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Ad, AdV = adenovirus 
ADN, ADNc = àcid desoxiribonucleic, àcid desoxiribonucleic complementari 

AMPc = adenosina 3’,5’-monofosfat cíclic 

ap. = apartat 
AP = en anglès, alkaline phosphatase 
ARN, ARNm = àcid ribonucleic, àcid ribonucleic missatger 
ARNi = ARN d’interferència 
ATCC = en anglès, American Type Culture Collection 
BCA = àcid bicinconínic 
BCIP = en anglès, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate 
BPE = en anglès, Bovine Pituitary Extract (extracte pituitari boví) 
BRCA2 = en anglès, Breast cancer 2 gene (gen de susceptibilitat per càncer de 

mama) 

BSA = sèrum d’albúmina bovina 
BrEt = bromur d’etidi 
ºC = graus centígrads 

CAR = Coxsackie and Adenovirus Receptor 
CFTR = en anglès, Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator (gen 

de la fibrosi quística) 

CFU = unitats formadores de colònia 

cm, cm2 = centímetre, centímetre quadrat 

CMTX = patologia de Charcot-Marie-Tooth lligada al cromosoma X 

CMV = citomegalovirus  

col. = col·laboradors 

Cx = connexina 

DAB = diaminobenzidina 
DAPI = 4,6-diamidino-2-fenilindole 
dATP, dCTP, dGTP, dUTP = deoxiadenina, deoxicitosina, deoxiguanina, 

deoxiuridina trifosfat 

DIG = digoxigenina 
DMEM = Dulbecco’s Modified Eagle Medium 
DMSO = dimetilsulfòxid 
DNAsa = desoxiribonucleasa 
DNTPs, ddNTPs = deoxinucleòtids trifosfat, dideoxinucleòtids trifosfat 
DO = Densitat Òptica 
Ecad = E-cadherina 
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EGF = en anglès, Epidermal Growth Factor (factor de creixement epidèrmic) 
EGFP = en anglès, enhanced green fluorescent protein 
ELISA = en anglès, Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

etc. = etcètera 

FBS = sèrum fetal boví 
Fig. = figura 

Fig. I. = figura de la introducció 

Fig. M. = figura de materials i mètodes 

5-FU = 5-fluorouracil 
g, mg, µg, ng = gram, mil·ligram, microgram, nanogram  

g = gravetat  
G = gauge 

G418 = antibiòtic geneticina 

GCV = ganciclovir 

GE = gemcitabina 

GFP = en anglès, Green Fluorescent Protein (proteïna verda fluorescent) 

GJ = en anglès, gap junction (unió intercel·lular comunicant de tipus gap) 

GJA, GJB, GJC = subclasses de gens codificants per a les connexines A, B, C 

h = hora 
HSV-1 = virus de l’herpes simplex tipus 1 
H2Od = aigua destil·lada 
H2O DEPC = H2O tractada amb dietilpirocarbonat

HRP = en anglès, HorseRadish Peroxidase (enzim peroxidasa del rabe) 
IgG = immunoglobulina G 
IRES = en anglès, Internal Ribosome Entry Site 
Kb = quilobase 
KDa = Kilodàlton 
KSF = en anglès, Keratinocyte Serum Free 
l, ml, µl = litre, mil·lilitre, microlitre 

λ = longitud d’ona 
LU = en anglès, light unit/s (unitats de llum) 

LV = lentivirus 

m, m2, m3 = metre, metre quadrat, metre cúbic  

M, mM, µM = Molar, mil·limolar, micromolar 

min = minuts 
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MAPK = en anglès, Mitogen-Activated Protein Kinase  

 II



ABREVIATURES 

MeOH = metanol 
MOI = en anglès, Multiplicity Of Infection 
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n = número de dades en una mostra 

NBT = en anglès, nitroblue tetrazolium chloride 

nm = nanòmetres 
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PanIN = en anglès, Pancreatic Intraepithelial Neoplasia (neoplàsia intraepitelial 

pancreàtica) 

pb = parells de bases 

PBS++ = tampó salí fosfatat complementat amb CaCl2·2H2O i MgCl2·6H2O 

PCR = en anglès, Polimerase Chain Reaction (reacció en cadena de la polimerasa) 

PDAC = en anglès, Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (o adenocarcinoma ductal 

de pàncrees) 

p.e. = per exemple 
PFA = paraformaldehid 
pfu = en anglès, plaque forming units (unitats formadores de clapes de lisi) 

pmol = picomol 
RISC = en anglès, RNA-induced silencing complex 

RLU = en anglès, relative light units (unitats de llum relatives) 

RNAsa = ribonucleasa 
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RPMI = Roswell Park Memorial Institute 

RT = retrotranscripció reversa 
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INTRODUCCIÓ 

1. El pàncrees 

 

El pàncrees és un òrgan d’estructura glandular, d’uns 15 cm de llargada per 5 cm 

d’amplada, ubicat transversalment a la cavitat retroperitoneal de l’abdomen, darrera de 

l’estòmac i adherit a l’intestí prim i a la melsa. El pàncrees es divideix en tres parts: el 

cap (que ocupa la curvatura  de la segona porció duodenal), el cos (que és la part 

central) i la cua (part distal que contacta amb la melsa).  

 

El pàncrees és un òrgan mixte que té dues funcions ben diferenciades: el pàncrees 

endocrí, que regula el metabolisme i la homeostasi de la glucosa a través de la 

secrecció d’hormones directament al torrent sanguini, i el pàncrees exocrí, que 

segrega i drena sucs pancreàtics, rics en enzims essencials per a la digestió, al tracte 

gastrointestinal (Hezel, Kimmelman et al. 2006) (Fig.I. 1). El pàncrees endocrí està 

composat per quatre tipus cel·lulars especialitzats diferents que s’agrupen en els 

anomenats Illots de Langerhans: cèl·lules α, β, δ i PP, que produeixen glucagó, 

insulina, somatostatina i polipèptid pancreàtic respectivament. Els illots, dispersos per 

tot el pàncrees, estàn formats per un nucli de cèl.lules β envoltat pels altres tipus 

cel.lulars. El pàncrees exocrí està format pel 80% de les cèl·lules restants de l'òrgan i 

es caracteritza per tenir una estructura glandular en raïm composada per cèl·lules 

acinars, cèl·lules centroacinars i cèl·lules ductals. Les cèl·lules acinars formen unitats 

funcionals que produeixen enzims digestius, tals com proteases, amilases, lipases i 

nucleases, en resposta a estímuls de l’estòmac i del duodè. I les cèl·lules ductals, a 

més de formar els ductes, secreten un fluid isotònic ric en electrolits, com el HCO3
− 

(Steward et al. 2005). Els sucs pancreàtics són secretats a través dels conductes 

glandulars que s’inicien amb les cèl·lules centroacinars, a l’interior dels acins, i 

continuen en petits conductes formats per cèl·lules ductals. Els ductes conflueixen en 

conductes cada cop més grans fins a desembocar al conducte colèdoc, on es troben 

amb les secrecions biliars, i des d’aquí entren a la segona porció del duodè. 

 
Fig. I. 1: Anatomia del pàncrees. (A) Esquema de 

la localització anatòmica del pàncrees i la relació 

propera amb el duodè i el colèdoc biliar. (B) 

Microfotografia dels components principals del teixit 

pancreàtic (tinció d’hematoxilina-eosina): acins 

(asterisc), ductes (fletxa gruixuda) i illots de 

Langerhans. (C) i (D) Microfotografia i representació 

dels acins i dels ductes, mostrant els  tipus cel·lulars 

exocrins. Adaptat de (Hezel et al. 2006).  
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2. Adenocarcinoma ductal de pàncrees 

 

Com a reflex de l’elevada diversitat fisiològica i cel·lular del pàncrees, existeix un ampli 

espectre de lesions malignes amb característiques histològiques i moleculars que 

ressemblen les de les cèl·lules que el constitueixen. Els diversos càncers de pàncrees 

es poden classificar en: 1) adenocarcinoma ductal i variants com el carcinoma 

medul·lar i el carcinoma col·loidal, 2) carcinoma de cèl·lules acinars, 3) 

pancreatoblastoma, 4) neoplàsia pseudopapilar sòlida, 5) cistadenoma serós i 6) 

tumors pancreàtics endocrins. D’entre totes elles, l’adenocarcinoma ductal de 

pàncrees el nom del qual prové de la seva similitut histològica amb les cèl·lules 

ductals, és la neoplàsia pancreàtica més comú, essent més del 85% dels casos de 

tumors pancreàtics i presentant la pitjor prognosi de tots ells (Li, Xie et al. 2004).  

 

2.1 Epidemiologia 

 

Es calcula que l’any 2008 es diagnosticaran més de 37000 nous casos de càncer de 

pàncrees als Estats Units d’Amèrica, així com que aproximadament 34000 pacients 

moriran d’aquest patologia (Jemal, Siegel et al. 2008). Les incidències més altes 

d’aquest càncer es troben als països desenvolupats i representa la quarta causa de 

mort per càncer als Estats Units d’Amèrica i a Europa la sisena. El fet de que la 

incidència i la taxa de mort siguin pràcticament iguals, el converteix en una de les 

patologies humanes més agressives i amb pitjor prognosi, en part degut a la dificultat 

de diagnosi en estadis primerencs i una progressió tumoral ràpida (Michaud 2004). 

 

L’adenocarcinoma ductal de pàncrees o PDAC, de les seves inicials en anglès 

"Pancreatic Ductal AdenoCarcinoma”, està associat només a alguns pocs factors de 

risc coneguts demogràfics i ambientals, així com a un conjunt de mutacions 

genètiques, algunes heredades a través de les línies germinals i altres adquirides a les 

cèl·lules somàtiques.  

 

Nombrosos estudis han establert com a factors de risc ambientals clars: 1) l’edat 

avançada, ja que s’ha observat un increment en la incidència de PDAC a partir dels 40 

anys arribant a un pic entre els 60 i 79 anys (Jemal, Siegel et al. 2008), 2) el 

tabaquisme, que incrementa el risc de patir càncer de pàncrees (Lochan, Daly et al. 

2008) i explica un 20-30% de tots els casos (Malats 2001; Lowenfels and Maisonneuve 
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2005) i 3) la pancreatitis crònica (Jura, Archer et al. 2005). Mentre que també 

n’incrementen el risc la diabetes i la obesitat (Hezel, Kimmelman et al. 2006). 

 

També s’ha documentat un augment del risc en familiars de pacients amb PDAC i es 

calcula que un 10% dels PDAC estàn associats a una predisposició genètica (Petersen 

and Hruban 2003). De fet, s’han pogut determinar algunes mutacions germinals 

associades al PDAC familiar que inclouen gens supressors de tumors (INK4A, BRCA2 

i LKB1), el gen implicat en la reparació dels aparellaments erronis de l’ADN MLH1, i el 

gen del tripsinògen catiònic PRSS1 (Whitcomb, Gorry et al. 1996; Jaffee, Hruban et al. 

2002). Mentre que mutacions en el gen BRCA1 també s’associen a una elevada 

susceptibilitat, tot i que amb un risc associat menor al de BRCA2 (Thompson and 

Easton 2002). Aquestes mutacions s’associen però a una baixa penetrància de la 

malignitat (menys d’un 20% dels casos) i a l’edat d’aparicó típicament avançada (més 

de 40 anys), fets que han fet pensar en que aquestes lesions genètiques estaríen 

relacionades amb la progressió i no pas amb la iniciació tumoral (Bardeesy and 

DePinho 2002). En aquest sentit, no s’han detectat mutacions en els gens INK4A i 

BRCA2 en les fases més primerenques de lesions premalignes esporàdiques del 

PDAC anomenades PanINs (de “Pancreatic Intraepithelial Neoplasm”) i només es 

troben en les fases intermèdies tardanes o avançades de les mateixes (Wilentz, 

Geradts et al. 1998; Goggins, Hruban et al. 2000). A més a més, ratolins transgèncis 

portadors de mutacions en la línia germinal de INK4A no desenvolupen PDAC a no ser 

que es combinin amb mutacions d’augment de funció de K-RAS (Aguirre, Bardeesy et 

al. 2003). Els pacients que presenten pancreatitis hereditària, associada a mutacions 

germinals en el gen PRSS1, experimenten un augment en la incidència de PDAC de 

53 vegades. Aquest fet s’explicaria perquè les formes mutades del enzim tripsinògen 

catiònic s’autoactivarien més eficientment o resistirien a la inactivació i l’alteració en la 

seva activitat proteolítica, donant lloc a un procés inflamatori que promouria la 

tumorogenesi via la producció de factors de creixement, citoquines i espècies reactives 

del oxigen (ROS de “Rective Oxigen Species”) (Whitcomb, Gorry et al. 1996). 

 

El PDAC també s’ha relacionat amb mutacions en el gen CFTR, ja que aquestes 

s’associen amb la pancreatitis crònica, que sí és un factor de risc conegut del càncer 

de pàncrees. Recentment, s’ha proposat una associació directe entre CFTR i el PDAC 

al detectar-se un al·lel mutant en casos de PDAC en pacients joves (Malats, Casals et 

al. 2001; McWilliams, Highsmith et al. 2005). Per altre banda, s’ha descrit una 

síndrome de càncer de pàncrees familiar en el qual el càncer és heredat com si es 

tractés d’un tret autosòmic dominant. Aquesta síndrome s’ha identificat en una família i 
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està lligada al cromosoma 4q32-34 i associat a diabetes, insuficiència exocrina 

pancreàtica i PDAC (Eberle, Pfutzer et al. 2002). 

 

Tot i que actualment encara manca molta informació per arribar a entendre com 

aquestes condicions genètiques acaben desenvolupant un PDAC, el que l’observació 

clínica sembla reforçar és que la insuficiència exocrina i la pancreatitis serien 

processos patològics comuns que poden acabar en un PDAC (Hezel, Kimmelman et 

al. 2006). Aquestes disfuncions del pàncrees podríen promoure la tumorogènesi 

promovent la secreció local de factors de creixement, citoquines i espècies reactives 

del oxígen, les quals induirien la proliferació cel·lular, alterarien la diferenciació cel·lular 

i sel·leccionarien mutacions oncogèniques. Aquesta hipòtesi està recolzada per la 

detecció de mutacions de guany de funció de K-ras en un terç dels pacients amb 

pancreatitis crònica (Lohr, Maisonneuve et al. 2000), així com per la correlació de la 

freqüència de mutacions en els diferents graus de displàsia de les lesions 

preneoplàsiques PanINs (Lohr, Kloppel et al. 2005). 

 

2.2 Característiques morfològiques i model de progressió tumoral 
 

L’adenocarcinoma ductal de pàncrees sol aparèixer en el cap del pàncrees i, en el 

moment del diagnòstic, sol presentar infiltració dels teixits adjacents, com els nòduls 

limfàtics, melsa i cavitat peritoneal, així com metàstasi hepàtica i pulmonar, el que 

comporta que el seu pronòstic sigui molt desfavorable.  

 

Aquesta malignitat també es caracteritza per la presència de l’anomenada 

desmoplàsia, un estroma complexe i dens format per fibroblastes proliferants i cèl·lules 

estel·lades, cèl·lules de fenotip fibroblàstic que pertanyen al pàncrees no patològic  i 

responen a lesions en aquest. Aquests dos tipus cel·lulars, juntament amb les cèl·lules 

tumorals produeixen un dipòsit de fibronectines i col·làgens (Jaster 2004; Bachem, 

Schunemann et al. 2005). A més a més, també hi ha cèl·lules endotelials anormals, 

pericits, i focus de cèl·lules inflamatòries i macròfags que produeixen quimioquines i 

citoquines, que activen la mitogènesi dels fibroblastes i les cèl·lules estel·lades 

(Farrow, Sugiyama et al. 2004). Degut a la localització d’aquests tumors al pàncrees, 

les cèl·lules tumorals també es troben exposades a alts nivells d’insulina que prové 

dels illots endocrins adjacents. A més a més, fins i tot les lesions malignes més petites 

i primerenques mostren sovint invasió perineural i limfovascular (Zhu, Kleeff et al. 

2002; Sangai, Ishii et al. 2005). Totes aquestes particularitats suggereixen un 
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microambient únic que propicia la dispersió llunyana, o metàstasi, en fases inicials de 

la patologia (Korc 2007).  

 

El PDAC exhibeix un patró glandular amb estructures de tipus ductal que presenten 

diferents graus d’atípia cel·lular i desdiferenciació. Diversos estudis clínics i 

histopatològics van identificar que en un mateix tumor és molt comú trobar diferències 

regionals relacionades amb la histologia, categoria tumoral i grau de diferenciació de 

les lesions ductals (Hezel, Kimmelman et al. 2006). Degut a que aquestes lesions 

presentaven característiques tant comunes entre elles com específiques de 

cadascuna; es van dur a terme varies reunions d’experts internacionals, durant els 

primers anys del segle XXI, amb la finalitat de trobar un consens en els criteris de 

diagnòstic i classificació de les mateixes (Hruban, Wilentz et al. 2005; Maitra, 

Fukushima et al. 2005). 

 

Actualment les lesions precursores del PDAC es classifiquen en tres tipus diferents 

(Fig. I. 2): 1) les neoplàsies pancreàtiques intraepitelials o PanIN (“Pancreatic 

Intraepithelial Neoplasm”), 2) les neoplàsies mucinoses cístiques o MCN (“Mucinous 

Cystic Neoplasm”), i 3) les neoplàsies intraductals papil·lars mucinoses o IPMN 

(“Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm”) (Hruban, Maitra et al. 2007). S’ha observat 

que aquestes últimes (IPMN i MCN) donarien lloc a un adenocarcinoma de pàncrees 

amb un fenotip menys agressiu que el dels PanINs (Hruban, Maitra et al. 2007). 

