PROTOCOL D’EXPERIMENTACIÓ 3-4 ESO i BATXILLERAT

Investiga
la biomecànica
del càncer
Habilitats mecàniques de les cèl·lules
www.pcb.ub.edu/recercaensocietat

Investiga la biomecànica del càncer!
Participa en la recerca del càncer des d’una vessant física

Introducció
Què és i què en sabem del càncer?
Anomenem càncer a un conjunt de malalties on hi ha un creixement descontrolat de les
cèl·lules del cos. S'estima que cada any es diagnostiquen 20 milions de casos nous de
càncer a tot el món, i en moren més de 10 milions de persones a causa d'aquesta
malaltia, sent la segona causa de mortalitat a escala mundial.
Una de les grans complicacions i causes de mortalitat del càncer és la metàstasi:
l'habilitat de les cèl·lules canceroses per a entrar als vasos sanguinis i limfàtics, viatjar a
través d'ells, envair altres teixits sans i créixer en ells.

La capacitat d'aquestes cèl·lules per a desplaçar-se depèn de la seva habilitat per a
exercir forces, la seva flexibilitat, rigidesa i altres propietats mecàniques. De la mateixa
manera que quan les persones caminem, nedem i escalem, ho fem millor o pitjor
segons les nostres habilitats.
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Les cèl·lules poden canviar el seu volum a través de l'estirament de la membrana
cel·lular, que presenta racons i plecs per a ajustar la seva grandària, i que pot
desplegar i estirar-se atesa una determinada elasticitat. Així, conèixer aquestes
habilitats de les cèl·lules, les seves propietats biomecàniques, en estat normal i en
estat de metàstasi ens pot aportar una informació interessant.

Els tumors benignes són aquells que només poden créixer localment, mentre que els
tumors malignes fan metàstasi i poden propagar-se a teixits llunyans. La metàstasi és
la causa principal de mort en pacients de càncer, i resulta decisiva per a decidir el
tractament a utilitzar: com més metastàtic sigui un càncer, més agressiu serà el
tractament, i, per tant, lesiu per al malalt. A causa d'això, en les últimes dècades, s'ha
fet un gran esforç en recerca per entendre el procés de la metàstasi, i continuarà sent
necessari investigar durant les dècades esdevenidores. Els estudis més capdavanters
es duen a terme, tant des de punts de vista més "clàssics", com la biologia, la
medicina i la química, com des d'enfocaments més "multidisciplinaris" com la física i la
informàtica.

Al nostre laboratori estudiem el viatge que fa una cèl·lula de càncer, des del punt de
vista de la física i les interaccions mecàniques amb el seu entorn, des del tumor
principal fins al tumor secundari passant pels vasos sanguinis.
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Una cèl·lula pot migrar (com és el cas de la cèl·lula metastàtica) perquè té capacitat
per a deformar-se, estirar-se o comprimir-se, així pot desplaçar-se i eventualment
passar per llocs estrets. També han d'exercir forces sobre el substrat per a assegurar
el seu moviment. Aquestes propietats mecàniques són d'importància crucial per a una
cèl·lula, ja que li permeten moure's en el cos sense perdre la seva integritat.
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Comparant i quantificant les propietats mecàniques i la capacitat per a exercir forces,
de cèl·lules sanes, cèl·lules canceroses no invasives i cèl·lules canceroses invasives
podem arribar a crear una anàlisi clínica capaç de dir-nos quan d’invasiu és o serà un
tumor, i quin serà el millor tractament per a ell. A més, podrem usar aquests valors per
a avaluar l'efectivitat de medicaments experimentals per a reduir l'agressivitat d'un
tumor.

Amb aquest protocol us convidem a fer de
biofísics!!

El nostre experiment
Estudi de les interaccions mecàniques d'una cèl·lula de càncer
metastàtica en el seu viatge pel cos humà.
a) En primer lloc, farem un experiment de Microscòpia de Forces de Tracció
("Traction Force Microscopy") per a quantificar les forces que una cèl·lula
cancerosa exerceix en les parets vasculars per a poder desplaçar-se i avançar

T [Pa]

cap a zones llunyanes.
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b) En segon lloc, quantificarem la capacitat de deformar-se d'una cèl·lula mitjançant
un experiment de "stretch" (estirament), i així calcularem fins a quant pot deformarse per a poder abandonar un tumor i penetrar en els vasos sanguinis a través de
petits porus o per a sortir d'aquests i envair nous teixits.

c) Finalment, quantificarem fins a quant pot canviar el volum d'una cèl·lula
metastàtica en veure's sotmesa a un xoc osmòtic quan passa d'un mitjà (teixit) a
un altre (la sang).

