limolar) .
1/1000

50µM

1/5

4000 µM medi
+
4 µM fàrmac

10 µM

1/2

3200 µM medi
+
800 µM fàrmac

5 µM

1/2,5

2 µM

1/4

2400 µM medi
+
1600 µM fàrmac

2000 µM medi
+
2000 µM fàrmac

0,5 µM
1500 µM medi
+
500 µM fàrmac

Rapamicinadisposem d’una solució 274 mM (mil·limolar) .
1/1370

200µM
4000 µM medi
+
2,92 µM fàrmac

1/2

100 µM
2000 µM medi
+
2,00 µM fàrmac

1/2

50 µM
2000 µM medi
+
2000 µM fàrmac
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1/5

10 µM
1600 µM medi
+
400 µM fàrmac

1/10

1 µM
1800 µM medi
+
200 µM fàrmac
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Regorafenibdisposem d’una solució 10 mM (mil·limolar) .
1/200
1/2

50µM
3980 µM medi
+
20 µM fàrmac

25 µM

1/2.5

2000 µM medi
+
2000 µM fàrmac

10 µM

1/2

1/2

5µM
2000 µM medi
+
2000 µM fàrmac

2400 µM medi
+
1600 µM fàrmac

2,5µM
2000 µM medi
+
2000 µM fàrmac

Dovitinibdisposem d’una solució 10 mM (mil·limolar) .
1/4000
1/2.5

2.5µM
4000 µM medi
+
1 µM fàrmac

1 µM
2400 µM medi
+
1600 µM fàrmac

1/2

0,5 µM

1/5

2000 µM medi
+
2000 µM fàrmac

1/2

0,1µM
3200 µM medi
+
800 µM fàrmac

0,05 µM
1000 µM medi
+
1000 µM fàrmac

CÀLCULS PRÀCTICA 2.2

Per realitzar les pràctiques de l’assaig de metàstasi també va utilitzar-se la fórmula que
relacionava el volum amb la concentració: V0 · C0 = Vf ·Cf .
Per aconseguir les concentracions desitjades, després de comptar les cèl·lules, van
haver-se de fer unes dissolucions concretes:
LÍNIA CEL·LULAR

NÚMERO DE CÈL·LULES

HEC-1-A

170.000 cells/ml

COMPONENTS DE LA
DISSOLUCIÓ
7,058 ml cells

15 ml
7,941 ml medi
2,388 ml cells

MFE-296

670.000 cells/ml

20 ml
17,612 ml medi
7,272 ml cells

ISHIKAWA

10 ml

110.000 cells /ml
2,727 ml medi
8,28 ml cells

AN3CA

10 ml

96.666 cells /ml
1,724 ml medi
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IMATGES ADDICIONALS DELS LLOC DE TREBALL

Microscopi òptic invertit.

Campana de laboratori.

Procés d'alimentació dels
ratolins.

Àrea de treball durant la pràctica
“In vitro”
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