 
Fig. I. 2: Lesions precursores de 
l’adenocarcinoma de pàncrees i 
aconteixements genètics relacionats amb 
la seva progressió: PanIN, MCN i IPMN. 

L’esquema de progressió de les PanINs  es 

mostra a l’esquerra. Al costat dret s’observa 

la progressió potencial de les lesions IPMN i 

MCN fins al PDAC. Els aconteixements 

genètics associats estàn dividits entre els 

que es produeixen a fases primerenques o 

tardanes de la progressió del PDAC. Adaptat 

de (Hezel, Kimmelman et al. 2006). 
 

 

Les PanINs són les lesions precursores del PDAC estudiades més extensament tant a 

nivell morfològic com genètic. Les PanINs  estàn localitzades en els ductes pancreàtics 

de menor calibre i es troben més freqüentment en adults d’edat avançada (presents en 
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un 30% dels casos). A més a més, mostren una gran varietat d’alteracions 

morfològiques respecte als ductes normals que representen etapes graduals de major 

displàsia i potencial neoplàsic (Fig. I. 3) (Hruban, Adsay et al. 2001; Bardeesy and 

DePinho 2002). El primer canvi morfològic que s’observa és la transició de l’epiteli 

ductal normal cuboïdal a un epiteli pseudo-estratificat sense atípia, aquest estadi es 

coneix com metaplàsia de transició. El següent estadi és el de PanIN1A, en el qual les 

cèl·lules epitelials adquireixen una morfologia columnar i el citoplasma s’omple de 

mucina, que es transforma en el de PanIN1B quan s’hi observen lesions papil·lars o 

micropapil·lars. En l’estadi més avançat de PanIN2 es detecten a més a més 

anomalies nuclears com atípia nuclear i la pèrdua de la polaritat nuclear basal. 

Finalment en l’estadi de PanIN3, o carcinoma in situ, els nuclis cel·lulars 

s’engrandeixen i es localitzen generalment apicals, a més a més es detecten mitosis 

anormals, un engrossiment major del ducte i fins i tot hi ha petits grups cèl·lules que 

envaeixen el lumen. Finalment aquestes lesions de grau més avançat es transformen 

en adenocarcinoma invasiu caracteritzats per la presència d’invassió local a través de 

la membrana basal. Els diferents graus de PanINs també s’han associat a quantitats 

creixents d’estroma desmoplàsic que envolten els ductes preneoplàsics (Korc 2007). 
 

Ducte normal  
• Cèl·lules cuboidals 
• Monocapa cel·lular 

PanIN-2 
• Anormalitats nuclears 
(engruiximent,  
pèrdua de polaritat,  
aglomeració de nuclis) 

PanIN-3 
• Invasió del lumen 
• Atípia nuclear severa  
• Mitosis, alguna 
anormal 

Adenocarcinoma 
• Creixement invasiu 
• Reacció estromal 
(desmoplàsia) 

PanIN-1A 
• Cèl·lules elongades  
• Producció de mucina  
PanIN-1B  
• Arquitectura papil·lar  

 
 
Fig. I. 3 Model de progressió del PDAC a partir de neoplàsies pancreàtiques intraepitelials (PanIN). 
Trets histopatològics, microfotografies representatives i alteracions genètiques associades als estadis de 

la progressió del PDAC. Els gruix de les línies correspon a la freqüència de la lesió genètica. Adaptat de 

(Bardeesy and DePinho 2002). 
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Per altra banda, les MCNs i IPMNs són lesions menys comuns. Les MCNs són grans 

lesions epitelials cístiques productores de mucina que es caracteritzen per presentar 

un estroma distintiu de tipus ovàric, amb un grau variable de displàsia epitelial i regions 

focals d’invasió. Les IPMNs s’assemblen a les PanINs a nivell cel·lular, però creixen 

formant grans estructures cístiques (Hruban, Maitra et al. 2007). Entre les alteracions 

moleculars descrites en les IPMNs i MCNs, algunes són comuns i d’altres són diferents 

a les que tenen lloc en les PanINs, suggerint que cada lesió precursora reflexa 

variacions que duen a una transformació maligne ductal comú (Fig. I. 2) (Hezel, 

Kimmelman et al. 2006). Malgrat els estudis realitzats, encara es deconeix com estan 

relacionades les tres lesions precursores entre si, si l’origen cel·lular és comú o 

específic per a cadascuna i si donen lloc o no a subtipus i PDAC amb característiques 

pròpies. 

 

2.3 Alteracions genètiques i model de progressió tumoral 

 

El càncer de pàncrees és una neoplàsia promoguda per mutacions genètiques 

heredades i somàtiques, entre els principals gens mutats s’hi inclouen K-RAS, 

p16/CDKN2A, TP53 i SMAD4/DPC4 (Fig. I. 3). Aquestes alteracions genètiques 

faciliten la deregulació del cicle cel·lular, la supervivència cel·lular, la invasió local i les 

metàstasis. 

 

2.3.1 L’oncogen K-RAS i la via de senyalització d‘EGF 

 

K-Ras és un membre de la famíla RAS de proteïnes d’unió a GTP que promouen la 

hidròlisi de GTP, al ser activades per les proteïnes GAP (GTPase Activating Proteins). 

Els membres d’aquesta famíla de proteïnes participen en una gran quantitat de 

funcions cel·lulars com la proliferació, diferenciació i supervivència, regulant les vies de 

senyalització de les quinases MAPK, PI3K i RaIGDS (Malumbres and Barbacid 2003). 

 

S’ha descrit que un 70-100% de PDAC presenten mutacions de guany de funció a K-

RAS en el codó 12 del gen que resulta en un canvi d’aminoàcids, d’una glicina a un 

aspàrtic, valina o arginina (Lohr, Maisonneuve et al. 2000). Les mutacions a K-ras es 

desenvolupen en les fases inicials de la neoplàsia (Lemoine, Jain et al. 1992; 

Moskaluk, Hruban et al. 1997) i s’ha considerat com un factor de pronòstic 

desfavorable (Castells, Puig et al. 1999). Estudis en models animals transgènics que 

expressen un al·lel mutat del gen, K-RASG12D, han mostrat que l’activació sustinguda 
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d’aquest gen és un dels factors iniciadors en el desenvolupament i progressió de les 

PanINs (Hingorani, Wang et al. 2005). 

 

D’entre totes les vies efectores de K-RAS en la patogènesi del PDAC, hi ha evidències 

de la contribució de la via de senyalització del factor de creixement epidèrmic o EGF 

(Epidermal Growth Factor) (Watanabe, Nobuta et al. 1996), la qual es requereix per a 

la transformació de diversos llinatges cel·lulars a través dels oncogens de la família 

RAS (Watanabe, Nobuta et al. 1996). 

 

En el PDAC, s’ha mostrat una elevada expressió dels receptors de EGF, EGFR i 

ERBB3, i dels seus lligands TGF-β i EGF, indicant la presència d’una via d’estimulació 

del creixement tumoral autocrina (Korc, Chandrasekar et al. 1992). La inducció de 

l’expressió dels receptors es detecta ja en les PanINs de fases primerenques, indicant 

que aquest bucle autocrí seria operatiu desde els primers estadis del procés tumoral 

(Day, Digiuseppe et al. 1996). A més, els inhibidors dels EGFR inhibeixen el 

creixement cel·lular i la tumorogènesis del PDAC in vitro (Li, Kleeff et al. 2004) i in vivo, 

en models ortotòpics, quan es combina amb quimioteràpia (Bruns, Shrader et al. 

2002). Degut a aquests efectes antineoplàsics, s’ha aprovat l’ús clínic d’inhibidors dels 

EGFRs per al tractament de pacients amb PDAC (Herbst 2003; Graeven, Kremer et al. 

2006; Bareschino, Schettino et al. 2007). 
 

2.3.2 El locus 9p21 i els gens supressors tumorals INK4A i ARF 

 

En el locus cromosòmic 9p21 es troben dos gens supressors tumorals INK4A i ARF 

que codifiquen respectivament les proteïnes p16 i p19, també coneguda com p14 en 

humans. Aquests gens es troben solapats, no comparteixen el primer exó i presenten 

pautes de lectura alternatives en exons comuns (Quelle, Ashmun et al. 1995; Sherr 

2001). 

 

La proteïna p16, també anomenada CDKN2A, forma part de la família INK4 que 

produeixen la inhibició de la progressió del cicle cel·lular mitjançant la unió a les 

quinases depenents de ciclina, CDK4 o CDK6. Al impedir la formació del complexe 

CDK4/6-ciclina D, no es produeix la fosforilació de la proteïna RB ni l’alliberament del 

factor de transcripció E2F i en conseqüència, la transició del cicle cel·lular de fase G1 

a S s’atura (Serrano, Hannon et al. 1993). Al boquejar la proliferació cel·lular 

desregulada, p16 funciona com un important supressor tumoral i la pèrdua de la seva 

activitat, tant per del·lecció, mutació o hipermetilació del seu promotor, és un tret 
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freqüent en el desenvolupament i progressió de diversos tipus de càncer, de fet s’ha 

considerat el gen més alterat en les neoplàsies humanes (Hirama and Koeffler 1995). 

En el cas del PDAC, p16 es troba alterat en un 80-95% dels casos esporàdics així com 

en les lesions preneoplàsiques PanINs de fases inicials (PanIN1A) i de fases més 

tardanes (PanIN2 i sobretot PanIN3) en major freqüència (Rozenblum, Schutte et al. 

1997; Hustinx, Leoni et al. 2005). També s’han descrit mutacions en la línia germinal 

associades al síndrome de melanoma familiar FAMMM (Familial Atypical Mole–

Malignant Melanoma), caracteritzat per una gran incidència de melanoma així com per 

un augment en el risc de patir càncer de pàncrees de 13 vegades (Goldstein, Fraser et 

al. 1995; Whelan, Bartsch et al. 1995). 

 

La funció de la proteïna p14/p19 és estabilitzar la proteïna pro-apoptòtica p53 al inhibir 

la seva degradació al proteasoma depenent de MDM2. Per tant, la pèrdua de la seva 

activitat participaria en la reducció dels nivells de p53, atenuant la seva funció, i en 

conseqüència jugant un paper en processos tumorals (Lowe and Sherr 2003).  

 

Degut a la juxtaposició dels dos gens al cromosoma 9 i una alta freqüència en la 

del·lecció homòloga del locus 9p21 (40% dels tumors), molts càncers de pàncrees 

presenten la pèrdua d’ambdues vies supressores de tumors (Heinmoller, Dietmaier et 

al. 2000). Estudis recents en models animals han ajudat a compendre el paper de 

INK4A i ARF en el PDAC; indicant que cooperarien amb K-RAS en el 

desenvolupament de les lesions PanIN i la seva ràpida progressió cap a un 

adenocarcinoma ductal altament metastàsic i letal (Aguirre, Bardeesy et al. 2003). 

 

2.3.3 El gen supressor tumoral TP53  

 

El gen TP53 (Tumor Protein 53) es troba al locus 17p13 i codifica per la proteïna p53, 

anomenada “el guardià del genoma” degut a les seves funcions essencials en la 

regulació del cicle cel·lular (Levine 1997).  

 

p53 és un factor de transcripció que, en resposta a diferents senyals d’estrés cel·lular, 

actua com a sensor de dany d’ADN regulant gens diana que indueixen: aturada del 

cicle cel·lular, apoptosi, senescència, reparació de lesions de l’ADN i canvis en el 

metabolisme de la cèl·lula. En cèl·lules no estressades, p53 és inactiu degut a l’acció 

de la proteïna MDM2, que s’uneix a p53 i promou la seva degradació al proteasoma 

impedint la seva activitat transcripcional. Mentre que quan l’ADN cel·lular és danyat per 

molècules químiques tòxiques, raigs UV, etc., p53 activa l’expressió de gens 
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reparadors de l’ADN i si el dany no es pot refer atura la divisió cel·lular i activa la mort 

per apoptosi, impedint l’expansió tumoral de cèl·lules amb possibles alteracions 

genètiques (Levine 1997). 

 

En el PDAC TP53 es troba mutat en més d’un 50% dels casos, generalment per 

mutacions que provoquen el canvi puntual d’un aminoàcid en el domini proteïc a través 

del que s’uneix a l’ADN (Rozenblum, Schutte et al. 1997). També s’han detectat 

mutacions del gen de p53 en lesions PanIN de fases tardanes amb trets displàsics 

evidents, el que podria indicar que p53 actuaria com a fre de la progressió cap a PDAC 

(Hezel, Kimmelman et al. 2006).  

 

2.3.4  Alteracions en la transducció de senyals de TGF-β: els gens 

SMAD4/DPC4 

 

El gen supressor tumoral SMAD4 també conegut com DPC4 rep els seus noms: DPC4 

(homologous Deleted in Pancreatic Carcinoma locus 4) perquè es va identificar com a 

gen candidat del carcinoma de pàncrees al detectar-se la pèrdua d’heterigositat del 

cromosoma 18q en un 90% de casos (Hahn, Schutte et al. 1996); i SMAD4 (Sma- and 

Mad-related protein 4) perquè la proteïna predita per a aquest gen mostrava una alta 

homologia amb les proteïnes Mad de Drosophila i sma-2, -3 i -4 de Caenorhabditis 

elegans. 

 

SMAD4/DPC4 es troba al locus cromosòmic 18q21.1 i codifica per a un regulador 

transcripcional de la familia Smad essencial en la via de senyalització de TGF-β. TGF-

β és membre d’una superfamília de proteïnes (ten Dijke and Hill 2004) que actúen com 

a factors de creixement a través de la transmissió de senyals intracel·lulars. Quan 

TGF-β s’uneix als seus receptors amb activitat serina-treonina quinasa, aquests 

fosforilen al subgrup de Smads activats per receptor (R-Smads) que posteriorment 

s’associen al subgrup de Co-Smads, Smad4 i Smad4β (també conegut com a 

Smad10). Aquesta unió es requereix per a la formació del complexe transcripcional, 

que es trasloca al nucli de la cèl·lula i regula funcions relacionades amb la proliferació, 

la diferenciació, la migració i l’apoptosi (Massague, Blain et al. 2000).  

 

En el cas del PDAC, el gen es troba del·leccionat o mutat en aproximadament un 50% 

dels casos (Hahn, Schutte et al. 1996) i s’ha descrit com un factor clau en la progressió 

tumoral en base a la detecció de la seva pèrdua en PanINs de fases tardanes (Maitra, 

Adsay et al. 2003). L’impacte en la prognosi de la malaltia no està establerta amb 
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claredat ja que diferents estudis han arribat a conclusions oposades en relació amb 

l’estatus del gen i la supervivència (Tascilar, Skinner et al. 2001; Biankin, Morey et al. 

2002).

El paper biològic de la via de transmissió de senyals de TGF-β en tumors humans és 

molt complexe, s’han descrit efectes que promouen la inhibició del creixement cel·lular 

així com efectes promotors del mateix depenent del tipus així com del context cel·lular 

(Massague, Blain et al. 2000).  En línies cel·lulars epitelials i en teixit epitelial, TGF-β 

activa programes d’inhibició induïnt l’expressió dels reguladors del cicle p15 (INK4B) i 

p21 (CIP1) i reprimint la dels factors de transcripció c-Myc, també activa la maquinària 

apoptòtica i reprimeix la telomerasa (Elliott and Blobe 2005). De manera similar, 

l’activació de TGF-β inhibeix els processos d’iniciació de la carcinogènesi epitelial. 

Oposadament, TGF-β promou la proliferació i la transformació de fibroblastes així com 

la transició epiteli-mesènquima (TEM) en càncer de mama i pell, un procés en el que 

les cèl·lules epitelials de carcinomes de fases avançades perden les seves 

característiques de diferenciació i adquireixen un fenotip altament agressiu i invasiu 

(Zavadil and Bottinger 2005). A més a més, també s’ha proposat un paper alternatiu de 

TGF-β en alguns carcinomes: inhibint la iniciació tumoral i promovent la progressió en 

tumors establerts (Akhurst and Derynck 2001). 
 

En el cas del PDAC, la importància de la via de TGF-β es fa patent pel fet de que un 

90% dels tumors mostren pèrdua d’heterocigositat del locus de SMAD4, i un 50% 

d’aquests casos es deuen a una del·lecció homocigota o bé a una mutació inactivant 

del segon al·lel (Hezel, Kimmelman et al. 2006). Aquest pèrdua primària de SMAD4 

podria modular la interacció de les cèl·lules tumorals amb el microambient circundant: 

1) in vitro, la reintroducció de SMAD4 en línies cel·lulars derivades de càncer de 

pàncrees té un efecte mínim en el seu creixement, i només s’han vist efectes en 

algunes línies en relació al creixement independent d’ancoratge; 2) in vivo, la 

reintroducció de SMAD4 en xenoempelts és capaç de reprimir l’angiogènesi i el 

remodelament de la matriu extracel·lular (Hezel, Kimmelman et al. 2006). Evidències 

recents, relacionarien la deficiència de SMAD4 amb la inhibició de la parada del cicle i 

la migració cel·lular induïda per TGF-β sense afectar la transició epiteli-mesènquima 

(TEM), desplaçant així el balanç de la senyalització de TGF-β de la supressió a la 

progressió tumoral (Levy and Hill 2005). En aquest línia, l’expressió elevada de TGF-β 

contribueix a la progressió del PDAC: la familia de lligands TGF-β es troben altament 

expressats en les cèl·lules de PDAC en relació amb el pàncreas normal (Friess, 

Yamanaka et al. 1993) i podria col·laborar en la característica resposta desmoplàsica, 

tal i com suggereixen estudis en xenoempelts tumorals (Lohr, Schmidt et al. 2001). Per 
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altre banda, la via d’acció de TGF-β també actuaria de manera autocrina ja que els 

PDAC expressen nivells alts del receptor de TGF-β tipus II en comparació amb el 

pàncrees normal (Rane, Lee et al. 2006) mentre que el bloqueig de la via mitjançant 

l’expressió de formes solubles del mateix receptor atenua la tumorogenicitat i capacitat 

de metàstasi de xenoemplets de PDAC (Rowland-Goldsmith, Maruyama et al. 2001).  

