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Nanopartícules magnètiques
Les SPIONs (Superparamagnetic Iron Oxide
Nanoparticles)
són
un
tipus
de
nanopartícules magnètiques amb una
estructura simple que estan sent estudiades
en el camp de la nanomedicina per dur a
terme l’alliberament controlat de fàrmacs en
zones específiques del cos.

La medicina del futur?
Podrien oferir una medicina més
específica i reduir els efectes
secundaris

Aquests nanorobots magnètics poden ser
guiats amb la presència d’un camp magnètic,
però també poden reaccionar a un canvi de
temperatura, un canvi de pH del medi i altres
factors del seu entorn per tal d’alliberar un
fàrmac.

Font: Nanovex Biotechnologies.

Estudi de càpsules de ferrofluid
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Vídeo de l’encapsulació
d’un ferrofluid.

Càpsules de ferrofluid fetes
amb alginat de sodi i clorur de
calci.

Escaneja-ho!

Estudi de la velocitat de
propagació amb 5 i 10
càpsules per tal d’observar-ne
l’efecte eixam.

Estudi de la velocitat de
propagació en funció de la
viscositat del medi.

Conclusions
• S’ha encapsulat un ferrofluid.
• La temperatura afecta a la velocitat
de propagació de les càpsules.
• No s’ha observat l’efecte eixam.
• La viscositat del medi afecta a la
velocitat
de propagació.
GRÀFIC
O IMATGE
• Les càpsules no es degraden en un
pH àcid.
Font: elaboració pròpia.
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QUÈ ÉS LA SÍNDROME X FRÀGIL?
Discapacitat intel·lectual
hereditària. Es troba al
cromosoma X. Provocada per
la mutació en el gen FMR-1
que causa l’absència de la
proteïna FMRP1, necessària
pel desenvolupament del
cervell.

Pot ser que es pugui
curar la Síndrome X fràgil
mitjançant teràpia gènica?
No és possible. Hauríem de
modificar el gen FMR1 de totes
les cèl·lules del pacient afectat
i és impossible, ja que estem
formats per bilions de cèl·lules.

Posem la teràpia gènica en pràctica...
Al laboratori de l’IRB he seguit una sèrie de passos
per fer una mutació artificial en un gen que codifica
per la proteïna γ-tubulina. Aquesta proteïna és
necessària per a la formació dels microtúbuls.

Objectiu:

Treure la unió de la molècula GTP amb γtubulina per saber si el GTP és important
per a la funció de la subunitat de tubulina
amb la formació dels microtúbuls.

Per fer la mutagènesi he seguit diferents passos
resumits a continuació:

Crear encebadors amb la mutació i
crear el DNA recombinat (gen
γ-tubulina mutat + plasmidi) gràcies
als primers, una PCR i a enzims.

Introduir l’ADN recombinat dins de
bacteris a través d’un xoc tèrmic.
Crear medi per bacteris.
Posem en una placa de cultiu el
precipitat amb bacteris del tub
d’assaig

“Picar” sis colònies de bacteris
de la placa i posar-los en tubs
d’assaig amb una dissolució
per fer una extracció de l’ADN
mutat el següent dia.

Fer una lisi per trencar les
membranes del bacteri i extreure
el DNA. A la imatge del tub
d’assaig es pot diferenciar les
substàncies més denses al fons.
Un cop extret l’ADN mesurem la
concentració per enviar dues
mostres a seqüenciar.

Conclusions
Vam enviar a fer la seqüenciació de dues
mostres d’ADN mutat. Això ens va servir per
analitzar la seqüència d’aquests fragments
d’ADN i comparar si realment l’aminoàcid Q12
(CAG) , que és el que té unió amb GTP, del gen
gamma-tubulina estava canviat per G (GGG)
dins de la seqüència d’ADN que havia mutat.

GRÀFIC O IMATGE

Gràcies a les imatges de la seqüenciació podem
veure com hem assolit l’objectiu amb èxit.
Seqüenciació d'ADN mutat en l'aminoàcid Q12 per G12 a la mostra 1.
Font: programa de seqüenciació on ho envien al laboratori Lüders i
alineació des del Programa Geneious
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del genoma curar el càncer?
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L’editora
L’epigenètica és la ciència que estudia
com l’entorn i el seu comportament,
poden causar canvis en l’expressió dels
gens, sense alterar-ne la seva
seqüència de nucleòtids.

Metodologia
L’objectiu principal:
Comprovar que els canvis
epigenètics afavoreixen l’aparició de
tumors cancerígens.
Amb aquest fi, al laboratori, induïm, per mitjà
de factors epigenètics, la transició epitelimesènquima (EMT), la qual afavoreix
l’aparició de metàstasi. PASOS:

1. Preparem diversos cultius de
cèl·lules epitelials, i els hi afegim
una droga, per induïr-hi l’EMT.

2. Les sotmetem a hores
diferents de tractament per
veure’n l’evolució.

3. Estudiem els canvis a nivell
morfològic. Observem les nostres
cèlul·les amb microscòpic òptic.

4. Estudiem els canvis a nivell
transcripcional realitzant
diversos passos

Conclusions




Tot i obtenir resultats no concloents, com
que l’experiment ja havia estat validat
científicament, vam poder demostrar
l’influència que té l’epigenètica en el
càncer.GRÀFIC O IMATGE
Tot i això, no podem afirmar que aquesta
ens permeti curar el càncer. De moment,
únicament ens proporciona més recursos
per entendre’l millor, Però estem una mica
més a prop de trobar la cura!
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Les tendències a créixer o decrèixer d’aquests 3
gens estudiats, no han sigut les esperades.