Hipotònic

Isotònic

Hipertònic
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Materials
Cada grup necessitarà:

Sistema d'stretch amb
membrana estirable
muntada en un anell
segellat

Aigua ultrapura i aigua amb
sucre (1M)

Micropipetes

Bomba de buit

Balança

Regles per a mesurar,
llapis i goma

Gots de
precipitats

Ous sense
closca
(prèviament
tractats en
vinagre 48h)

Pipetejador i pipetes

Imatge d'una cèl·lula,
làmina transparent amb
marcadors de posició
desplaçats i làmina
transparent amb marcadors
en la seva posició de
referència
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Procediment experimental: Experiment de Traction Force Microscopy
Quan les cèl·lules es mouen pels vasos sanguinis, per a poder propulsar-se
necessiten agafar-se a ells, estirar i empènyer, de manera similar a com ho fa, per
exemple, una escaladora pujant per un rocòdrom.
En aquest experiment mesurarem quines són les forces
que exerceix la cèl·lula sobre el substrat per a propulsarse. Per a això, mesurarem quina és la deformació de la
cèl·lula sobre el substrat a partir d'una imatge de
microscopi on aquest està deformat i una altra imatge on
està relaxat, i calcularem les forces de tracció aplicant
l'equació de Hooke que relaciona
les forces aplicades a un mitjà
elàstic i la seva deformació.

a) Superposa la làmina transparent amb els marcadors en posició desplaçada
sobre la imatge de la cèl·lula. Alinea les fulles perfectament i fixar-les amb dos
clips.
b) Superposa la làmina transparent amb els marcadors en posició de referència
sobre el conjunt anterior. Alinea-les de tal manera que la majoria dels punts
coincideixin (uns pocs marcadors estaran desplaçats). Fixa les fulles amb dos
clips.
c) Traça fletxes entre les posicions desplaçades de cada marcador i la seva
posició de referència.
d) Mesura la longitud de cada fletxa.
e) Mesura la grandària de la barra d'escala i calcula el factor d'escala, que
relaciona una longitud de 1 mm sobre la imatge amb una longitud d'1 micra
sobre la cèl·lula real (Recorda que 1mm=0.001 μm):
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f)

Passa les deformacions mesurades en mil·límetres sobre la imatge a micres
reals:

g) Amb les dades obtingudes, aplica l’equació de la molla de Hooke per a calcular
les forces de tracció a partir de les deformacions:

On:

𝐹𝐹 (𝑛𝑛𝑛𝑛) és la força aplicada a cada punt
𝑘𝑘 (𝑛𝑛𝑛𝑛/𝜇𝜇𝜇𝜇) és la constant d’elasticitat del substrat, en aquest cas:
𝑘𝑘 = 1.5 𝑛𝑛𝑛𝑛/𝜇𝜇𝜇𝜇.
∆𝑥𝑥𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝜇𝜇𝜇𝜇) és el desplaçament a cada punt
h) Calcula, a partir dels resultats de totes les taules, els següents indicadors
estadístics sobre el camp de traccions: màxim, mínim i mitjana:
Mitjana:

Punt
p1
p2
p3
p4
p5
max
min
mitjana

∆𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 (𝒎𝒎𝒎𝒎)

∆𝒙𝒙𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 (𝝁𝝁𝝁𝝁)

𝑭𝑭 (𝒏𝒏𝒏𝒏)

Resultats i discussió!
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Procediment experimental: Experiment d’stretch
Quan la cèl·lula està sotmesa a deformacions molt importants, pot canviar de forma,
estirar-se o comprimir-se. Per a estudiar com es deformen les cèl·lules quan s'estiren,
visualitzarem el contorn cel·lular, és a dir, la membrana plasmàtica que separa la
cèl·lula de l'exterior.
Per a estirar les cèl·lules, al laboratori usem una membrana estirable fabricada amb
PDMS. El PDMS és un substrat biocompatible (podem posar cèl·lules sobre el mateix),
deformable i transparent (la qual cosa permet fer mesures de microscòpia). Muntarem
aquesta membrana dins d'un anell segellat, i aquest sobre un sistema de stretch (per a
aplicar estirament) connectat a una bomba de buit, permetent-nos deformar el substrat
de manera controlada. Sobre el substrat tindrem un model cel·lular al qual aplicarem
un estirament i estudiarem la seva resposta. Com a primera aproximació,
considerarem que la part de la cèl·lula adherida al substrat és circular, i que la cèl·lula
segueix exactament la deformació del substrat. La meitat dels grups estiraran la seva
cèl·lula de manera equibiaxial (el substrat s'estira per igual en totes les direccions,
mentre que l'altra meitat aplicaran un estirament unidireccional (el substrat s'estira
solament cap a un eix).
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Mesurarem la deformació axial ε entre dos punts de la cèl·lula, és a dir el canvi de
longitud (D2-D1) per unitat de longitud (D1). Com assumim que la cèl·lula segueix el
substrat, aquesta mesura mostra també la deformació axial del mateix substrat. Ara
calcularem el canvi d'àrea de la cèl·lula, en els dos casos d'estirament equibiaxial o
unidireccional.