 

2.3.5 Altres alteracions genètiques 

 

També s’han descrit alteracions genètiques que semblen no ser comunes a tots els 

precursors del PDAC: l’escurçament dels telòmers i la pèrdua de BRCA2 s’ha 

documentat en les PanINs i la pèrdua del supressor tumoral LKB1 en IPMNs. 

 

La dinàmica dels telòmers juga un paper important en la patogènesi de molts tipus de 

càncer i en particular dels d’origen epitelial. La preservació dels telòmers per l’activitat 

telomerasa s’ha relacionat amb la progressió de diverses neoplàsies, mentre que s’ha 

demostrat que la pèrdua transitòria de la mateixa activitat donaria lloc a un 

escurçament dels telòmers que provocaria la iniciació de la carcinogènesi (Hezel, 

Kimmelman et al. 2006). Així dons, en el període transitòri d’escurçament dels 

telòmers es formarien reordenaments cromosòmics, amplificacions i del·leccions 

(Artandi, Chang et al. 2000). La supervivència d’aquestes cèl·lules amb telòmers 

críticament curts (crisi) augmentaria amb la inactivació de les respostes de p53 al dany 

de l’ADN; de manera que l’escurçament dels telòmers i la pèrdua de p53 cooperarien 

en la formació d’alteracions oncogèniques i la promoció de múltiples carcinomes (Chin, 

Artandi et al. 1999). En el PDAC, s’ha documentat l’erosió dels telòmers com un dels 

primers events genètics que ocorren en PanINs  primerenques (van Heek, Meeker et 

al. 2002). Mentre que, en fases més tardanes del PDAC, la reactivació de la 

telomerasa donaria lloc a la immortalització de les cèl·lules amb greus alteracions 

cromosòmiques (Gisselsson, Jonson et al. 2001). 

 

Per altra banda, la pèrdua de la funció de BRCA2 es considera un fet que promou la 

progressió de lesions preneoplàsiques existents cap al PDAC. BRCA2 participa en el 

manteniment de l’estabilitat genòmica al regular la reparació de l’ADN per mitjà de 

processos basats en la recombinació homòloga. En conseqüència, la pèrdua de la 

seva funció en una cèl·lula normal dóna lloc a l’acumulació d’aberracions 

cromosòmiques letals i protoncogèniques (Venkitaraman 2002). L’herència de 

mutacions en el supressor tumoral BRCA2, s’associa típicament a casos amb 

síndrome hereditari de càncer de mama i ovari, els quals també presenten un elevat 
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risc de desenvolupar un càncer de pàncrees (Hruban, Petersen et al. 1999). A més a 

més un 17% dels casos de càncer de pàncrees familiars presenten mutacions en 

aquest gen (Murphy, Brune et al. 2002). Com en el cas de les mutacions germinals a 

INK4A, la penetrància de les mutacions de BRCA2 en el PDAC és molt baixa, i l’edat 

d’aparició és similar a la dels casos esporàdics. Així doncs, la pèrdua del al·lel normal 

de BRCA2, en els pacients amb l’altre al·lel mutat, sembla ser un fet tardà en la 

evolució de la patologia restringit a PanINs molt displàsiques i PDACs (Goggins, 

Hruban et al. 2000). I com en el cas dels telòmers, el rol de BRCA2 en la 

carcinogènesi té sentit en una cèl·lula en la qual les vies de resposta al dany d’ADN 

(com p53) s’hagin inactivat prèviament, de manera que es tolerin alteracions 

genètiques que en una cèl·lula normal promourien la seva senescència o mort per 

apoptosi (Hezel, Kimmelman et al. 2006). 

 

La síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) està causada per mutacions en el gen 

LKB1/STK11 i és una síndrome de càncer familiar associat a un augment en la 

incidència de PDAC, de fins a 40 vegades (Hezel, Kimmelman et al. 2006). En casos 

esporàdics de PDAC, només s’ha detectat un 4-6% de mutacions en LKB1 (Su, 

Hruban et al. 1999), encara que hi ha evidències d’una major inactivació en IPMNs 

(Sahin, Maitra et al. 2003). El gen LKB1 codifica una serina-treonina quinasa que 

participa en la regulació de diversos processos com la polaritat i el metabolisme 

cel·lular, i s’ha relacionat amb vies de transmissió de senyals com la de mTOR i 

MARK/PAR-1 (Hezel, Kimmelman et al. 2006). Aquesta relació amb mTOR connecta a 

LKB1 amb dos supressors tumorals més, PTEN i TSC (Corradetti, Inoki et al. 2004), tot 

i que la manera exacta en que la pèrdua de la funció supressora tumoral de LKB1 

promou la tumorogènesi encara s’ha d’establir. 

 
2.3.6 Model genètic de progressió tumoral 

 

Les alteracions genètiques i cromosòmiques descrites en els apartats anteriors i 

d’altres (Bardeesy and DePinho 2002), tenen importants implicacions en la 

patofisiologia del PDAC. Tot i que l’heterogeneïtat en la detecció de les mateixes en 

PanINs i regions d’adenocarcinoma d’un mateix PDAC, suggereix que el PDAC es pot 

desenvolupar a partir de la progressió de diverses lesions, relacionades però 

independents (Hezel, Kimmelman et al. 2006). El model genètic de progressió tumoral 

a través de PanINs de diversos graus cap al PDAC encara s’ha de refinar, però tot 

indicaria que hi participarien diferents esdeveniments en la iniciació, promoció i 

progressió (Fig. I. 4). 
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La incidència de mutacions en K-RAS correlaciona amb el grau de displàsia de les 

PanINs (Lohr, Kloppel et al. 2005), tot i així són absents en part de les lesions pre-

neoplàsiques (Luttges, Schlehe et al. 1999). Aquest fet suggereix que l’alteració de K-

Ras seria un fet primerenc en la iniciació de la tumorogènesi del pàncrees, però 

insuficient per a la progressió i que necessitaria la presència de múltiples 

esdeveniments co-iniciadors, com per exemple el dany a l’ADN provocat per espècies 

reactives del oxígen (ROS) i/o processos inflamatoris procarcinogènics, que 

promourien l’expressió de TGF-β i EGFR (Barton, Hall et al. 1991; Wang, Rehfeld et al. 

1997). Durant la promoció tumoral, es creu que les alteracions genètiques no 

s’adquiririen consecutivament sinó de manera irregular, amb períodes d’elevada 

activitat mutacional. En aquests períodes es promouria l’erosió dels telòmers i la 

pèrdua de baluards de la integritat genòmica com p16 i p53 (Hezel, Kimmelman et al. 

2006). Finalment, s’ha proposat una hipòtesi segons la qual les PanIN més avançades 

podrien adquirir un “fenotip mutador” o “estat catastròfic”, que conduïria a les cèl·lules 

tumorals a una gran inestabilitat genòmica i coincidiria amb la progressió a la fase 

d’adenocarcinoma pròpiament dit, d’evolució irreversible i ràpida i amb invasió local i 

metàstasi (Real 2003). 

 

 
Fig. I. 4: Model genètic i morfològic de la progressió del PDAC a través de lesions 
preneoplàsiques, com les PanINs. Les lesions preneoplàsiques són iniciades per fets com mutacions de 

K-RAS, processos inflamatoris i dany cel·lular produït per espècies reactives de l’oxígen (ROS). Durant la 

progressió de les PanINs augmenta la seva proliferació, els telòmers s’escurcen, i també es perden 

funcions essencials antitumorals com els punts de control del cicle cel·lular (checkpoint) p16 i p53. 

Finalment, l’acumulació massiva de canvis genètics dóna lloc a una elevada inestabilitat genòmica, 

característica del PDAC per se. A la dreta es mostra una imatge del cariotipatge típic d’un PDAC, amb 

numeroses translocacions i aneuploidies. Adaptat de (Hezel, Kimmelman et al. 2006). 
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2.4 Origen del càncer de pàncrees 

 

El tipus cel·lular exacte que dóna lloc al PDAC es desconeix. El que sembla clar és 

que les cèl·lules tumorals mostren una semblança fenotípica amb les cèl·lules ductals 

del pàncrees: tenen forma cuboidal, expressen antigen ductals i creixen formant 

estructures tubulars. A més a més, el model de progressió genètic  i morfològic del 

PDAC, a partir de lesions pre-neoplàsiques, estaria en la línia de l’origen ductal del 

PDAC. Aquests fets van fer pensar durant molts anys que l’origen del PDAC era la 

duplicació constant dels ductes a partir de cèl·lules ductals transformades, que 

proliferaven i invadien les estructures del voltant, destruint les cèl·lules acinars i 

provocant una reacció desmoplàsica de la matriu. Actualment, es creu que el PDAC 

pot provenir de diferents origens cel·lulars: cèl·lules ductals desdiferenciades, cèl·lules 

acinars, centroacinars o dels illots pancreàtics transdiferenciades, d’un progenitor 

cel·lular comú o d’una cèl·lula mare (stem cell) (Hezel, Kimmelman et al. 2006). S’ha 

detectat l’expressió de marcadors de llinatges cel·lulars no ductals en les cèl·lules del 

PDAC, com factors endocrins i enzims pancreàtics o elements de cèl·lules 

progenitores, indicant que hi ha una gran plasticitat en els desenvolupament d’aquesta 

neoplàsia (Means, Meszoely et al. 2005).  

 

La complexitat per a establir l’origen cel·lular del PDAC no és sorprenent si es té en 

compte l’estreta relació durant el desenvolupament dels tipus cel·lulars pancreàtics 

endocrins i exocrins a partir d’un progenitor endodèrmic comú (Slack 1995) i la 

propensió dels llinatges d’origen endodèrmic a transdiferenciar (Means, Meszoely et al. 

2005). La diferenciació en els diferents subtipus cel·lulars pancreàtics està regulada 

per la combinació d’uns quants factors de transcripció i la transmissió de senyals 

desde teixits adjacents (Kim and Hebrok 2001). Quan algun d’aquests factors 

s’expressa ectòpicament en un teixit d’origen endodèrmic es produeix una 

reprogramació genètica i una diferenciació o transdiferenciació cap a un fenotip 

pancreàtic (Tosh, Shen et al. 2002). A més a més, sota condicions apropiades de 

cultiu, es poden transdiferenciar les diverses poblacions del pàncrees d’acinar a ductal, 

de cèl·lules dels illots endocrins a ductals i de ductals a cèl·lules dels illots (Bardeesy 

and DePinho 2002; Wang, Rosenberg et al. 2005). In vivo, s’ha descrit la 

transdiferenciació de cèl·lules acinars en cèl·lules de fenotip ductal en models animals 

en els quals se’ls indueix PDAC per mitjà de la introducció de cristalls de DMBA, un 

carcinògen present al fum del tabac (Rivera, Graeme-Cook et al. 1997). 
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Finalment, també s’ha suggerit que el PDAC podria desenvolupar-se a partir d’una 

població precursora de cèl·lules mare, que tingués la facultat de diferenciar-se 

potencialment en els subtipus cel·lulars del pàncrees exocrí i que només s’activaria 

sota determinades condicions d’estrés (Hezel, Kimmelman et al. 2006). Recentment, 

s’ha identificat una població cel·lular candidata a presentar aquestes característiques, 

les cèl·lules centroacinars (CAC). Les CAC, de característiques ductals, estàn situades 

a la intersecció entre els compartiments de cèl·lules acinars i ductals, en concret en la 

fracció inicial dels ductes pancreàtics situada dins dels acins pancreàtics. A més a 

més, la via de transmissió de senyals Notch només es manté activa en aquest 

subtipus de cèl·lules en el pàncrees adult, indicant la persistència d’un programa 

embriònic que reprimeix la diferenciació de les CAC. En models animals amb del·lecció 

del gen supresor tumoral PTEN limitada al pàncrees, s’ha detectat una proliferació de 

les CAC seguida de l’aparició de metaplàsies que progressen cap a carcinomas 

(Stanger, Stiles et al. 2005). Tanmateix, estudis recents en models murins knock-in 

condicionals Pdx1-Cre/LSL-KrasG12D, on K-RASG12D s’expressa únicament a la 

població dels progenitors dels llinatges exocrins, nestina positiva, suggereixen que 

progenitors nestina positius presents al pàncrees adult són l’origen del PDAC i que 

aquests no coincideixen amb les cèl·lules centroacinars, ja que no expressen els 

mateixos marcadors (Carriere, Seeley et al. 2007). Si les CAC o els progenitors 

nestina positius representen realment a les cèl·lules d’origen del PDAC, si tenen una 

funció fisiològica que es veu alterada en la carcinogènesi del pàncrees, i de quina 

manera donarien lloc a les diferents lesions preneoplàsiques, són algunes de les 

preguntes que s’hauran d’anar esbrinant en el futur. 

 

Ja fa temps que es va demostrar que només una petita fracció de les cèl·lules d’un 

tumor tenien la capacitat de reconstituir el creixement clonal del mateix in vitro i in vivo. 

Recentment, s’ha identificat aquesta subpoblació tumoral en diversos tipus de tumors 

humans, com leucèmies i tumors sòlids de mama, cervell, próstata, pulmó i melanoma. 

Aquestes cèl·lules s’han anomenat cèl·lules mare del cancer (cancer stem cells), degut 

a que presenten característiques de cèl·lules progenitores com l’autorenovació i la 

generació de progenie diferenciada (Li, Heidt et al. 2007). De fet aquestes cèl·lules 

s’identifiquen pel perfil d’antigens de superfície que expressen i per la capacitat de 

reconstituir tumors en models animals ortotòpics. Estudis recents han identificat 

subpoblacions cel·lulars candidates a ser les cèl·lules mare del càncer de pàncrees. 

En un dels estudis, defineixen la població de cèl·lules mare del càncer de pàncrees 

com a CD133+ i identifiquen una subpoblació amb capacitats migratòries en el front 

invasiu dels tumors, que també expressa CXCR4+ (Hermann, Huber et al. 2007). En 
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un altre estudi, les cèl·lules mare expressen s’identifiquen amb els marcadors de 

superfície CD44, CD24 i ESA (Li, Heidt et al. 2007). Ambdos tipus cel·lulars 

representen un petit percentatge de la població tumoral total i són capaces de 

desenvolupar tumors, amb les mateixes característiques morfològiques que els tumors 

humans dels que provenien, quan són injectades en ratolins immunodeprimits. 

 

També es posible que no hi hagi una ”única cèl·lula d’origen” del PDAC i que el fenotip 

de les cèl·lules tumorals l’especifiqui un seguit d’alteracions genètiques i no pas una 

identitat cel·lular concreta. Segons aquesta hipòtesi, diferents subtipus cel·lulars 

pancreàtics serien susceptibles a patir transformacions tumorals que donarien lloc a la 

gran varietat de tumors d’origen pancreàtic, endocrins i exocrins, alguns dels quals 

mostrarien un comportament i progressió confluent i uns altres no (Hezel, Kimmelman 

et al. 2006). De fet, en tumors de cervell de ratolí, s’ha demostrat que mutacions en 

INK4A/ARF i EGFR tant en cèl·lules mare neurals com en astròcits diferenciats donen 

lloc a gliomes malignes de fenotips no  distinguibles entre si (Bachoo, Maher et al. 

2002). 

 

2.5 Models animals de càncer de pàncrees 

 

Com en l’estudi de qualsevol altre tipus de tumor, l’ús de models animals, o models in 

vivo, del càncer de pàncrees permet una major aproximació a la patologia que el 

treball amb cèl·lules in vitro. Els models animals del càncer de pàncrees han facilitat la 

comprensió de les bases genètiques i ambientals del desenvolupament de la malaltia, 

a més a més de ser una eina pre-clínica en la validació de noves teràpies. Actualment, 

aquest tipus de models es poden dividir en tres grups: els induïts per carcinògens 

químics, els animals modificats genèticament per a que desenvolupin càncer de 

pàncrees i finalment, els generats a partir de la inoculació de cèl·lules tumorals 

pancreàtiques. 

 

2.5.1 Carcinògens químics  

 

Existeixen molts compostos químics amb capacitats carcinogèniques capaços d’induir 

tumors pancreàtics en animals d’experimentació. La majoria d’aquests agents químcs 

són productes mutàgens que actuen com a iniciadors en els procés tumorogènic, al 

produir dany a l’ADN. 
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Les nitrosamines, i derivats com l’agent alquilant BOP (N-nitroso-bis-2-oxopropil 

amina) causen tumors pancreàtics, entre d’altres, al ser injectats en hàmsters (Pour, 

Kruger et al. 1974). El BOP és la nitrosamida més potent, una única injecció causa 

PDAC invasius en un 80-100% dels animals. Els tumors generats, s’assemblen 

bastant als PDAC humans ja que estudis histològics mostren un fenotip ductal i estudis 

genètics han revelat mutacions al codó 12 de K-RAS, amb freqüència als estadis 

primerencs tumorals (van Kranen, Vermeulen et al. 1991), mentre que mutacions en el 

gen de p53 només es detecten quan aquests tumors primaris es transplanten en altres 

animals o quan s’estableixen cultius cel·lulars (Erill, Cuatrecasas et al. 1996). 

