Les cèl·lules fan força!
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Biomecànica cel·lular

¿Què és ciència bàsica?
Al nostre grup de recerca “Dinàmica
integrativa cel·lular i de teixits” fem ciència
bàsica. Això vol dir que estudiem els
processos fonamentals que ens envolten i
intentem entendre’ls mitjançant el mètode
científic.

La física de les cèl·lules
El nostre laboratori
investiga processos
biològics en les cèl·lules
epitelials des d’un punt de
vista físic. Formem un equip
multidisciplinari que inclou
físics, biòlegs, bioenginyers
i biomèdics.

http://www.ibecbarcelona.eu/integrative

Del desenvolupament al càncer:
exemples de migració cel·lular
Durant la formació d’un embrió milers de
cèl·lules migren col·lectivament fins a formar
els diferents òrgans i teixits vitals que el
composen.
Per evitar exposar el cos a perills externs es
creen noves cèl·lules i es promou la migració
de teixit per a cicatritzar les ferides.
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Malauradament, un petit error de regulació pot
fer que cèl·lules cancerígenes emprin el
mecanisme de migració amb finalitats
indesitjables: estendre's arreu de l’organisme i
proliferar fins a crear un càncer.
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www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1995/illpres/more-l-segmspec.html
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La migració cel·lular és un procés
essencial involucrat en la cicatrització
de ferides, la resposta immune, el
desenvolupament dels embrions...
però també en la propagació del càncer.

Què és una cèl·lula?
Una cèl·lula és la unitat bàsica
que constitueix els teixits que
formen el nostre organisme.
Models cèl·lulars

La cèl·lula és una unitat tancada
formada majoritàriament per aigua
(com un globus d’aigua). A més, està
plena d’una sèrie de petits orgànuls que
la fan funcionar. Manté la seva forma
gràcies al seu esquelet, el citoesquelet.
Segons la seva dinàmica, una cèl·lula
és com un cotxe: és capaç de
desplaçar-se migrant de forma dirigida.
A més, les cèl·lules responen de forma
activa als estímuls del seu entorn. Per a
fer-ho necessiten, com nosaltres, fer
forces.

Les cèl·lules fan forces

Mesurant les forces que fan les cèl·lules
Al nostre laboratori mesurem les forces que fan les
cèl·lules. Ho fem plantant les cèl·lules sobre gels
tous que es puguin deformar. A més, els gels estan
plens de microesferes que reflecteixen els
desplaçaments de les cèl·lules.
A partir dels desplaçaments de les microesferes
calculem les traccions cel·lulars. Per això
emprem un algoritme matemàtic: la Transformada
de Fourier.

Esferes desplaçades degut a les forces
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Al nostre laboratori
mesurem les forces que
fan les cèl·lules
mitjançant una tècnica
anomenada Microscopia
de Tracció Cel·lular.

Taller de mesura de forces: La cèl·lula ets tu!
La teva mà gatejant sobre una capa de
gomina produeix unes deformacions
semblants a les que provoca una cèl·lula
desplaçant-se a sobre dels nostres gels.

De cèl·lules individuals, a moviment col·lectiu
El símil del concert de rock
Quan et trobes en un espai
amb molts fans apinyats,
t’adaptes a la nova situació
fins que trobes un forat i de
forma activa et desplaces a
una zona menys poblada
per a gaudir del concert.

Normalment les cèl·lules no es
troben aïllades, sinó que formen
teixits cel·lulars. Per crear aquestes
estructures, les cèl·lules formen
unions entre elles. A través
d’aquestes unions es transmeten
forces que es propaguen per tot el
teixit.

Les cèl·lules, a una escala
molt diferent i essent
sotmeses a forces molt
menors, disposen d’uns
mecanismes molt semblants
als emprats per fugir de la
multitud.

Tracció
Tensió

Mitjançant les tensions de les unions
cel·lulars les cèl·lules tiren les unes
de les altres. D’aquesta manera es
comuniquen per indicar cap a on han
de migrar o on es troben els
nutrients.

Tracció

Taller de percepció de forces: La força la fas tu!
Tensió

Amb el joc de la corda podem sentir
com les forces que exercim sobre la
corda es transmeten al terra. (3a Llei
de Newton ).
Les forces transmeses al substrat (el
terra) són el balanç de les forces
exercides entre equips.

Tracció

De la mateixa manera, les forces
intercel·lulars es veuen reflectides
com a deformacions als nostres gels.

PARAULA DE NEWTON!
3a Llei de Newton (Principi d’Acció-Reacció): “Quan un cos exerceix una força
contra un altre aquest fa sobre el primer una força igual però en sentit oposat”.