Estirament equibiaxial

Estirament unidireccional

Damunt del substrat estirable (PDMS) està dibuixada una cèl·lula rodona.
1. Marquem dos punts oposats de la cèl·lula
2. Mesurem la distància entre aquests dos punts (diàmetre)
3. Apliquem el buit i veurem com s'estira la cèl·lula
4. Mesurem la distància estirada entre els dos punts (en el cas de l'estirament
unidireccional, mesurarem l'eix principal, el diàmetre de l'el·lipse estirada).
5. Calcularem la deformació axial, ε, entre aquests punts:
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6. Calculem el canvi d’àrea cel·lular, ΔA, corresponent:

Sabent que:

Deformació axial
Canvi d’àrea

D (mm)

D1 (mm)

ε

ε (%)

A (mm2)

A1 (mm2)

ΔA

ΔA (%)

Aquestes mides ens permeten entendre la relació entre la deformació axial de la
cèl·lula i el seu canvi d’àrea:
- En el cas de l’estirament equibiaxial

Quin és el canvi d’àrea de la cèl·lula comparat amb la deformació aplicada?
- En el cas de l’estirament uniaxial

Com ha canviat la forma de la cèl·lula? Quin es el seu canvi d’àrea?
- En resum, comparats els dos tipus d’estirament, en quin cas canvia més la forma de
la cèl·lula.

En quin cas el canvi d’àrea és es gran? Com creus que aquests canvis poder afectar a
la cèl·lula
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En realitat, una cèl·lula real no seguirà exactament al substrat. Tot i que es pugui
observar una cèl·lula, en el seu conjunt, és molt deformable, en realitat té una
membrana plasmàtica molt poc estirable (aproximadament un 3%) i la seva capacitat
per a deformar-se depèn de les seves reserves lipídiques. La composició de la
membrana són fosfolípids, molècules que s’organitzen en una bicapa fluida i
deformable, i forma molts plecs i reserves lipídiques que es despleguen o s’incorporen
a la membrana quan la cèl·lula necessita estirar-se, garantitzant la integritat cel·lular.
Si les reserves s’esgoten, la membrana podrà trencar-se i posar en perill la
supervivència de la cèl·lula. Si la cèl·lula necessita comprimir-se, la membrana podrà
plegar-se de nou o expulsar material lipídic.

Resposta cel·lular amb estirament del 6%: la membrana plasmàtica no es estirable, però
es desplega per augmentar la seva àrea quan està sotmesa a l’estirament

Sabent tot això, anem a comparar el que ha passat a una cèl·lula sana amb una
cèl·lula cancerígena a la que hem aplicat el mateix stretch equibiaxial. Hem mesurat
aquest canvis gràcies a imatges fetes amb un microscopi de fluorescència en el qual
es pot marcar específicament la membrana plasmàtica per apreciar-la i visualitzar-la.
En la imatge 2D, podem veure i mesurar el canvi d’àrea de la cèl·lula sotmesa a
l’estirament, En la imatge 3D, poder mesurar el canvi de volum de la cèl·lula.
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Canvi d’àrea

Trencament

Canvi de volum

Imatge 2D de la membrana cel·lular en
un microscopi de florescència: mostra
l’estirament de la membrana plasmàtica
d’una cèl·lula sotmesa a un estirament
de 6%

Si l’estirament és massa gran (10%),
la membrana cel·lular es pot trencar.

Canvi de volum

Tall d’una imatge 3D de la membrana cel·lular en un microscopi de fluorescència;
mostra l’estirament de la membrana plasmàtica

Ara que ja hem vist com es fa el procés d’estudi, anem a analitzar aquesta propietat
(capacitat de canvi d’àrea i de volum) en una cèl·lula sana i una cèl·lula metastàtica a
partir de les mesures reals de les imatges de cèl·lules en 3D (com imatge de la fugura
anterior), obtingudes al nostre laboratori (veure taula a continuació). Utilitza les
fórmules següents:

CANVI D’ÀREA

CANVI DE VOLUM
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Cèl·lula
sana
Cèl·lula
metastàtica

Cèl·lula
sana
Cèl·lula
metastàtica

A (µm2)

A1 (µm2)
(6% strain)

A2 (µm2)
(10% strain)

9385

10357

Trencada!

11854

13235

14125

V (µm3)

V1 (µm3)
(6% strain)

V2 (µm3)
(10% strain)

215495

220085

Trencada!