 

L’azaserina, un compost que produeix dany a l’ADN i inhibeix la seva síntesi, indueix 

tumors de pàncrees, ronyó i mama en rata, de fenotip acinar i amb menor incidència 

(17-58%) (Longnecker, Kuhlmann et al. 1987). 

 

Finalment, la implantació d’uns poc milígrams de cristalls de DMBA (7,12-

dimetilbenzantracè), un hidrocarbur policíclic present al fum del tabac, al pàncrees de 

rates indueix la formació d’adenocarcinomes indiferenciats a partir de la 

transdiferenciació de cèl·lules acinars en cèl·lules de fenotip ductal (Hotz, Hines et al. 

2000). 

 

2.5.2 Animals transgènics 

 

S’han descrit diferents models d’animals transgènics, o modificats genèticament, que 

desenvolupen càncer de pàncrees. Aquest tipus de models permeten estudiar in vivo 

l’impacte biològic de determinades mutacions genètiques, individualment o en conjunt, 

establint doncs relacions genotip-fenotip, en un context immunocompetent que 

representa un model pre-clínic per a l’assaig de teràpies contra el càncer.  

 

En els primers models de càncer de pàncrees exocrí, es va dirigir l’expressió de 

transgens determinats al compartiment acinar, com l’antígen T del SV40 (Ornitz, 

Hammer et al. 1987), una forma de H-RAS activada (Quaife, Pinkert et al. 1987) o c-

Myc (Sandgren, Quaife et al. 1991), utilitzant promotors específics de teixit com el de 

l’elastasa (Ela). Aquests ratolins desenvolupaven només carcinomes acinars, amb 

excepció dels tumors Ela-Myc que presentaven una histologia mixta acinar-ductal. 

Mentre que ratolins transgènics deficients per a p53 que expressaven el TGF-α en 

cèl·lules acinars (Ela-TGF-α), desenvolupaven tumors acino-ductals o cístic-acinars, 

reproduint algunes de les alteracions genètiques presents en el càncer humà, com la 
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inducció de les vies de Notch, tot i no presentar progressió de PanINs a PDAC 

(Wagner, Greten et al. 2001; Miyamoto, Maitra et al. 2003).  
 

Avanços recents en la biologia, han permés la generació de models de ratolí 

genèticament modificats que reprodueixen amb molta fidelitat les característiques 

genètiques i histològiques del PDAC humà, i fins i tot el model de progressió de la 

patologia humana. Així, s’ha mostrat que ratolins amb mutacions de pèrdua de funció 

constitutives o condicionals (models knockout), dels gens supressors de tumors DPC4 

(Yang, He et al. 2005), BRCA2 (Yang, Li et al. 2002), p16INK1a/ARF (Serrano, Lee et al. 

1996) i TP53 (Donehower, Harvey et al. 1992), no desenvolupen PanIN ni PDAC; 

mentre que el model knockout condicional de PTEN (Pdx-1-PTEN) presenta lesions 

pancreàtiques amb cèl·lules indiferenciades on s’observa metaplàsia acinar-ductal, un 

pas prèvi al desenvolupament de les lesions preneoplàsiques PanIN (Stanger, Stiles et 

al. 2005). El fet de que cap mutació única de gens supressors tumorals doni lloc al 

desenvolupament tumoral, suggeriria un paper iniciador de la patologia que estaria 

d’acord amb el model d’iniciació-promoció-progressió dels tumors sòlids. Aquest model 

està basat en observacions epidemiològiques i suggereix que es requereixen de 5 a 7 

alteracions genètiques per a que una cèl·lula es transformi i origini un tumor (Hezel, 

Kimmelman et al. 2006). 

 

Degut a que l’activació de l’oncogen K-RAS és un tret definitori del PDAC, s’han 

generat un seguit de models portadors de mutants de K-RAS activat, l’expressió del 

qual es dirigeix a llinatges cel·lulars específics o bé s’activa mitjançant l’expressió de la 

recombinasa Cre específicament en cèl·lules epitelials pancreàtiques (models 

knockin). Els estudis de knockin condicionals combinaven els ratolins LoxSTOPLox-

KRASG12D amb el model Pdx-1-Cre (Pdx1-Cre/LSL-KrasG12D) o P48-Cre (P48-

Cre/LSL-KrasG12D), de manera que Cre s’expressava en els progenitors comuns dels 

llinatges pancreàtics, on produia una excissió en els elements LoxP que flanquejen el 

transgèn K-RASG12D permetent que s’expressés al mateix nivell i en els mateixos tipus 

cel·lulars que el gen endògen. Aquests animals transgènics, desenvolupen tot 

l’espectre de lesions precursores PanINs amb una histologia similar a les humanes, 

corroborant el paper de K-RAS en els inicis del procés carcinogènic (Hingorani, 

Petricoin et al. 2003). Tantmateix, aquestes lesions només progressen a PDAC 

després d’una llarga latència (15 mesos), fet que correlaciona amb la necessitat de la 

cooperació amb altres alteracions genètiques per a la progressió de la patologia. Així 

doncs, la combinació d’aquest model amb ratolins portadors d’altres mutacions resulta 

en una acceleració del desenvolupament dels tumors i, en alguns casos, fins i tot en 
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l’aparició de metàstasis. Alguns dels models amb els que s’ha combinat el transgèn K-

RASG12D són els següents: 1) models mutants condicionals del locus INK4A/ARF, en 

homozigosi (Aguirre, Bardeesy et al. 2003) o heterozigosi (Bardeesy, Aguirre et al. 

2006), 2) models deficients condicionals de p53, amb expressió de p53 nul·la 

(Bardeesy, Aguirre et al. 2006) o knockin de la mutació R273H (p53R172H) (Hingorani, 

Wang et al. 2005), 3) models knockout de TGFβRII (Ijichi, Chytil et al. 2006) o de 

SMAD4 (Bardeesy, Aguirre et al. 2006) i 4) models knockin de la via de Shh (Pasca di 

Magliano, Sekine et al. 2006). 

 

Més recentment, s’ha generat un nou model que expressa K-RASG12D sota el promotor 

de Mist-1, un factor de transcripció expressat durant el desenvolupament del pàncrees 

i les cèl·lules acinars adultes. Aquests animals morien freqüentment de carcinoma de 

pàncrees metastàtic amd fenotip acinar-ductal mixte, suggerint que les cèl·lules Mist-1 

representen un compartiment susceptible de ser transformats durant la neoplàsia de 

pàncrees (Tuveson, Zhu et al. 2006). Mentre que un altre model recent expressa K-

RASG12D a partir del Pdx1-Cre/LSL-KrasG12D, on s’ha substituït Pdx-1 per Nestin, 

Nestin-Cre/LSL-KrasG12D, assegurant una expressió més fina del transgèn mutant 

únicament a la població dels progenitors dels llinatges exocrins, caracteritzada per 

l’expressió de nestina. En aquest nou model les PanINs apareixen amb el mateix grau 

i freqüència que en el model en el que K-RASG12D s’expressava en tot el pàncrees, 

aquest fet suggeria doncs que progenitors nestina positius presents al pàncrees adult 

podrien ser l’origen del PDAC en el pàncrees adult (Carriere, Seeley et al. 2007). 

 

Uns altres models que corroboren el paper de K-RAS en els inicis del procés de 

carcinogènesi del pàncrees són els que combinen l’expressió no condicional de l’al·lel 

mutant de K-RASG12V, KRASG12V-IRES-LacZ, amb el model CDK4R24C, que conté una 

mutació en la ciclina CDK4 que n’evita la inactivació per P16 (Guerra, Mijimolle et al. 

2003) o bé amb el model Ela-Cre, que expressa KRASG12V sota la regulació del 

promotor elastasa (Guerra, Schuhmacher et al. 2007), aquest animals desenvolupen 

PanINs i PDAC si se’ls indueix una pancreatitis crònica. 

 

2.5.3 Models en ratolins immunodeprimits 

 

Els ratolins immunodeprimits presenten una mutació recessiva autosòmica en el gen 

nu, localitzat al cromosoma 11 murí, semblant a la que causa el síndrome de DiGeorge 

en humans. Per tant, els heterozigots són fenotípicament normals mentre que els 

ratolins homozigots per la mutació (nu/nu) presenten trets fenotípics característics com 
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la manca de fol·licles pilosos (d’aquí que també se’ls anomeni ratolins nusos o nude en 

anglès) i l’absència de timus que provoca la immunodeficiència (ja que els precursors 

de les cèl·lules T no poden madurar). Aquests ratolins permeten l’establiment i 

perpetuació de tumors sòlids humans, com els PDAC, gràcies a la depressió del 

sistema immunitari d’aquests animals. Els tumors humans desenvolupats en ratolins 

s’anomenen xenoempelts o xenotransplantaments. Així mateix aquests models 

heteròlegs també s’utilitzen per analitzar diversos aspectes de la tumorigenicitat in vivo 

de línies cel·lulars immortalitzades (p.e. cinètica de creixement, mecanismes de 

invasió i disseminació) i per a assajar l’eficàcia de teràpies en estudis pre-clínics. 

Recentment, s’ha desenvolupat una “plataforma perpètua i in vivo” per a testar noves 

estratègies terapèutiques contra el càncer de pàncrees, està formada per diferents 

cohorts de ratolins atímics portadors de xenoempelts humans de càncer de pàncrees 

de 14 pacients, a diferents passatges, que representen la heterogeneïtat d’aquest tipus 

de neoplàsia (Rubio-Viqueira, Jimeno et al. 2006).  

 

Es consideren xenoempelts heterotòpics aquells en els que les cèl·lules són 

inoculades en un teixit que no és el seu d’orígen, típicament el teixit subcutani, però 

també s’inoculen per  via endovenosa o intraperitoneal. Mentre que els xenoempelts 

ortotòpics són aquells en els quals cèl·lules tumorals humanes són inoculades al teixit 

diana del que provenen, en el cas del PDAC en el pàncrees. 

  

La implantació ortòpica de cèl·lules tumorals al pàncrees es pot dur a terme mitjançant 

la injecció directe de les cèl·lules tumorals, amb el risc de que algunes es perdin per la 

cavitat peritoneal donant lloc a tumors en altres òrgans (Marincola, Drucker et al. 

1989), o mitjançant la implantació de fragments dels tumors humans, que és la tècnica 

més emprada (Reyes, Villanueva et al. 1996). Els models ortòpics s’utilitzen menys 

freqüentment que els heteròlegs subcutanis o intraperitoneals, ja que són més difícils 

de generar i també s’ha descrit que poden donar lloc a pancreatitis i inflamació com a 

conseqüència de la manipulació del pàncrees i la sutura del fragment tumoral (Hotz, 

Hines et al. 2000). Tanmateix, al estar en l’entorn natural de la neoplàsia reprodueixen 

millor algunes de les característiques del microambient tumoral. 

Diversos estudis han observat que aquests models de càncer de pàncrees en animals 

atímics mantenen el patró d’alteracions genètiques i les carácterísitiques histològiques 

del tumor primari humà (Reyes, Villanueva et al. 1996; Rubio-Viqueira, Jimeno et al. 

2006). Així com que a les metàstasis produïdes hi apareixen aberracions genètiques 

addicionals durant la disseminació en el ratolí atímic, tal i com succeeix en les 

metàstasis humanes (Reyes, Villanueva et al. 1996). Tanmateix cap dels xenoempelts 
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arriben a reproduir completament el comportament del PDAC, probablement degut a 

l’alteració de les interaccions entre el tumor i les proteïnes de la matriu extracel·lular, o 

de l’endoteli,  de l’hoste original (Farre, Casanova et al. 2002). 

 

 

2.6  Tractaments per al càncer de pàncrees 

 

L’adenocarcinoma de pàncrees és una patologia altament letal, amb una de les pitjors 

prognosis dels càncers humans (només un 3-5% dels pacients sobreviuen al cinquè 

any post-diagnòstic) (Hezel, Kimmelman et al. 2006). A més a més, la falta de 

simptomatologia específica i la limitació dels mètodes diagnòstics fa que la malaltia es 

detecti en estadis molt avançats, per als quals no hi ha teràpies efectives. 

 

2.6.1 Teràpies clàssiques 

 

Whipple i col. van descriure al 1935 la primera pancreatodudenectomia, o ressecció 

quirúrgica del cap del pàncrees, duodè, vesícula biliar i conducte secretor. Aquesta 

tècnica és fins a l’actualitat la única teràpia curativa, però només es pot aplicar a un 

15-20% dels pacients diagnosticats. A més a més no és una garantia de curació ja que 

el percentatge de supervivents al cap de cinc anys només és d’un 10-30% i més de la 

meitat moren en els dos anys posteriors a la cirurgia per recurrències al pàncrees o 

metàstasis distants, o ambdues (Ahrendt and Pitt 2002). Ja que la invasió local de la 

massa tumoral, així com la disseminació sistèmica en els primers estadis de la 

malaltia, a través dels vasos limfàtics és molt freqüent (Warshaw and Fernandez-del 

Castillo 1992). En les últimes dècades, s’ha contemplat la extirpació del teixit connectiu 

i limfàtic adjacent (pancreatodudenectomia extesa) i el tractament adjuvant amb quimio 

i radioteràpia com a estratègies per a augmentar la supervivència dels pacients 

operats  (Ishikawa, Ohhigashi et al. 1988). Tot i així la supervivència al cinquè any de 

la teràpia combinada no supera el 23% degut a la aparició de metàstasis, sobretot al 

fetge (Staley, Lee et al. 1996).  

 

Per altre banda, tots els tractaments amb drogues quimioteràpiques que s’han provat 

no acaben de ser efectives per al tractament d’aquesta patologia, probablement 

perquè l’administració sistèmica d’aquests compostos no permet que arribin a dosis 

adequades a les metàstasis del fetge i per la quimioresistència intrínseca de les 

cèl·lules tumorals pancreàtiques (Splinter, Obertop et al. 1989). D’entre els agents 

quimioteràpics utilitzats, el 5-FU (5-fluorouracil) va ser el més estudiat i avaluat en el 
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tractament del PDAC (Kelsen 1994). El 5-FU és un anàleg dels nucleòsids pirimidines 

(Fig. I. 6) que funciona com a inhibidor de la timidilat sintasa, inhibeix la síntesis d’ADN 

i provoca la parada del cicle cel·lular i la mort per apoptosi (Galmarini, Mackey et al. 

2002). Ishikawa O. i col. van reportar que l’aplicació de quimioteràpia local al fetge 

amb 5-FU, mitjançant la inoculació combinada per l’artèria hepàtica i la vena hepàtica 

portal, augmentava la supervivència a llarg termini en pacients amb 

pancreatodudenectomia extesa i metàstasis hepàtiques (Ishikawa, Ohigashi et al. 

1994). 

 

Actualment, la gemcitabina (GE o dFdC), de nom comercial GEMZAR (Lilly and Co.), 

és el quimioteràpic d’el·lecció per al tractament dels pacients amb PDAC. LA GE 

també és un altre anàleg nucleosídic de les pirimidines (Fig. I. 6), en aquest cas 

competeix amb la deoxicitidina per unir-se a l’ADN de nova síntesi i un cop unit 

impedeix la seva extensió, provocant la parada del cicle i la apoptosi cel·lular (Plunkett, 

Huang et al. 1995). La GE també exerceix altres accions antiproliferatives com: inhibir 

la síntesis de dNTPs, al actuar directament sobre l’enzim ribonucleòtid reductasa 

(Heinemann, Schulz et al. 1995), i unir-se a l’ARN (Ruiz van Haperen, Veerman et al. 

1993). Estudis pre-clínics recents en models d’adenocarcinoma de pàncrees indiquen 

que l’administració regular de gemcitabina a dosis menors a les habituals (metronomic 

schedule) presentaria també un efecte anti-angiogènic a través de l’expressió del gen 

TSP-1 (thrombospondin-1) (Lampe, TenBroek et al. 2000). La gemcitabina va 

demostrar que millorava la qualitat de vida (augment del pes, disminució de del dolor i 

millora de l’estat del pacient) i la supervivència respecte al 5-FU en pacients amb 

metàstasis (de 5,6 mesos en front de 4,4 mesos). Tot i així la mitjana de supervivència 

segueix sent inferior als 6 mesos quan s’administra qualsevol dels dos fàrmacs (Burris, 

Moore et al. 1997). Per això, en els últims anys s’ha evaluat l’eficàcia de nous règims 

de tractament amb drogues adjuvants, per tal d’intentar augmentar la supervivència 

dels pacients operats i amb metàstasi, però només alguns d’ells han arribat a estudis 

clínics de fase II o III i encara menys han demostrat tenir una major eficàcia que el 

tractament amb GE sola. Alguns exemples de teràpies combinades amb major efecte 

antitumoral són: 1) la que combina GE amb el quimioteràpic raltitrexed (TOMGEM) 

(Van Laethem, Van Maele et al. 2004); 2) la que combina GE amb el quimioteràpic 

capacitabina (Herrmann, Bodoky et al. 2007); i 3) la que combina GE amb erlotinib, un 

inhibidor del receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR) (Moore, Goldstein et 

al. 2007). 
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La radioteràpia també s’ha utilitzat per al tractament del càncer de pàncrees en 

diferents règims: radioteràpia externa, radioteràpia intraoperativa, la combinació 

d’ambdues o amb quimioteràpia. Aquests tractaments no semblen ser massa efectius. 

