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Les nanopartícules són estructures 

d'aproximadament 100 nm que, per 

la seva mida, tenen un 

comportament diferent dels fàrmacs 

petits que s'utilitzen per combatre el 

càncer. 

Aquestes es poden utilitzar com a 

vehicles per portar els fàrmacs. La 

seva superfície es pot decorar, fent-

les específiques i guiant-les fins a les 

cèl·lules malignes. 

Què és el càncer? 

El cos humà està format per milions de cèl·lules 

molt diferents, aquestes, al seu torn, formen els 

òrgans. 

 

Hi ha un mecanisme molt sofisticat que controla 

que les cèl·lules es multipliquin només quan és 

necessari. Si aquest control es perd, la cèl·lula es 

divideix sense control i apareix el càncer, com a 

tumors individuals primer i com a metàstasis 

distants després. 

 

Les cèl·lules tumorals creixen tan de pressa que 

necessiten una aportació extra d'oxigen i nutrients, 

per això tenen més vasos sanguinis que no estan 

ben estructurats i presenten forats que són 

aprofitats per les nanopartícules. 

El viatge de les  

nanopartícules  

contra el càncer 

Avantatges de les nanopartícules 

Mida: Un fàrmac petit és 100 vegades més petit que una nanopartícula. Si la 

molècula petita fos una pilota de futbol, la nanopartícula carregada de fàrmac 

seria un avió ple de pilotes de futbol.  
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La mida és important! 
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Vasos sanguinis en un tumor 
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Nanopartícules com a vehicles de fàrmacs 

Secció d’un vas tumoral 
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CÈL·LULA 

Reconeixement 

específic 

Gràcies a la utilització d’antígens específics, les nanopartícules 

poden arribar a identificar les cèl·lules tumorals i internalitzar-se 

només en elles.  

Reconeixement específic  

Nanopartícules viatjant per la sang... 

fàrmac nanopartícula 
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Provem les nanopartícules 

Per testar l’eficàcia de les nanopartícules, estudiem el seu efecte sobre cèl·lules tumorals en 

cultiu. Fem créixer les cèl·lules tumorals en flascons i les tractem amb diferents fàrmacs. Les 

cèl·lules són molt i molt petites i per això necessitem un microscopi per veure-les. Perquè sigui 

més fàcil, enganxem un fluoròfor als fàrmacs lliures o nanopartícules de manera que a l’entrar 

a la cèl·lula, aquestes es tornen fluorescents. Així, podem veure al microscopi cèl·lules 

tumorals fluorescents.  

Tractament 

Fàrmac lliure Nanopartícula 

Així veiem les cèl·lules  

al microscopi 

Tumor de pulmó 

Cultiu cel·lular 

Com sabem si el tractament funciona? 

+ + vs 

Ens ajudeu a identificar quin dels dos tractaments 

funciona millor? 

% de creixement cel·lular 

Nanopartícules dins de cèl·lules 

S’agafen mostres de les cèl·lules de tumor  

de pacients. 

Les cèl·lules es fan créixer 

al laboratori en condicions 

especials.  

     Cèl·lules tumorals     Cèl·lules tumorals  

          fluorescents 

Un cop aplicat els tractaments, cal que ens 

esperem uns dies per deixar que faci 

efecte. Llavors valorarem la seva eficàcia. 

En què ens fixem?  El creixement 

cel·lular dels cultius ens servirà com a 

indicador.  

Si el tractament ha estat efectiu, les cèl·lules 

tumorals no hauran pogut créixer. En canvi, si el 

tractament no ha estat efectiu, aquestes hauran 

crescut com al tumor, de manera descontrolada. 

Les cèl·lules absorbeixen 

el medicament 
Poc creixement cel·lular 

Al cap d’uns dies s’administra el tractament a les 

cèl·lules tumorals. 



Si les nanopartícules han resultat un tractament més específic, i per tant millor que el fàrmac 

lliure, ho podrem determinar observant si aquestes han aconseguit arribar als òrgans afectats per 

un tumor. Sabem fins a quins òrgans han arribat perquè ens ho ha indicat la fluorescència, però 

ara caldrà comprovar que aquests estaven realment afectats per un tumor. 

Fàrmac lliure 

Nanopartícula 

Injecció  

El viatge de la nanopartícula 

Fins on ha arribat la nanopartícula? 

La nanopartícula pot curar el càncer? 

Com veiem si ha funcionat el tractament? 

A partir dels òrgans del ratolí... 
1- Es col·loquen en blocs de parafina per  

poder-ne fer talls molt prims.  
 

2- Aquests talls molt prims es tenyeixen i 

finalment s’observen al microscopi 

Pulmó sa 

Pulmó amb tumor 

Identifiquem els òrgans 

Formem part de: 

Nanopartícules dins del cos 

Projecte finançat per: 

Un cop veiem que el tractament pot funcionar 

millor amb el reconeixement específic que 

obtenim a través de les nanopartícules, ara 

cal veure si aquestes són capaces de viatjar  

pel cos de manera eficient, arribant al tumor 

de manera específica, i comprovar doncs, si 

són realment millor tractament que el fàrmac 

lliure. Haurem de fer la comprovació in vivo.  

Introduirem el tractament marcat amb fluorescència, de tal  
manera que puguem detectar-lo mentre aquest viatja pel cos. Així veiem a l’interior del ratolí el fàrmac al laboratori. La part més 

fluorescent és allà on hi ha més fàrmac. Així, caldrà identificar els 
òrgans per tal de determinar quin ha estat el destí del fàrmac. 
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