305900

315060

328420

ΔA1 (%)

ΔA2 (%)

ΔV1 (%)

ΔV2 (%)

Quina de les cèl·lules s’ha estirat més? Quines conseqüències creus que té? Què et
sembla el canvi de volum en relació al canvi d’àrea?

Procediment experimental: Experiment de xoc osmòtic
A la membrana plasmàtica hi ha canals iònics i canals d’aigua (aquaporines) que
deixen passar activament ambdós components per a regular la composició iònica
dintre de la cèl·lula i equilibrar-la respecte al
mitjà extern.
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Si la cèl·lula canvia bruscament d’ambient iònic, per exemple, del teixit a la sang,
estarà sotmesa a un xoc osmòtic i per tant a un canvi brusc en el seu volum. En el xoc
hiperosmòtic, les cèl·lules passen a un mitjà amb una més gran concentració d’ions i
es veuen obligades a treure aigua del seu interior per equilibrar les concentracions,
ocasionant-les una reducció de volum. Si el xoc és molt fort, pot ocasionar la trencada
o col·lapse de la membrana cel·lular.

Farem servir un ou com a model cel·lular. Aquest ou haurà estat prèviament tractat
amb vinagre durant 48 hores per a diluir la seva closca (abans d’incubar en vinagre,
mesurarem la seva grandària i el pesarem). Després de 48 hores l’ou, com a cèl·lula
que és, es quedarà amb la seva membrana (una capa prima) i haurà canviat de volum.

Per què creus que ha canviat de volum?
Ara provocarem un xoc osmòtic a la nostra cèl·lula, canviarem la composició del medi
incrementant la quantitat d’ions (el posarem en aigua amb 1M de sucre). A cada taula
tenieu 2 ous submergits en la solució de sucre (un medi hipertònic). Quan heu arribat
heu posat un d’aquests ous en aigua ultrapura, provocant un canvi de medi brusc.

a) Pesarem l’ou en sucre (que us hem facilitat) i l’ou que heu posat amb aigua
durant 1:30h i calcularem el canvi de pes a causa del xoc osmòtic amb la
fórmula:
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Sabent la densitat de l’aigua (ρ = 1 kg/L) que ha entrat o sortit, podem calcular
el volum de l’ou:
∆V=∆m/ρ.

b) Posarem l’ou en una proveta i mirarem l’alçada del desplaçament de l’aigua
deguda a la presència del ou fent servir la fórmula:
∆H=H2 - H1
Coneixent el diàmetre D de la proveta y calculant l’àrea A corresponent,
podem deduir el canvi de volum
∆V=A⋅∆H

www.pcb.ub.edu/recercaensocietat

Compara els resultats obtinguts amb els dos mètodes:

Pots calcular el canvi relatiu de volum d’aquest ou (en percentatge) respecte a la seva
mida original (la que t’hem facilitat al començament)?

Massa de l’ou
en sucre (g)

Massa de l’ou
en aigua (g)

Δm, diferència
de massa entre
els dos ous (g)

ΔV, diferència de
volum entre els
dos ous (g)

Canvi d’alçada
a la proveta de
l’ou amb sucre
(mL)

Canvi d’alçada
a la proveta de
l’ou en aigua
(mL)

ΔH, entre els dos ΔV, entre els dos
ous
ous

a) Augment de volum
calculat amb el pes

b) Augment de volum
calculat amb el
volum de la proveta

Què et sembla el canvi de volum? creies que un ou podia canviar tant el seu volum
sense trencar-se? Què creus que ha passat perquè l’ou no es trenqués?

Ara que ja coneixes el mètode, ajuda’ns a analitzar els resultats obtinguts al nostre
laboratori amb unes cèl·lules sanes i cancerígenes, de les quals hem obtingut el canvi
de volum i d’àrea resumits en la taula següent.
Calcula el canvi relatiu al volum i d’àrea d’aquestes cèl·lules:
A (µm2)
9385

A1 (µm2)
9765

11854

12725

V (µm3)

V1 (µm3)

Cèl·lula
sana

215495

254125

Cèl·lula
metastàtica

305900

378030

Cèl·lula
sana
Cèl·lula
metastàtica

ΔA1 (%)

ΔV1

Quina cèl·lula ha guanyat més volum? Quina avantatge creus que pot tenir aquest
fet? Què et sembla el canvi de volum en relació al canvi d’àrea?
Hi ha alguna dada que et cridi l’atenció, que haguessis esperat que fos diferent?
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Organitza

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

Ajuda’ns a millorar, deixa’ns la teva opinió!

https://es.surveymonkey.com/r/fesrecerca

Participa a les nostres xarxes socials!
#recercaensocietat
@PCB_UB
@ParcCientificdeBarcelona
Parc Cientific de Barcelona
pcb_ub

Som Grup UB:
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