Contràriament, s’ha observat que la combinació post-operatòria de radioteràpia i el 

quimioteràpic 5-FU té un efecte deleteri en la supervivència (Neoptolemos, Stocken et 

al. 2004). Tanmateix encara que estudis recents apunten a que l’ús de noves i millors 

tecnologies de radioteràpia poden tenir un paper important en la clínica en un futur 

proper (Ben-Josef and Lawrence 2008; Meyer, Willett et al. 2008). 
 

Gemcitabina

 

Timidina 

CH3CH3

5-Fluorouracil 
Citidina

B A Fig. I. 6: Nucleòsids i 
quimioteràpics anàlegs: 

(A) timidina i 5-fluorouracil, 

i (B) citidina i gemcitabina. 

 

 

 

2.6.2 Teràpia gènica 

 

Les aproximacions terapèutiques clàssiques amb quimioteràpia i radioteràpia, no són 

avui en dia suficientment efectives per aquest tipus de neoplàsia i per això ja fa unes 

dècades que s’ha contemplat la teràpia gènica com una nova estratègia per combatre 

el càncer de pàncrees.  

 

La teràpia gènica contra el càncer es basa en transferir material gènic amb valor 

terapèutic (com gens, fragments de gens o oligonucleòtids d’ADN o ARN) a les 

cèl·lules canceroses de manera específica, eficient i segura per mitjà d’un vector de 

transferència (Fillat C. 2004).  

 

Els sistemes de transferència es poden dividir en dos grans grups: els vectors virals i 

els no virals (com la injecció directa de l’ADN, l’electrotransferència o l’ús de 

liposomes, polímers catiònics i microcàpsules). Idealment, els vectors han de 

presentar certes característiques com una producció sencilla i a gran escala, la 

possibilitat de transferir el material genètic a cèl·lules en divisió i quiescents, mínims 

efectes secundaris adversos i resposta immune del pacient. Respecte als vectors 

virals, se’ls considera transportadors d’ADN naturals molt eficients i en teràpia gènica 

entre els més utilitzats hi ha els retrovirus (oncoretrovirus i lentivirus), els adenovirus i 

els virus adenoassociats. Els vectors retrovirals són els que van començar a 

desenvolupar-se, infecten només cèl·lules en divisió (amb excepció dels vectors 
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lentivirals), es solen produir en quantitats relativament baixes i permeten integrar l’ADN 

diana a la cèl·lula hoste. La integració del material gènic a priori sembla ser una 

avantatge, però posseeix potencial oncogènic degut a l’anomenada mutagènesi 

insercional o preferència dels vectors retrovirals a integrar-se en determinats locus on 

alteren l’expressió de gens endògens (Wu and Burgess 2004). La mutagènesi 

insercional ha estat demostrada en assaigs clínics en pacients amb immunodeficiència 

severa combinada lligada al cromosoma X (X-linked SCID), tres dels quals van patir 

leucèmia aguda limfoblàstica de cèl·lules T deguda a la integració del transgèn a prop 

del locus de l’oncogen LMO2 (McCormack, Forster et al. 2003; Pike-Overzet, van der 

Burg et al. 2007). Per altre banda, els vectors adenovirals presenten alguns avantatges 

respecte als retovirals: infecten tant cèl·lues en divisió com quiescents, es produeixen 

en quantitats majors i no integren els material genètic que transporten (Ali, Lemoine et 

al. 1994). Però presenten inconvenients en el seu ús in vivo com el segrest majoritari 

dels adenovirus injectats per via intravenosa en el teixit hepàtic, que causa toxicitat 

hepàtica i resposta immunològica i inflamatòria (Shayakhmetov, Gaggar et al. 2005). 

Tot i que per ara el vector viral perfecte no existeix, avui en dia més del 60% dels 

assajos clínics que s’estàn duent a terme són pel tractament del càncer i d’aquests 

quasi el 25% utilitza vectors adenovirals enfront d’un 22% que utilitza retrovirals (Base 

de dades del Journal of Gene Medecine, 

http://www.wiley.com/legacy/wileychi/genmed/clinical/, actualitzada el març del 2008). 

 

L’efecte que tindrà el material genètic introduït sobre les cèl·lules canceroses, permet 

classificar les aproximacions de teràpia gènica contra el càncer en estratègies per a: 1) 

la reversió del fenotip tumoral o compensació de mutacions; 2) la modulació de la 

resposta immunològica de l’hoste contra el tumor, 3) la modulació gènica de la 

sensibilitat/resistència de les cèl·lules tumorals a quimioteràpics; 4) la inhibició gènica 

de l’angiogènesi tumoral; 5) la utilització de virus replicatius que infectin i causin la lisi 

únicament de les cèl·lules tumorals, viroteràpia o teràpia viral oncolítica; i 6) la 

introducció de gens activadors de prodrogues que causin la mort únicament de les 

cèl·lules modificades genèticament, anomenada teràpia gènica suïcida o quimioteràpia 

molecular. 

 

En el cas concret del càncer de pàncrees, s’han dut a terme numerosos assaigs pre-

clínics, i alguns clínics, utilitzant alguna d’aquestes estratègies, així com la combinació 

entre elles o amb quimioteràpics com la gemcitabina.  
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2.6.2.1 Reversió del fenotip tumoral 

 

Respecte a la reversió del fenotip tumoral, altrament anomenada compensació de 

mutacions, inclou la inhibició d’oncogens i/o la reintroducció de gens supressors 

tumorals. Respecte a la primera opció, s’han utilitzat diferents estratègies d’ARN 

d’interferència per a disminuir els nivells de l’oncogen K-RAS amb resultats pre-clínics 

prometedors: 1) oligonucleòtids anti-sentit transferits amb liposomes (Aoki, Yoshida et 

al. 1995), 2) petits ARN interferents (siRNA) introduïts per electroporació i combinats 

amb GE (Rejiba, Wack et al. 2007), i 3) o bé siRNA combinats amb adenovirus 

oncolítics (Zhang, Nemunaitis et al. 2006). 

 

Per altre banda també s’ha demostrat l’eficàcia antitumoral de la reintroducció de 

supressors tumorals en el PDAC, mitjançant vectors adenovirals, a nivell pre-clínic in 

vitro i en models animals in vivo: Ad-p53 combinats amb GE (Cascallo, Calbo et al. 

2000; Cascallo, Calbo et al. 2005) i Ad-RB94 (que conté una variant truncada del gen 

de retinoblastoma) (Roig, Molina et al. 2004).  

 

Tot i que no hi ha assaigs clínics per al càncer de pàncrees utilitzant aquesta 

estratègia, s’ha reportat que l’Ad-p53 (INGN 201, Ad5CMV-p53, Advexin) (Invitrogen) 

és capaç de reintroduir p53 i activar l’apoptosi en diferents tipus de càncer. L’INGN 

201 està actualment en assaigs de fase III per al tractament del carcinoma de cap i coll 

i ha completat els estudis de fase II en pacients amb el mateix càncer (Shimada, 

Matsubara et al. 2006) i de fase I en pacients amb càncer de pròstata, ovari, glioma, 

pulmó i bufeta (Gabrilovich 2006). La primera estratègia de teràpia gènica 

comercialitzada al món també ha estat un adenovirus portador del gen p53, es diu 

Gendicine i ha estat fabricat per la companyia biotecnològica SiBiono de Shenzhen, 

Xina. L’any 2003 es va aprovar la comercialització de Gendicine a la Xina per al  

tractament del carcinoma de cap i coll. Des d’aleshores milers de pacients de tot el 

món hi han viatjar per tractar-se, tot i que encara no s’han publicat suficients proves de 

la seva eficàcia, raó per la qual aquesta comercialització ha estat considerada 

“precipitada” i criticada per la comunitat científica internacional. 

 

2.6.2.2 Modulació de la resposta immunològica 

 

Aquesta estratègia té com a finalitat incrementar la resposta immunològica del pacient, 

envers al tumor, que sovint és ineficient degut a la pobre immunogenicitat de les 

cèl·lules tumorals.  
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S’ha intentat potenciar la resposta antitumoral transduint cèl·lules pancreàtiques 

tumorals amb una gran varietat de citoquines, IL-2, IL-4, IL-6, IL-12, IL-21 i IL-23, amb 

IFN-α i amb GMCSF (Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor) in vitro, in 

vivo i en estudis clínics. Aquests estudis han observant, en menor o major grau, una 

disminució en el creixement cel·lular, una reducció del volum tumoral i fins i tot 

l’activació de la resposta immunològica. Per exemple, un estudi clínic en fase I basat 

en la injecció intratumoral d’adenovirus IL-12 en pacients amb tumors digestius 

avançats (de pàncrees, colon i fetge) va demostrar ser una estratègia ben tolerada 

però que només obtenia una resposta antitumoral intermitja (Sangro, Mazzolini et al. 

2004). En la mateixa línia, resultats preliminars han demostrat que la combinació 

ressecció quirúrgica del pàncrees més infusió preoperatòria de IL-2, disminueix les 

complicacions postoperatòries i augmenta el percentatge de supervivència dels 

pacients amb PDAC passats dos anys de la ressecció de manera estadísticament 

significativa (Angelini, Bovo et al. 2006). Un estudi clínic recent de fase I en pacients 

amb càncer de pàncrees avançat i resistent a GE, ha avaluat la combinació de la 

quimioteràpia (ciclofosfamida) amb la immunoteràpia (admninistració de cèl·lules de 

càncer de pàncrees secretores de GMCSF) (Laheru, Lutz et al. 2008). Els resultats 

han mostrat que aquesta aproximació és mínimament tòxica i que estimula la resposta 

de les cèl·lules T d’alguns pacients, els quals mostren una supervivència similar a la 

del tracatament amb GE.  

 

Per altre banda, també s’ha assajat la vacunació o immunització activa amb antígens 

tumorals específics, de manera que el sistema immune reconegui les cèl·lules 

tumorals com a un perill per a l’organisme. Com a exemples recents, s’ha publicat un 

estudi clínic de fase II en el qual es tractaven pacients amb càncer de pàncrees o 

colon de manera adjuvant amb una vacuna peptídica de Ras mutat (corresponent a la 

mutació present al tumor de cada un dels pacients) (Toubaji, Achtar et al. 2008). Els 

resultats d’aquest estudi han demostrat que la vacuna és segura, que induexi 

respostes immunes i que augmenta la mitjana de supervivència dels pacients tractats. 

Mentre que la combinació de la GE amb un anticós monoclonal quimèric la diana del 

qual és el EGFR, anomenat cetuximab, també sembla tenir activitat contra el càncer 

de pàncrees en estudis preliminars de fase II (Xiong, Rosenberg et al. 2004). 

Cetuximab s’utilitza en el tractament de pacients amb càncer de colon metastàtic, 

posseeix activitat anti-angiogència in vitro i in vivo, i a més a més dirigeix les cèl·lules 

efectores immunitàries citotòxiques cap a les cèl·lules  tumorals que expressen EGFR 

(citotoxicitat mediada per cèl·lules depenents d’anticós). 
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2.6.2.3 Modulació genètica de la resistència/sensibilitat 

 

S’ha utilitzat la teràpia gènica com a adjuvant per a modular la resistència/sensibilitat 

intrínseca a aquestes teràpies. 

S’ha pogut modular la resistència de les cèl·lules tumorals pancreàtiques al 5-FU, in 

vivo,  mitjançant la seva transducció amb un adenovirus replicatiu portador del gen de 

la UPRT (Uracil PhosphoRibosylTransferase), enzim que converteix el 5-FU en 5-

FUMP (5-FluoroUridine MonoPhosphate) en el pas inicial d’activació d’aquest 

quimioteràpic (Oonuma, Sunamura et al. 2002). Mentre que s’han sensibilitzat cèl·lules 

tumorals pancreàtiques a la GE, in vitro, mitjançant l’ús de petits ARN d’interferència 

(siRNA) contra la Plk-1 (Polo-like kinase 1), molècula altament expressada en PDAC 

que s’ha relacionat amb la resistència a la GE (Yu, Zhang et al. 2008). En la mateixa 

línia, l’ús de diferents estratègies d’ARN d’interferència contra bcl-2 (Okamoto, Ocker 

et al. 2007), molècula anti-apoptòtica per excel·lència, o contra Mcl-1 (Myeloid cell 

leukemia-1) (Wei, Dong et al. 2008), molècula molt expressada en el PDAC i 

associada amb mecanismes anti-apoptòtics, també restauren la sensibilitat de línies 

cel·lular de càncer de pàncrees a la GE. 

 

Per altre banda, la disminució de l’expressió de caveolina-1 (proteïna integral de la 

membrana plasmàtica que participa en les interaccions dels receptors d’integrines amb 

les molècules transmissores de senyals associades el citoesquelet), també mitjançant 

siRNAs, ha demostrat augmentar la sensibilitat a les radiacions ionitzants de línies 

cel·lulars derivades de càncer de pàncrees humans (Cordes, Frick et al. 2007). També 

s’ha reportat un augement en la sensibilitat de línies derivades de PDAC a radiacions 

gamma mitjançant l’ús de siRNA contra la proteïna XIAP, implicada en la inhibició de 

l’apoptosi per mitjà de caspases (Giagkousiklidis, Vellanki et al. 2007). 

 

2.6.2.4 Inhibició de l’angiogènesi 

 

L’angiogènesi o neovascularització tumoral és la capacitat de formar nous vasos 

sanguinis facilitada per la secreció de factors de creixement, com el factor de 

creixement de l’endoteli vascular (VEGF), per part de les cèl·lules tumorals. Els nous 

vasos són indispensables per a la supervivència de tots aquells tumors majors a 1mm 

de diàmetre, ja que d’ells depen la nutrició de les cèl·lules tumorals, i la capacitat de 

metastatitzar. La inhibició d’aquest procés evitaria doncs el creixement tumoral i la 

formació de metàstasis, en estadis primerencs i tumors ja desenvolupats. 
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S’han descrit estudis pre-clínics en línies cel·lulars de càncer de pàncrees modificades 

genèticament per a expressar angiostatina (Yang, He et al. 2005). Aquesta molècula 

anti-angiogènica produïa una reducció del creixement de les cel·lules tumorals in vitro, 

mentre que el seu sobrenadant de cultiu també produïa el mateix efecte en una línia 

de cèl·lules endotelials. En models animals immunodeprimits, la tumorogènesi també 

estava disminuïda, així com la densitat de microvassos sanguinis, intra-tumorals i al 

voltant del tumor, suggerint una via anti-angiogènica paracrina. En la mateixa línia, 

l’expressió d’un altre molècula anti-angiogènica, l’endostatina, mitjançant vectors virals 

adeno-associats en diversos models ortotòpics de tumorogènesi ha demostrat una 

disminució dels vasos en el tumor primari (Noro, Miyake et al. 2004; Zhang, Xu et al. 

2007), així com en el número i tamany de metàstasis tumorals (Noro, Miyake et al. 

2004). Per altre banda, l’expressió del receptor de la somatostatina 2 (SSTR2), 

d’expressió freqüentment disminuïda en el PDAC, ha demostrat tenir efectes anti-

angiogènics en models animals immunodeprimits al disminuir l’expressió de factors 

relacionats amb la vascularització tumoral i metàstasi, com VEGF (Vascular 

Endothelial Growth Factor), bFGF (basic Fibroblast Growth Factor)  i MMP-2 (Matrix 

Metalloproteinase-2) (Kumar, Liu et al. 2004). 

 

A més a més d’expressar molècules anti-angiogèniques, també s’ha impedit la 

neovascularització bloquejant la funció de factors claus en aquest procés. Per 

exemple, més d’un grup ha demostrat, in vivo, la inhibició de l’angiogènesi i creixement 

tumoral amb l’ús d’un vector adenoviral codificant per al receptor soluble flt-1 del 

receptor de VEGF, capaç d’inhibir la seva funció de manera dominant negativa 

(Hoshida, Sunamura et al. 2002). A més a més, a la Wakayama Medical University, 

Japó, actualment s’estan reclutant participants per a un estudi clínic de fase I que 

avaluarà la seguretat i la resposta immune de la teràpia combinada amb GE i una 

vacuna peptídica anomenada VEGFR2-169 en el càncer de pàncrees. El VEGFR2-169 

és un epítop derivat del receptor de VEGF número 2 que indueix  la maduració de CTL 

(Cytotoxic T lymphocytes) específics. Prèviament, s’havia demostrat l’efectivitat 

d’aquesta vacuna com a inhibidor de l’angiogènesi mitjançant la resposta immune 

contra el VEGFR2 (Wada, Tsunoda et al. 2005). 

 

2.6.2.5  Viroteràpia 

 

La viroteràpia, o teràpia viral oncolítica, es basa en la utilització de virus replicatius que 

infectin únicament cèl·lules tumorals i causin la lisi d’aquestes durant el cicle de 
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replicació de les pròpies partícules virals. En aquesta aproximació doncs, el virus es 

replica per si sol a partir de la infecció d’unes poques cèl·lules virals i es propaga per 

tot el tumor. Per tal d’assegurar la replicació restringida en cèl·lules tumorals, s’han 

aplicat diverses estratègies de rediccionament de la infecció viral mitjançant: 1) la 

modificació genètica del virus de manera que expressi un lligand cel·lular específic per 

tal que infecti només les cèl·lules diana escollides (Wesseling, Bosma et al. 2001; 

Bayo-Puxan, Cascallo et al. 2006); 2) la construcció de virus quimera on la càpside 

proteïca d’un virus s’intercanvii per la d’un altre. 

