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Què és el càncer?
El càncer és un terme genèric que defineix un
ampli grup de malalties, que es caracteritzen
principalment per un creixement descontrolat d’un
grup de cèl·lules transformades.
Característiques de les cèl·lules cancerígenes:
• Canvis en el citoesquelet
• Canvis d’adhesió i mobilitat cel·lular
• Canvis nuclears
• Producció d’enzims
• Invasió de teixits
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COM ESTUDIEM EL CÀNCER
AL LABORATORI?

Fem cultius in vitro de cèl·lules que
provenen de tumors
Les cèl·lules es cultiven en plaques estèrils i
en condicions adequades de temperatura,
CO2, pH, nutrients i factors de creixement.
Així podem estudiar les cèl·lules tumorals i
comparar-les amb cèl·lules normals.

El cultiu cel·lular in vitro
és una tècnica que ens
permet mantenir vives i
multiplicar les cèl·lules
extretes de tumors o de
teixits normals.
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Analitzem l’expressió dels gens d’interès
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Per comprovar l’expressió del gens és necessari
purificar el material genètic, és a dir, l’ADN.
Fent servir una tècnica anomenada PCR (Reacció
en Cadena de la Polimerasa) som capaços de fer
còpies de fragments de l’ADN i així comprovar si
s’expressa el nostre gen d’interès.

Comparem els nivells de les proteïnes
Gen supressor tumoral

Per mirar com els canvis en els nivells d’expressió dels
gens es tradueixen en la presència o absència de
proteïnes importants per a la regulació de les cèl·lules
utilitzem una tècnica anomenada Western blot.
Veurem una banda que correspon a la proteïna
d’interès quan està present i no veurem res quan
aquesta proteïna no s’expressa.
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Triem possibles dianes terapèutiques

COM TRASLLADEM ELS NOSTRES RESULTATS
ALS ESTUDIS CLÍNICS?

Trobem compostos químics que afectin al
nostre gen o proteïna d’interès
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Testem diferents compostos per aconseguir trobar inhibidors que disminueixin específicament l’expressió de la proteïna d'interès

Fem estudis preclínics un cop identificat
un compost que funcioni
Colonia de cèl·lules

Incubant les cèl·lules amb el compost aconseguim
reduir el número de focus formadors de colònies

L’administració del compost retarda la progressió del tumor
NUCLIS DE CÈL·LULES
CEL.LULES APOPTOTICS

L’ús de concentracions creixents del compost
disminueix la viabilitat de les cèl·lules

Quan tractem els animals amb el compost aconseguim matar
cèl·lules dins del tumor

Duem a terme assajos clínics amb
individus en col·laboració amb empreses
farmacèutiques i hospitals
Cap a on avancem?
Tractaments més efectius i específics per
cada tipus de càncer
Per a desenvolupar teràpies, hem de tenir present que la
funció d’una proteïna pot ser diferent segons el context i
l’òrgan on es troba. El repte és entendre millor la fisiologia
cel·lular en cada context i òrgan.

Teràpies personalitzades i dirigides
Dins d’un mateix tipus de càncer, els tumors de cada pacient
poden presentar alteracions genètiques diferents. Cal
desenvolupar un sistema de diagnòstic i tractament adaptat a
les característiques de cada tumor i pacient.

