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Què és el càncer infantil?
Què és el càncer?
És una malaltia que sorgeix
quan les cèl·lules del nostre
cos creixen i s’estenen
incontroladament. Pot afectar
tant a persones adultes com
a nens i nenes.

Quina freqüència té el
càncer infantil?
Cada any es diagnostiquen
250.000 nous casos arreu del
món, dels quals es curen prop d’un
80%. Els tractaments han millorat
molt en els darrers 30 anys, però
encara hi ha nens i nenes que no
es curen totalment i, per tant, hem
de trobar noves eines contra la
malaltia.

Cèl·lula sana

Adquisició de mutacions

Proliferació normal per formar
teixits i òrgans

Si omplíssim el
Camp Nou
d’infants,
només un
tindria càncer

Creixement descontrolat

Disseminació i metàstasi

Els càncers a l’edat adulta i la infància
NO són iguals!
En persones adultes, els càncers més
comuns s’originen als epitelis, que és el
recobriment de les cèl·lules d’un òrgan, i en
molts casos estan relacionats amb una
exposició sostinguda a agents tòxics.
Aquests poden facilitar l'acumulació de
mutacions a l’ADN, i per tant, es pot fer certa
prevenció evitant el seu contacte.

En els nens i nenes, els càncers s’originen a la
sang, teixits embrionaris (ex. mesènquima) o del
sistema nerviós. Apareixen a partir d’una única o
poques mutacions a l’ADN, generalment
esporàdiques. Per tant, no es pot fer prevenció.

Percentatges i tipus de tumors durant l’edat adulta i la infància

Tumors
en adults

Tumors
en nens

Els tumors més comuns al primer grup són menys comuns entre nens i nenes, i viceversa.

Organitza:

Amb el suport de:

Un equip de professionals,
al servei de la recerca
El grup de Recerca
Translacional en el Càncer
de la Infància i
l’Adolescència està format
per un equip
multidisciplinari que agrupa
professionals de la recerca
biosanitària especialitzats
en Biologia, Bioquímica,
Biotecnologia, Medicina i
Infermeria.

La recerca translacional pas a pas
La principal vocació de la recerca translacional és portar als pacients les
troballes del laboratori.
Els models experimentals ens permeten analitzar quin pot ser el millor tractament per als pacients.

Tot comença i tot acaba
en el pacient

Validació en models
animals

Anàlisi molecular

A través de
xenotransplantaments,
que consisteixen a
implantar cèl·lules
tumorals humanes en
animals
d’experimentació, es
prova l’eficàcia dels
tractaments.

A partir de les
mostres del pacient
analitzem les
alteracions
moleculars del
càncer i
desenvolupem les
eines per corregirles.

Prova de fàrmacs en models cel·lulars
Les cèl·lules canceroses es poden fer
créixer in vitro en plaques de cultiu.
Aquestes cèl·lules es treuen del mateix
pacient i es posen a créixer amb nutrients
específics. Aleshores, s’hi poden fer assajos
de proliferació i viabilitat.

Assaig de proliferació i viabilitat cel·lular
Necessitem mètodes senzills i ràpids per valorar els efectes dels fàrmacs

Apliquem tractaments prova a cèl·lules i les preparem per visualitzar-les i
observar l’eficàcia dels tractaments: viabilitat i proliferació segons el tractament
2 Apliquem els tractaments

1 Sembrem les cèl·lules
Les cèl·lules creixen en plaques o flascons. Per fer els experiments, les aixequem i
les posem en plaques més petites per poder fer diferents tractaments alhora.

3 Tinció per a la valoració
de la viabilitat cel·lular

4 Fixem les cèl·lules i les
tenyim

5 Rentem bé i deixem assecar

El Cristall Violeta és un tint sintètic que
s’uneix a les molècules orgàniques com
l’ADN i les proteïnes i ens permet
visualitzar les cèl·lules que, d’altra
manera no tenen color. Això ens
permetrà fer-los un seguiment per
veure l’eficàcia dels tractaments.

La fixació deixa a les cèl·lules com si
s’hagués parat el temps. D’aquesta
forma les cèl·lules mantenen la seva
estructura íntegra indefinidament.

Per poder veure les cèl·lules hem de
treure l’excés de colorant

Llegim i interpretem els resultats
6 Dissolem el cristall
violeta

7 Mesurem i interpretem els
resultats
El Cristall Violeta es pot dissoldre amb
àcid acètic, i el color blavós que queda
es pot mesurar amb un
espectrofotòmetre.
cristall violeta >
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Les cèl·lules vives que queden a la
placa estan tenyides de blau. Les
cèl·lules mortes sovint es desenganxen
i marxen de la placa amb els rentats.
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Control

Fàrmac A Fàrmac B

Conclusió: El fàrmac B sembla que
és un bon fàrmac i, per tant, podem
procedir a analitzar la seva eficàcia
en models animals.

Quina pinta fan al microscopi?

Cèl·lules control

Cèl·lules tractades