 
Per altre banda també s’ha utilitzat la ingenieria genètica per a assegurar la replicació 

del vector viral únicament en cèl·lules amb determinades alteracions o característiques 

genètiques, com les cèl·lules tumorals, però no en cèl·lules normals. Per posar un 

exemple, el virus oncolític dl1331, presenta del·leccions en els ARNs adenovirals VA 

(Virus-Associated) que determinen la seva replicació únicament en cèl·lules amb la via 

de K-RAS activa, com les cèl·lules de càncer de pàncrees (Cascallo, Capella et al. 

2003). Per millorar la selectivitat del virus Ad-D24RGD per tumors defectius en la via 

de RB (Retinoblastoma), entre d’altres l’adenocarcinoma de pàncrees, s’ha controlat 

l’expressió del gen E1A-D24 amb el promotor E2F-1, aïllat mitjançant la seqüència 

DM-1 (myotonic dystropy locus insulator) (Majem, Cascallo et al. 2006). Un altre 

d’aquests adenovirus de replicació condicional (CRAds) que ha mostrat resultats 

prometedors per al tractament del càncer de pàncrees és el CRAdCOX2, selectiu per a 

les cèl·lules que expressen COX-2 (Yamamoto, Davydova et al. 2003). També s’han 

modificat retrovirus per tanl d’assegurar la seva replicació en cèl·lules de càncer de 

pàncrees, com el L1BR1 (Kasuya, Nishiyama et al. 2007). I fins i tot s’ha combinat la 

viroteràpia amb virus oncolítics, amb el sistema suïcida TK/GCV, augmentant la 

capacitat citotòxica en cèl·lules tumorals de pàncrees (Cascante, Abate-Daga et al. 

2007). En el camp de la clínica, el virus oncolític ONYX-15, que presenta una 

del·lecció al gen viral E1B i només es replica en cèl·lules amb p53 mutada (com la 

majoria de cèl·lules de PDAC), s’ha combinat amb la GE en un assaig de fase I/II i s’ha 

aconseguit una reducció parcial dels tumors de pàncrees en 2 pacients així com la 

frenada de la progressió en 8 pacients (Hecht, Bedford et al. 2003). 

 

2.6.2.6  Gens activadors de prodrogues 

 

La teràpia gènica suïcida es basa en la utilització dels sistemes que combinen la 

transferència de gens codificants per a enzims capaços de metabolitzar prodrogues. 

Aquestes prodrogues resulten inòcues per a les cèl·lules no modificades genèticament 
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però altament tòxiques per a les que expressen el transgèn. A més a més, els 

metabòlits tòxics de les prodrogues solen interferir en la replicació de l’ADN i tenint en 

compte que les cèl·lules tumorals tenen una taxa de divisió molt més elevada que la de 

les cèl·lules normals, fa que aquesta estratègia sigui molt efectiva pel tractament del 

càncer (Aghi, Hochberg et al. 2000). 

 

Per al tractament del càncer de pàncrees s’han utilitzat diversos sistemes suïcides 

com el CD/5-FC, en que es transfereix la citosina deaminasa d’Escherichia coli i 

s’administra la 5-fluorocitosina (Kaliberov, Chiz et al. 2006) o el CYP2B1/CPA, que 

combina el que el citocrom P450 2B1 amb la ciclofosfamida (Mercade, Cascallo et al. 

2001; Carrio, Visa et al. 2002; Huch, Abate-Daga et al. 2006). Si bé el que ha estat 

més extensament aplicat és el TK/GCV, que combina la timidina quinasa del virus 

herpes simplex de tipus 1 i la prodroga ganciclovir. 

 

Degut a que els sistemes de transferència de gens actuals no aconsegueixen 

l’expressió del transgèn en el 100% de les cèl·lules tumorals, un dels aventatges que 

presenten els sistemes suïcides es l’anomenat efecte adjacent (bystander effect en 

anglès), segons el qual l’efecte citotòxic també s’indueix a les cèl·lules no modificades 

genèticament donada la capacitat dels metabòlis tòxics generats a les cèl·lules que 

expressen el gen suïcida de viatjar a les cèl·lules veïnes (Freeman, Abboud et al. 

1993; Huber, Austin et al. 1994). Els mecanismes que donen lloc a l’efecte adjacent és 

diferent per a cada sistema, per exemple en els sistema CYP2B1/CPA els metabòlits 

tòxics difonen a través del medi extracel·lular (Aghi, Hochberg et al. 2000), mentre que 

en el TK/GCV depén del contacte físic entre les cèl·lules ja que els metabòlits del GCV 

viatgen directament desde les cèl·lules TK positives a les cèl·lules veïnes a través de 

les unions intercel·lulars comunicants de tipus gap (Mesnil, Piccoli et al. 1996). 

 

 

3. El sistema suïcida TK/GCV 

 

El primer sistema suïcida desenvolupat com a estratègia contra el càncer va ser el que 

combinava la timidina quinasa del virus Herpes simplex tipus 1 (TK) i el ganciclovir 

(GCV) com a prodroga (Moolten 1986).  

 

El GCV és un anàleg del nucleòsid púric 2’-deoxiguanosina (Fig. I. 7), que s’utilitza 

com agent antiviral en infeccions produïdes per membres de la família dels 

herpesvirus, com el citomegalovirus (CMV), el virus herpes simplex tipus 1 (HSV-1) i 
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tipus 2 (HSV-2), el virus de la varicel·la zoster (VZV) i el virus Epstein Barr (Faulds and 

Heel 1990). L’efecte antiviral es produeix quan el GCV administrat entra dins la cèl·lula 

i és fosforil·lat fins a GCV trifosfat, degut a les seves similituds estructurals competeix 

amb la 2’-deoxiguanosina trifosfat com a substrat de la polimerasa δ, s’incorpora a la 

cadena naixent d’ADN i inhibeix la continuació de la seva síntesi quasi immediatament, 

així com la unió de nous nucleòtids a la polimerasa, causant la mort de la cèl·lula 

(Cheng, Huang et al. 1983; Field, Davies et al. 1983; Ilsley, Lee et al. 1995).  

 

Ganciclovir2’-Deoxiguanosina

 
Fig. I. 7: Estructura química del nucleòsid 
2’-deoxiguanosina i del seu anàleg 
ganciclovir. 

 

 

 

L’enzim encarregat de la primera fosforil·lació del GCV varia en funció de l’herpesvirus. 

En el cas d’una infecció per HSV-1, el GCV és metabolitzat per la timidina quinasa 

(TK), enzim pel qual presenta tres ordres de magnitut més d’especificitat respecte a 

qualsevol altre quinasa humana (Aghi, Hochberg et al. 2000). Aleshores el GCV 

monofosfat es converteix en la forma difosfat per l’acció de la guanilat quinasa 

cel·lular, i aquest rep un tercer grup fosfat per mitjà de diverses quinases cel·lulars, 

com la fosfoglicerat quinasa (Smee, Boehme et al. 1985), convertint-se en el metabòlit 

citotòxic GCV trifosfat (Fig. I. 8 i 9).  

 
 

 
 
Fig. I. 8: Esquema de les fosforilacións intracel·lulars del 
GCV (ganciclovir), en una infecció amb el virus herpes 
simplex de tipus 1 (HSV-1). 

 

 

 

 

 

 

Els mecanismes que activen la mort cel·lular un cop incorporat el GCV trifosfat encara 

s’estàn descrivint. La hipòtesi més acceptada és que l’efecte citotòxic és degut a 

l’activació de mecanismes apoptòtics (Freeman, Abboud et al. 1993; Beltinger, Fulda 
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et al. 1999), posteriors a l’aturada del cicle cel·lular en fase S-G2 (Wei, Chao et al. 

1998) i relacionades amb alteracions mitocondrials, com la pèrdua de potencial de 

membrana i l’alliberament del citocrom c (Beltinger, Fulda et al. 2000). En aquest 

sentit, s’ha descrit que la funció mitocondrial durant aquest procés estaria controlada 

per membres de la la família bcl-2 (Tomicic, Thust et al. 2002)  i que, com a 

conseqüència, les diferències en els nivells endògens de les proteïnes anti-

apoptòtiques bcl-2 o bcl-XL podrien influir en l’eficàcia global del sistema TK/GCV 

(Hamel, Magnelli et al. 1996; Glaser, Castro et al. 2001). També hi ha estudis que 

suggereixen un paper clau de p53 en la mort induïda pel GCV trifosfat que pot veure’s 

disminuïda en aquells tipus cel·lulars amb p53 mutada (Beltinger, Fulda et al. 1999; 

Krohne, Shankara et al. 2001); en controvèrsia amb aquests, d’altres defensen que 

l’apoptosi induïda segueix una via mitocondrial independent de l’estat de p53 (Tomicic, 

Thust et al. 2002; Fischer, Steffens et al. 2005). Mentre que en algunes línies 

cel·lulars, derivades d’hepatoma de rata (Kaneko and Tsukamoto 1995) o de 

melanoma murí (Halloran and Fenton 1998), la mort cel·lular seria induïda per una 

aturada irreversible en G2-M, independent d’apoptosi. A més a més, s’ha descrit que el 

GCV monofosfat també podria incorporar-se a l’ADN, fet que explicaria en part que el 

GCV posseeixi un efecte mortal molt més potent que cap altre substracte conegut de 

la TK, com per exemple l’aciclovir (ACV) (Rubsam, Davidson et al. 1998).  

 

S’ha demostrat l’eficàcia citotòxica del sistema suïcida TK/GCV per al càncer de 

pàncrees, in vitro i en models animals, mitjançant la transferència del gen de l’enzim 

bioactivador amb retrovirus (Carrio, Romagosa et al. 1999; Carrio, Mazo et al. 2001; 

Greco, Fogar et al. 2002), adenovirus (Carrio, Romagosa et al. 1999; Cascante, Abate-

Daga et al. 2007) o adenovirus replicatius (Cascante, Abate-Daga et al. 2007). 

Actualment, no hi ha cap assaig clínic que demostri la seva eficàcia directament en 

pacients amb adenocarcinoma de pàncrees, però sí en pacients amb tumors de 

pròstata (Nasu, Saika et al. 2007), melanoma maligne (Klatzmann, Cherin et al. 1998), 

glioma maligne (Sandmair, Loimas et al. 2000; Immonen, Vapalahti et al. 2004) i 

diversos tipus de tumors de cervell primaris o d’origen metastàsic (Trask, Trask et al. 

2000). Els resultats indiquen que la transferència del gen TK, per l’injecció intratumoral 

de vectors retrovirals i adenovirals, és eficaç i segura, i que el GCV sistèmic no 

comporta cap toxicitat important. A més a més, en alguns dels estudis s’ha descrit 

l’augment en la supervivència mitja dels pacients. 
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Fig. I. 9: Dibuix esquemàtic del mecanisme d’acció 
del sistema suïcida TK/GCV. Algunes cèl·lules 

tumorals reben el gen de la TK mitjançant un vector 

de transferència, després les cèl·lules es tracten amb 

la prodroga GCV. Únicament les cèl·lules TK positives 

(TK+), expressen el transgèn i metabolitzen el GCV a 

GCV monofosfat (GCV-P). Posteriorment quinases 

cel·lulars afegeixen dos fosfats (P) més. El GCV 

trifosfat (GCV-PPP) produeix la mort cel·lular al 

incorporar-se a l’ADN i frenar la seva síntesi. El trànsit 

de les isoformes fosforilades del GCV a les cèl·lules 

veïnes, a través de les unions gap, també produeix la 

seva mort, per l’anomenat efecte adjacent. 

 

 

3.1 L’efecte adjacent del GCV fosforilat 

 

El sistema TK/GCV presenta un efecte amplificador de la citotoxicitat o efecte 

adjacent, gràcies al qual també indueix la mort de cèl·lules no modificades 

genèticament a causa de la transferència directe dels metabòlis tòxics generats a les 

cèl·lules que expressen el gen suïcida a través de les unions intercel·lulars gap 

(Elshami, Saavedra et al. 1996; Mesnil, Piccoli et al. 1996; Vrionis, Wu et al. 1997; 

Yang, Chiang et al. 1998) (Fig. I. 9). En aquesta línia, s’ha correlacionat la capacitat de 

formar unions gap i el grau de comunicació intercel·lular via aquestes unions (GJIC, de 

Gap Junction Intercellular Comunication) de línies cel·lulars provinents de diferents 

orígens tumorals amb la magnitut de l’efecte adjacent observat (Elshami, Saavedra et 

al. 1996; Yang, Chiang et al. 1998). A més a més l’efecte adjacent es pot incrementar 

o disminuir amb drogues que modulen la formació o funcionalitat de les unions gap, in 

vitro i in vivo. Per exemple, l’AMPc (Robe, Princen et al. 2000), l’apigenina 

(Chaumontet, Bex et al. 1994), la lovastatina (Touraine, Vahanian et al. 1998), l’àcid 

retinoic (Park, Elshami et al. 1997) o l’inhibidor de la histona deacetilasa 4-PB (4-

phenylbutyrate) (Ammerpohl, Thormeyer et al. 2004) l’augmentaven; mentre que els 

àcids alfa i beta-gliciretínic (AGA i BGA) i la dexametasona l’inhibien (Mesnil, Piccoli et 

al. 1997; Robe, Princen et al. 2000; Carrio, Mazo et al. 2001).  
 

A més a més de la modulació farmacològica, l’efecte adjacent també s’ha intentat 

potenciar, in vitro i in vivo, mitjançant la modulació ectòpica de l’expressió de varies de 

les proteïnes connexines (Cx) que formen part de les unions gap, com la Cx26, la 

Cx32 i la Cx43, en diversos tipus de càncer com: gliomes (Cirenei, Colombo et al. 
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1998), colorectals (Nicholas, Read et al. 2003), de bufeta (Tanaka, Fraizer et al. 2001), 

de cèrvix (Mesnil, Piccoli et al. 1997) o de fetge (Ghoumari, Mouawad et al. 1998). En 

el càncer de pàncrees resultats del nostre grup, Carrió i col·laboradors (Carrio, Mazo et 

al. 2001) van demostrar que la transducció de diverses línies cel·lulars tumorals amb 

vectors retrovirals portadors de la Cx26, produïa un augment del efecte citotòxic del 

sistema TK/GCV que es correlacionava amb un augment de la formació d’unions gap. 

 

Finalment, tot i que s’ha reportat que l’efecte citotòxic adjacent del sistema suïcida 

TK/GCV surgeix del transport dels metabòlits del GCV generats a les cèl·lules TK+ a 

les TK-, s’han proposat mecanismes independents a les unions gap en alguns casos. 

Per exemple, l’ús d’inhibidors de les unions gap no altera l’efecte adjacent en cèl·lules 

de càncer de pulmó humanes (Princen, Robe et al. 1999). En la mateixa línia, l’efecte 

adjacent també s’ha descrit en cèl·lules humanes de cancer de colon, les quals 

presenten una pobre GJIC i l’expressió de la Cx43 difusa (Boucher, Ruch et al. 1998). 

S’ha suggerit que els metabòlits del GCV podrien sortir de la cèl·lula TK+ i entrar a les 

TK- a través d’algun mecanisme desconegut, el descobriment de que els hemicanals 

poden facilitar el transport de petites molècules carregades (com ATP, NAD+ i 

prostaglandina E 2), ha fet que es suggeris que aquestes estructures serien les que 

permetrien la sortida/entrada del GCV fosforilat (Jiang and Gu 2005). 

 

 

4. Les unions intercel·lulars gap 

 

En els organismes multicel·lulars, el manteniment de la homeostasi tissular surgeix del 

balanç de tres xarxes de comunicació extra-, intra- i inter-cel·lular. La comunicació 

intercel·lular està bàsicament mediada per les unions gap, així doncs la comunicació 

intercel·lular a través d’unions gap o GJIC (de l’anglès Gap Junction Intercellular 

Comunication) està considerada com un dels mecanismes clau per al control de la 

homeostasi tissular (Yamasaki 1990; Trosko and Ruch 2002).  

 

Les unions gap són un tipus d’unions molt especialitzades, formades per un conjunt de 

canals, que a més a més del contacte cèl·lula-cèl·lula, permeten l’intecanvi directe 

entre cèl·lules veïnes de petites molècules (menors a 1kDa), segons missatgers i 

senyals iònics principalment, facilitant que les cèl·lules s’acoblin elèctrica i 

metabòlicament (Gilula, Reeves et al. 1972; Loewenstein 1981). El nom de “gap” 

deriva de l’espai (gap en anglès) de 2-4nm que hi ha entre les membranes de les 

cèl·lules connectades a través d’aquests canals (Fig. I. 10). 
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Estructuralment, cada canal està composat per la unió de dues subunitats 

hexamèriques, anomenades connexons o hemicanals. Cada connexó pertany a una 

de les cèl·lules adjacents i interactuen en l’espai extracel·lular per formar el canal, de 

2nm de diàmetre, que unirà els citoplasmes de les dues cèl·lules. Els connexons estàn 

formats per la oligomerització de sis proteïnes anomenades connexines (Bruzzone, 

White et al. 1996) (Fig. I. 10). 

 

A B

C
an

al
 

C
onnexó 

Connexó      Homomèric    Heteromèric    Homomèric    Heteromèric 
 
Canal             Homotípic      Heterotípic      Heterotípic     Heterotípic 

 
Fig. I. 10: Dibuixos esquemàtics de l’estructura d’una unió gap (A) i dels  diferents tipus de 
connexons (B). (A) La unió és un conjunt de canals gap entre les membranes de dues cèl·lules 

adjacents, separades per un espai de 2-4nm. Els canals es formen per la conjunció de dos connexons i 

connecten els citosols de les dues cèl·lules. Els connexons són hemicanals cílíndrics formats per sis 

proteïnes de la família de les connexines. (B) En funció de si les connexines que formen un canal són 

iguals o no, els connexons poden ser homomèrics o heteromèrics, i els canals homotípics o heterotípics. 

Adaptat de (Kumar and Gilula 1996).  
 

Les connexines es sintetitzen al reticle endoplàsmic i els connexons oligomeritzen a 

l’aparell de Golgi (Musil and Goodenough 1993). Els connexons es classifiquen en 

homomèrics, si les sis connexines que els composen són iguals, o heteromèrics, si són 

de diferents tipus (Fig. I. 10). Un cop estàn formats, es transporten a la membrana 

citoplasmàtica on difonen fins que troben un connexó a la cèl·lula oposada amb el que 

puguin interactuar i formar el canal intercel·lular. En funció dels connexons que formen 

la unió gap, trobem canals homotípics, si contenen les mateixes isoformes de 

connexina, o heterotípics, si són diferents (Fig. I. 10).  

La presència dels canals a la superfície cel·lular està regulada finament mitjançant la 

seva degradació/reciclatge (Herve, Bourmeyster et al. 2007), de fet la vida mitja de les 

unions gap és molt curta, d’entre 1 i 10h (Herve, Derangeon et al. 2007). La formació 

d’unions gap també pot ser regulada per l’activitat transcripcional de connexines 
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(Evans, Ahmad et al. 1999) o per mecanismes que regulen la localització subcel·lular 

de les connexines a través de la interacció amb altres elements de la membrana 

plasmàtica, com proteïnes (quinases, fosfatases, elements estrusturals del 

citoesquelet, etc.) (Herve, Bourmeyster et al. 2007) i lípids (Cascio 2005). L’obertura 

dels canals formats (gating) està regulada per factors com: el voltatge de membrana, 

el pH, l’estat de fosforilació de les connexines i altres senyals bioquímics, elements 

que determinaran la funcionalitat dels canals (Bukauskas and Verselis 2004; Moreno 

and Lau 2007). 

 

S’ha descrit que les unions gap presenten selectivitat, és a dir que no totes les 

molècul·les citosòliques poden passar a través d’elles. Tot i que fins a la data és difícil 

determinar experimentalment quines molècules poden passar a través dels diferents 

canals i quines no, alguns dels requisits relacionats amb la permeabilitat són: la mida, 

la càrrega elèctrica i la forma de la molècul·la, la composició de connexines que 

formen el canal i diversos processos reguladors intracel·lulars, com la 

obertura/tancament del canal (gating) entre d’altres (Harris 2007). Entre les molècules 

endògenes descrites com a permeables a les unions gap hi trobem missatgers 

secundaris, com l’àcid adenosina-monofosfòric cíclic (AMPc) i l’inositol 1,4,5-trisfosfat 

(IP3), nucleòsids i nucleòtids com l’adenosina i l’adenosina trifosfat (ATP), aminoàcids, 

ions de calci i la glucosa i els seus derivats (Harris 2007). També hi poden passar 

compostos exògens com el colorant Lucifer Yellow (el-Fouly, Trosko et al. 1987), 

calcein AM (Kapoor, Saunders et al. 2004), etc, i anàlegs de nucleòsids com les 

formes fosforilades del GCV (Mesnil, Piccoli et al. 1996). 

 

En resum, la funcionalitat de les unions gap o de la comunicació intercel·lular a través 

d’unions gap (GJIC de l’anglès Gap Junction Intercel·lular Communication) depén de 

diversos factors: la existència i unió de connexons compatibles en les cèl·lules 

adjacents, l’estat d’obertura del canal i la permeabilitat de les unions gap a les diverses 

molècules.  

 

 

4.1  Les connexines 

 

Les connexines (Cx) són una família de proteïnes transmembrana. Fins a la data, 

s’han descrit 21 isoformes humanes de connexines diferents, i 20 murines, 19 de les 

quals es poden agrupar com a parelles ortòlogues (Sohl and Willecke 2003).  
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Actualment hi ha dos tipus de nomeclatures per a designar les diferents isoformes, la 

més utilitzada està basada en el pes molecular de la proteïna en kilodaltons (KDa) (per 

exemple la Cx32 té un pes de 32KDa). Mentre que l’altre, més utilitzada per a designar 

els gens i no les proteïnes, utilitza el pre-fixe GJ (Gap Junction) seguit d’una lletra que 

en designa la subclasse (α, β, γ o δ), en funció de la similaritat i longitut dels dominis 

citoplasmàtics, i al final afegeix un número que es refereix a l’orde en el qual es van 

anar descobrint (per exemple la Cx32 s’anomena GJB1) (Sohl and Willecke 2003). 

 

4.1.2 Família gènica de les connexines 

 

En els organismes multicel·lulars, han evolucionat diferents mecanismes per tal de 

donar lloc al fenómen de la comunicació intercel·lular a través de canals que 

connecten directament els citoplasmes de les cèl·lules adjacents, fet que indica la 

importància de la comunicació entre les cèl·lules veïnes. Per exemple a les plantes no 

hi trobem unions gap sinó unes estructures anàlogues anomenades plasmodesmates. 

Tradicionalment, la família de gens codificants per a les connexines es creia que 

només es trobava en els vertebrats, mentre que en els invertebrats les proteïnes que 

formaven les unions gap, les innexines, tenien la mateixa estructura proteïca però no 

estaven relacionades genèticament. Estudis més recents han determinat que les 

connexines també estàn presents en invertebrats cordats, com ara els tunicats, així 

com que la família gènica de les innexines s’ha conservat al llarg de l’evolució i és 

present també als vertebrats, on reben el nom de pannexines (Cruciani and Mikalsen 

2006). 

 

Els gens de les connexines, en vertebrats, es troben en molts cromosomes diferents, 

tot i que tendeixen a agrupar-se en clusters. S’ha descrit una regió especialment rica 

en el cromosoma 4 murí que és sintènica a una regió del cromosoma 1 humà (Sohl 

and Willecke 2003). La majoria dels gens de les connexines contenen una regió 5’-

UTR (untranslated o no traduïda) a l’exó 1 i un segon exó molt gran que conté la regió 

codificant així com la resta de regions no traduïdes (5’-UTR i 3’-UTR) (Willecke, 

Eiberger et al. 2002). S’han descrit algunes excepcions a aquest esquema general que 

es poden dividir en dues categories: una en la qual la regió 5’-UTR és més complexe i 

pot patir fenòmens d’splicing, com en els gens humans de Cx32 i Cx45, i un altre en 

que la seqüència codificant està separada en més d’un exó separats per regions 

intròniques, com el cas del gen de la Cx36 (Sohl and Willecke 2003) (Fig. I. 11). El gen 

de la Cx32 conté dos promotors específics de teixit, P1 (en fetge i pàncrees) i P2 

(cèl·lules nervioses), que donen lloc a la producció de dos ARNm amb diferents 
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regions 5’-UTR no traduïdes a través de l’ús alternatiu d’un dels dos exons número 1 

(Neuhaus, Dahl et al. 1995). El de la Cx45 conté tres exons, el primer i el segon només 

formats per regions no traduïdes i el tercer conté tota la regió codificant (Jacob and 

Beyer 2001). Mentre que el gen de la Cx36 conté dos exons amb seqüències 

codificants i no codificants, de manera que la seqüència codificant és interrompuda per 

un intró (Condorelli, Parenti et al. 1998). Més recentment s’ha descrit l’estructura 

gènica la Cx30 (GJB6) que es diferencia de la resta de la família ja que presenta sis 

exons, alguns dels quals poden patir splicing alternatiu de manera teixit específica 

(Essenfelder, Larderet et al. 2005). 
 

A 

B 

C 

D 

Fig. I. 11: Esquema de diverses estructures gèniques de la família de les connexines. (A) La majoria 

dels gens codificants per a les connexines estàn formats per un exó 1, que conté gran part de la regió 5’-

UTR, i un exó 2 format per la regió codificant, una petita part de la 5’-UTR i la 3’-UTR, de manera que 

l’splicing de l’ARNm només afecta a la regió 5’-UTR. (B) El gen de la Cx32 té una estructura més 

complexe, amb dos promotors teixit específic que activen fenomens d’splicing alternatiu dels exons 1. (C) 

En el gen de la Cx36 la regió codificant es troba en part a l’exó 1 i en part a l’exó 2. (D) En el gen de la 

Cx45 s’hi troben tres exons, el número 1 i 2 només contenen regions 5’-UTR. Adaptat de (Sohl and 

Willecke 2003). 

 

4.1.3 Estructura, expressió i funció de les connexines 

 

L’estructura polipeptídica d’una connexina tipus consta de quatre dominis 

transmembrana conservats, un domini citoplàsmic variable, dos dominis extracel·lulars 

força conservats i els extrems N i C-terminals citoplàsmics (Fig. I. 12) (Yeager and 

Harris 2007). La unió dels connexons és deguda a interaccions no covalents entre els 

dominis extracel·lulars de connexines oposades (Martin and Evans 2004). El domini C-

terminal actua com una estructura mòbil que es comporta de manera independent i 

serveix com a regulador del gating del canal. El model funcional de “la cadena i la 

bola” explica els canvis conformacionals de l’extrem C-terminal de la C43 activats per 

exemple per pH, insulina o fosforilació per Src, entre d’altres estímuls (Duffy, Sorgen et 
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al. 2002; Seki, Duffy et al. 2004). Aquest model també suggereix que part del domini 

intracel·lular podria unir-se al C-terminal i actuaria com a receptor dels canvis en la 

partícula efectora. 
 

 

Fig. I. 12: Dibuix esquemàtic de l’estructura polipeptídica 
d’una connexina tipus. Conté quatre dominis transmembrana 

conservats (TM1-TM4), un domini citoplàsmic intracel·lular 

variable (I), dos dominis extracel·lulars conservats (E1 i E2) i 

els extrems C i N-terminals citoplasmàtics. 

 

L’expressió de les connexines, si més no en vertebrats, està regulada de manera 

temps i teixit específica, tot i així la majoria de tipus cel·lulars expressen més d’una 

isoforma (Willecke, Eiberger et al. 2002). Algunes excepcions són cèl·lules sense nucli, 

com les plaquetes i els eritròcits, fibres de múscul esquelètic madures i 

espermatozous, tot i així s’ha comprovat que els progenitors d’aquests tipus cel·lulars 

sí presenten connexines i unions gap (Saez, Berthoud et al. 2003). D’acord amb 

aquest fet, s’ha demostrat el paper fonamental de les connexines en la diferenciació 

cel·lular, la homeostasi tissular i el funcionament fisiològic de diversos òrgans, com per 

exemple els sistema cardiovascular, l’aparell digestiu, l’aparell reproductor i el sistema 

immunitari (Saez, Berthoud et al. 2003). 
 

Tenint en compte que: 1) hi ha més de 20 isoformes de connexines, 2) l’expressió de 

les quals és específica, en temps i espai, i 3) que en general una cèl·lula és positiva 

per més d’una connexina, ens adonem de la gran varietat de connexons i canals que 

es poden formar i de les diferents permeabilitats que poden presentar, que a més a 

més es poden modular de manera dinàmica, en funció de l’estat biològic de les 

cèl·lules i de les seves interaccions (Harris 2007). Quasi bé totes les connexines poden 

formar canals heteromèrics amb un número elevat de diferents isoformes, tot i que 

oligomeritzen preferentment amb connexines de la mateixa subclasse (Harris 2001; 

Herve, Bourmeyster et al. 2007). Així doncs s’han descrit connexons heteromèrics 

funcionals entre connexines, endògenes o no, de tipus α formats per les: Cx50 (GJA8) 

i Cx46 (GJA3), Cx43 (GJA1) i Cx37 (GJA4), Cx43 i Cx56 o la Cx43 i la Cx40 (GJA5). O 

bé formats només per connexines β: Cx32 (GJB1) i Cx26 (GJB2), Cx26 i Cx30 (GJB6). 

També hi ha combinacions entre Cxs de diferents grups, com la formada per la Cx45 

(GJC1) i la Cx43, la Cx30 amb la Cx43 o la Cx32 amb la Cx47 (GJCC2) o entre la 

Cx45 i la Cx37.Però el que sembla estar clar és que les combinacions Cx43-Cx26 i 

Cx43-Cx32  són incompatibles. 
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En la majoria de les connexines l’assamblatge i reciclat dels canals gap segueix la via 

clàssica de secreció de proteïnes de membrana: síntesi de la proteïna al reticle 

endoplasmàti, pas a l’aparell de Golgi i inclusió en vesícules de secreció que són 

tranportades a la membrana. La Cx26 s’ha proposat que podria seguir una via de 

secreció alternativa, encara no ben definida, que evitaria el pas per l’aparell de Golgi. 

Això podria explicar perquè la majoria de connexons construïts amb Cx26 són 

homomèrics (Diez, Ahmad et al. 1999). Els connexons recent oligomeritzats tenen 

varies possibilitats per tal de ser transportats a les plaques d’unions gap: 1) que les 

vesícules de secreció/transport es fusionin a la membrana plasmàtica on ja hi ha les 

plaques gap, o molt aprop seu, o bé 2) que es fusionin en zones de la membrana on 

no hi ha unions cel·lulars, de manera que els connexons hagin de viatjar cap a les 

zones riques en plaques d’unions gap (Saez, Berthoud et al. 2003). Algunes de les 

connexines necessiten fosforilar-se per tal d’activar la seva oligomerització i/o el seu 

tranport a la membrana, mentre que d’altres es fosforilen un cop el connexó és a la 

membrana citoplasmàtica (Saez, Berthoud et al. 2003). 

 

S’ha proposat que hemicanals solen adoptar en una conformació tancada però que 

determinats estímuls poden activar la seva obertura, com per exemple: canvis en el 

Ca2+ extracel·lular, despolarització de la membrana plasmàtica, estrés mecànic, canvis 

en el pH intra- i extracel·lular i fosforilació (Saez, Berthoud et al. 2003; Evans, De 

Vuyst et al. 2006). Estudis recents han descobert que hemicanals insertats a la 

membrana i formats ver diverses connexines també poden ser funcionals. De fet, se’ls 

ha relacionat amb funcions com la regulació del volum cel·lular, la despolarització de 

cèl·lules dendrítiques, l’alliberament de mediadors intracel·lulars, com ATP, PGE2 i 

NAD+ (Saez, Berthoud et al. 2003; Evans, De Vuyst et al. 2006), i fins i tot l’efecte 

adjacent del sistema TK/GCV (Jiang and Gu 2005), en diversos tipus cel·lulars. S’ha 

suggerit que l’alliberament de NAD+ estaria relacionat amb una via de transmissió de 

senyals paracrina a través de calci, que augmentaria el creixement cel·lular dels 

fibroblasts (Franco, Zocchi et al. 2001). Mentre que l’obertura massiva d’hemicanals de 

Cx43, en condicions d’hipòxia, podria activar mecanismes de mort cel·lular en astròcits 

i cardiomiocits (Contreras, Sanchez et al. 2002). En aquesta línia, s’ha detectat un 

augment en la obertura d’hemicanals constituïts per formes mutants de la Cx32 en 

pacients amb la malaltia de Charcot-Marie-Tooth lliga al cromosoma X (CMTX), que 

podria ser perjudicial per a les cèl·lules glials i la funció neurològica en aquests 

pacients (Abrams, Freidin et al. 2001). Les funcions dels hemicanals es poden 
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considerar doncs funcions independents de la formació d’unions gap i poden estar 

jugant papers essencials en condicions fisiològiques i patològiques. 

 

En el pàncrees, l’expressió de connexines i la funcionalitat de les unions gap és molt 

diferent entre cèl·lules endocrines i exocrines. S’ha demostrat l’expressió de moltes Cx 

en els illots de Langerhans endocrins, Cx26, Cx43, Cx36 i Cx45 (Meda, Pepper et al. 

1993; Charollais, Serre et al. 1999; Theis, Mas et al. 2004). La Cx36 seria clau per a la 

secreció de la insulina (Charpantier, Cancela et al. 2007) i la Cx43 per a la seva 

producció (Vozzi, Ullrich et al. 1995). Mentre que s’ha proposat que les unions gap 

serien importants per a la sincronització de les oscil·lacions del calci intracel·lular 

induïdes per la glucosa en les cèl·lules dels illots de Langerhans (Jonkers, Jonas et al. 

1999), un altre estudi ho ha desestimat ja que al usar compostos que bloquegen les 

unions gap no observaven canvis en les ones de calci (Bertuzzi, Davalli et al. 1999). 

En el pàncrees exocrí i en concret en les cèl·lules acinars, s’ha detectat l’expressió de 

la Cx26 i Cx32, i unions gap abundants (Meda, Pepper et al. 1993). Es creu que la 

seva funció seria essencial en la resposta fisiològica coordinada als estímuls secretors 

que activen l’alliberament d’enzims pancreàtics com l’amilasa (Meda, Pepper et al. 

1993; Chanson, Fanjul et al. 1998) però no, en canvi, per la de zymogen (Campos-

Toimil, Edwardson et al. 2002). Es desconeix exactament les isoformes expressades 

en les cèl·lules ductals, tot i que l’estudi realitzat en una línia cel·lular immortalitzada 

derivada exclusivament de cèl·lules ductals pancreàtiques, HPDE, ha demostrat 

expressió endògena de la proteïna Cx43 (Tai, Olson et al. 2003).  

 

 

4.2  Connexines i patologies humanes 

 

Estudis experimentals i clínics han revelat que l’alteració de la comunicació 

intercel·lular a través de les unions gap dóna lloc a diverses patologies humanes 

severes, generalment a causa de mutacions en els gens de les connexines, com per 

exemple: neuropaties desmielinitzants, sordesa, malalties de la pell, catarates i 

cardiopaties. 

 

La primera malaltia que es va demostrar que era deguda a la mutació d’una connexina 

va ser la patologia de Charcot-Marie-Tooth lligada al cromosoma X (CMTX), una 

neuropatia perifèrica desmielinitzant i progressiva associada a defectes en les cèl·lules 

de Schwann. Per a la malaltia de CMTX s’han trobat més de 160 mutacions en el gen 

de la Cx32 (del·leccions, canvis de pauta de lectura, canvis d’aminoàcid, canvis que 
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donen lloc a un codó de parada), algunes de les quals donen lloc a la pèrdua total de 

la Cx32 o a la seva acumulació a l’aparell de Golgi, entre d’altres, alterant la formació 

de canals funcionals (Saez, Berthoud et al. 2003).  

 

En sordesa, formes autosòmiques recessives i autosòmiques dominants s’han 

relacionat amb més de 50 mutacions en la regió codificant de la Cx26 (es poden 

consultar a la Connexins and Deafness Homepage http://davinci.crg.es/deafness/) 

(Saez, Berthoud et al. 2003). La majoria de les mutacions recessives donen lloc a 

formes de la Cx26 truncada que no són funcionals. Mentre que les mutacions 

dominants solen donar lloc a una proteïna amb canvis d’aminoàcids que alteren la 

seva funcionalitat.  

 

Algunes mutacions en la Cx26 també s’han relacionat amb anomalies de la pell, com 

el queratoderma palmoplantar. Mentre que mutacions en la Cx31 i Cx30 s’han associat 

a sordesa i malalties de la pell (Saez, Berthoud et al. 2003). 

 

També s’han descrit mutacions en els gens de les Cx50 i Cx46 en pacients amb 

catarates hereditàries (Vanita, Singh et al. 2008; Yan, Xiong et al. 2008). I en pacients 

amb cardiopaties congènites, s’han detectat mutacions en els gens de la Cx43 

(Dasgupta, Martinez et al. 2001), Cx40 i Cx50 (Christiansen, Dyck et al. 2004), o  bé 

canvis en l’expressió i localització de la proteïna Cx43 (Kolcz, Drukala et al. 2005). 

 

 

4.3  GJIC, connexines i càncer 

 

El càncer es considera una patologia resultant de la disrupció de la correcta 

homeostasi cel·lular. La cèl·lula transformada deixa de respondre als estímuls 

extracel·lulars, els quals activen mecanismes de transmissió de senyals intracel·lulars i 

intercel·lulars.  Aquesta comunicació alterada dóna lloc a la pèrdua de mecanismes de 

control de la proliferació, la diferenciació i la capacitat d’activar la mort cel·lular 

programada o apoptosi. Tenint en compte el paper de les connexines en el control de 

la homeostasi cel·lular i tissular, no és sorprenent que la seva expressió i/o funció es 

vegi alterada en la carcinogènesi (Trosko and Ruch 1998).  

 

Ja fa dècades que es va relacionar la GJIC i la carcinogènesi en base a evidències 

com que: 1) l’exposició a carcinògens inhibia la comunicació (Yamasaki 1996), 2) la 

majoria de les cèl·lules transformades in vitro (Stein, Stein et al. 1993) o derivades de 
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tumors de diferents espècies (Mesnil, Montesano et al. 1986; Klann, Fitzgerald et al. 

1989), presentaven una GJIC alterada en comparació amb les  respectives cèl·lules no 

tumorals, 3) línies cel·lulars derivades de ratolins knockout per a la Cx43 mostraven 

característiques fenotípiques de cèl·lules transformades (Martyn, Kurata et al. 1997), 4) 

alguns oncogens disminuïen la GJIC i l’expressió de Cx en els processos neoplàsics 

(de Feijter, Matesic et al. 1996), i 5) els inhibidors de la proliferació cel·lular, TGF-β i 

els retinoids, incrementaven la GJIC (Maldonado, Rose et al. 1988). 

 

4.3.1 Alteració de les connexines en càncers humans 

 

La caracterització de l’expressió de diverses connexines en diversos teixits humans i 

en diferents estadis de carcinogènesi està recollida en la Taula I. 1. En general per a 

tots els tipus de càncer, les connexines que s’expressen en el teixit normal 

disminueixen, es localitzen de manera aberrant al citoplasma cel·lular o fins i tot deixen 

d’expressar-se en les mostres tumorals. S’ha descrit la deslocalització de les Cx32 i 

Cx43 en càncer de fetge (Wilgenbus, Kirkpatrick et al. 1992), de la Cx43 en càncer de 

pròstata (Mehta, Perez-Stable et al. 1999) i mama (Jamieson, Going et al. 1998) i de la 

Cx26 en adenocarcinoma de colon (Hong and Lim 2008). 

 

En alguns dels càncers, el fet de que s’hagin analitzat neoplàsies de diferents graus, 

ens permet tenir una idea de l’alteració successiva en els diferents estadis de la 

progressió tumoral. En les neoplàsies del cervell que afecten a les cèl·lules glials, s’ha 

descrit una pèrdua progressiva de l’expressió de la Cx43, des dels gliomes de grau I 

als de grau IV (Huang, Hossain et al. 1999). En l’endometri, l’expressió de Cx26 i Cx32 

sembla ser fluctuant durant les fases del cicle reproductiu i baixa en la fase 

proliferativa del mateix, mentre que ambdues connexines es relocalitzen al citoplasma i 

disminueixen en els estadis d’hiperplàsia i càncer (Saito, Nishimura et al. 2001). 

L’expressió disminuïda de les connexines també es detecta en altres lesions pre-

neoplàsiques o displàsiques de les patologies, com la de la Cx43 en regions 

displàsiques de cèrvix humà (King, Fukushima et al. 2000). Tots aquests estudis, 

suggereixen que la pèrdua de connexines és un esdeveniment primerenc que podria 

afavorir l’expansió clonal de les cèl·lules anormals cap a la progressió neoplàsica. 

 

Però aquesta no sembla ser una norma general, de fet la situació és molt més 

complexe i depèn del teixit/òrgan que es consideri. S’ha observat l’augment de 

connexines ja expressades en estadis no tumorals, com és el cas de les Cx26, Cx30 i 

Cx43 en lesions displàsiques de laringe (Schneider, Teschner et al. 2002), la Cx26 en 
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càncer de pròstata (Tate, Lung et al. 2006) i la Cx43 en casos d’adenocarcinoma 

d'ovari endometroide (Zhai, Wu et al. 2002) i en metàstasi de nòduls limfàtics de 

càncer de mama (Kanczuga-Koda, Sulkowski et al. 2006). Fins i tot s’ha descrit un 

augment de connexines en estadis pre-tumorals seguit de la pèrdua en la majoria de 

les mostres neoplàsiques, com és el cas de les Cx32 i Cx43 que augmenten en 

hiperplàsia benigna prostàtica i disminueix en estadis de càncer (Habermann, Ray et 

al. 2002). S’ha reportat l’expressió de connexines en mostres tumorals que no s’havien 

detectat en els òrgans respectius d’individus control. Per exemple, la Cx26 s’expressa 

en alguns dels carcinomes invasius de mama (Jamieson, Going et al. 1998) i també en 

metàstasis en nòduls limfàtics (Kanczuga-Koda, Sulkowski et al. 2006), en diversos 

tipus de carcinomes pulmó (Wilgenbus, Kirkpatrick et al. 1992; Chen, Huhn et al. 

2005), en zones perifèriques de tumors de pell (Wilgenbus, Kirkpatrick et al. 1992) i en 

seminomes testiculars (Brehm, Marks et al. 2002). En la mateixa línia, l’expressió de la 

Cx43 és negativa en fetge normal, però  positiva en carcinomes hepatocel·lulars 

(Wilgenbus, Kirkpatrick et al. 1992; Krutovskikh, Mazzoleni et al. 1994). Mentre que 

només la Cx32 s’expressa en cèl·lules epitelials de pròstata normal i tant la Cx32 com 

la Cx43 són positives en lesions canceroses (Mehta, Perez-Stable et al. 1999). De fet 

en estadis tumorals diferenciats les connexines són a les zones de contacte cèl·lula-

cèl·lula, pèro sembla que a mida que avança el càncer de pròstata (tumors 

indiferenciats) es relocalitzen al citoplasma i en alguns casos es perd la seva 

expressió. 

 

Semblaria doncs que en alguns processos tumorals, la pèrdua final de l’expressió 

d’aquests supressors tumorals podria ser precedida per un augment temporal de 

l’expressió d’algunes isoformes en estadis intermitjos de la progressió, pre-tumorals o 

tumorals benignes. I que aquest augment de connexines podria contribuir positivament 

en alguns casos a la capacitat de fer metàstasis en neoplàsies com la de mama 

(Kanczuga-Koda, Sulkowski et al. 2006). Finalment, estudis sobre el desenvolupament 

tumoral en el fetge de rates mostren que les Cx32 i Cx26 estàn regulades de manera 

diferent, ja que l’expressió de la Cx32 està disminuïda en fases hiperplàsiques però la 

de la Cx26 augmentada, tot i que en estadis més avançats de l’hepatocarcinogènesi 

ambdues disminueixen (Sakamoto, Oyamada et al. 1992). 

 

Respecte a l’expressió de connexines en el PDAC fins aquest any no hi havia cap 

estudi que comparés comparat l’expressió d’aquestes molècules en teixit normal i 

tumoral. Kyo N. i col. (Kyo, Yamamoto et al. 2008), han descrit una expressió intensa 

de la Cx26 en el 70% dels casos de carcinoma de pàncrees analitzats, expressió 
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tènue en el 14% i expressió negativa en un 16%. Aquest estudi també descrivia una 

expressió abundant, i generalment citoplasmàtica, de la Cx26 en altres càncers 

gastrointestinals com: càncers gàstrics (62,5%), carcinomes de cèl·lules escamoses de 

l’esòfag (75%) i càncer de colon (87,5%), mentre que la seva expressió en carcinoma 

hepatocel·lular era negativa. En aquest estudi es suggeria que la Cx26 podria jugar un 

paper en els processos carcinogènics de diversos òrgans gastrointestinals. L’anàlisi de 

l’expressió de connexines en línies derivades de PDAC primaris, o de metàstasis 

derivades, indiquen l’expressió de les Cx26 (Carrio, Mazo et al. 2001; Lahlou, Fanjul et 

al. 2005) i de la Cx43, però no de la Cx32 (Lahlou, Fanjul et al. 2005). Mentre que, 

estudis duts a terme en la línia cel·lular CFPAC-1, derivada d’un PDAC d’un pacient 

amb fibrosi quística, indiquen expressió de la Cx45 (però no de les Cx26, Cx32, 

Cx37,Cx40 ni Cx43) suggerint que l’alteració de la comunicació intercel·lular podria 

contribuir a la disfunció pancreàtica observada en pacients amb fibrosi quística 

(Chanson, Scerri et al. 1999; Chanson and Suter 2001). 
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Òrgan/teixit Patologia Expressió de connexines (patró de tinció) Referència
Uroteli normal Cx26 (puntejat i a la capa basal) (disminució en zones normals 70% dels tumors)
Tumor no invasiu Cx26 positiva (difusa, 28% tumors), pèrdua d'expressió heterogènia (44%), pèrdua (28%)
Tumor invasiu Cx26 positiva (difusa, 32%), pèrdua d'expressió heterogènia (41%), pèrdua (27%) L. Soroceanu 2001
Glioma (grau I i  II) Cx43 (intensa)
Glioma (grau III) Cx43 (molt tènue)
Glioma (grau IV) Cx43 (quasi no detectable)
Normal Cx32 (neurones i oligodendròcits) Cx43 (astròcits)
Tumors glioneuronals i oligodendrogliomes Cx32 (independentment del grau del tumor)
Tumors glioneuronals i astrocitomes Cx43 (reducció de l'expressió en els astrocitomes d'alt grau i localització al citoplasma)
Normal Cx43
Regions displàsiques disminució de la Cx43
Normal (epiteli colon i recte) Cx26 (puntejat i zones contacte cèl·lula-cèl·lula)
Adenoma Cx26 (puntejat i zones contacte cèl·lula-cèl·lula)
Adenoma molt displàsic disminueix Cx26 (focalment)
Adenocarcinoma Cx26 positiva però al citoplasma (55,9%)
Normal Cx26 (zones contacte cèl·lula-cèl·lula) (100% mostres)
Adenoma disminueix Cx26 (zones contacte cèl·lula-cèl·lula) (100%)
Adenocarcinoma Cx26 (48,5%) i al citoplasma (23,8%)
Càncer Cx26 (7/8 mostres = 87,5%) N. Kyo 2008
Normal Cx26 i Cx32
Hiperplàsia Cx26 i Cx32 (tènue o negativa 73-80%; difusa al citoplasma 20-27%), Cx43 (tènue)
Càncer Cx26 i Cx32 (tènue o negativa 76-79%; difusa 15-18%; normal 6%), Cx43 (tènue)
Normal Cx26 i Cx43 (en un estudi a les capes del epiteli escamós basal i intermèdia) Y. Oyamada 1994, K.K. Wilgenbus 1992
Carcinoma de cèl·lules escamoses disminució Cx26 i Cx43 (poques zones positives, on co-localitzaven) K.K. Wilgenbus 1992
Carcinoma de cèl·lules escamoses Cx26 (6/8 mostres = 75%) N. Kyo 2008

Estòmac Càncer Cx26 (5/8 mostres=62,5%) N. Kyo 2008
Normal Cx32 i Cx26, Cx43 negativa V. Krutovskikh 1994
Carcinomes hepatocel·lulars dismunició Cx26, Cx32 (citoplasma), augment Cx43 (citoplasma) V. Krutovskikh 1994, K.K. Wilgenbus 1992
Normal Cx26 i Cx30 (capa basal i intermèdia), Cx43 (capa basal, parabasal i inferior)
Displàsia augment de les Cx26, Cx30 i Cx43
Carcinoma de cèl·lules escamoses Cx26, Cx30, Cx43 (expressió heterogènia)
Normal Cx43  (puntejat en cèl·lules mioepitelials), Cx26 negativa
Lesions benignes Cx43 (puntejat en cèl·lules mioepitelials)
Carcinoma ductal Cx43 (puntejat en cèl·lules mioepitelials)
Carcinoma lobular Cx26 i Cx43 negatives
Carcinoma mucinós Cx43 (puntejat)

Cx43 (estroma: 27/27 mostres) (carcinoma i intracel·lular: 14/27 mostres)
Cx26 augmenta (citoplasma i heterogènia, 15/27 mostres)

Normal Cx43
Carcinoma ductal, no-invasiu i invasiu Cx43 negativa
Carcinoma, no-invasiu i invasiu Cx43 negativa
Normal Cx43 (puntejat, a la membrana i sobretot a cèl·lules mioepitelials)
Displàsia Cx43 heterogènia (a membrana i citoplasma)
Càncer Cx43 difusa o granular (citoplasma)
Tumors primaris Cx26 i Cx43 negatives o positives al citoplasma
Metàstasi augment Cx26 (apareix Cx26 a la membrana) i Cx43 (Cx43 en part a la membrana)
Normal Cx43 (citoplasma i puntejat), Cx26 i Cx32 negatives E.A. Hanna 1999, S. Umhauer 2000

disminució Cx43 (en un estudi 19% de les mostres positives), E.A. Hanna 1999, S. Umhauer 2000
Cx26 i Cx32 negatives S. Umhauer 2000

Adenocarcinoma d'ovari endometroide augment de l'ARNm de la Cx43 via β-catenina/TCF Y. Zhai 2002
Pàncrees Carcinoma Cx26 molt expressada (30/43 mostres=70%), tènue (6/43=14%) o negativa (7/43=16%) N. Kyo 2008

Normal Cx43
Carcinoma de cèl·lules basals disminució Cx43 (citoplasma i hi ha menys unions gap)
Carcinoma de cèl·lules basals disminució Cx43 i augment Cx26 (sobretot a la perifèria dels tumors) K.K. Wilgenbus 1992
Melanoma Cx26 en les cèl·lules que invaeixen la dermis A. Ito 2000
Normal Cx43 / Cx26 i Cx32 negatives K.K. Wilgenbus 1992
Tumors benignes Cx43 / Cx26 i Cx32 no testades
Càncer disminució de la Cx43 /  Cx26 i Cx32 no testades
Normal Cx32 (en zones de contacte cèl·lula-cèl·lula) / Cx43 negativa
Tumors diferenciats Cx32 i Cx43 (en zones de contacte cèl·lula-cèl·lula)
Tumors indiferenciats Cx32 i Cx43 (citoplasma) o no expressades
Normal Cx43 (cèl·lules epitelials basals), Cx32 (cèl·lules epitelials luminals)
Hiperplàsia benigna prostàtica augment Cx32 i Cx43
Càncer Cx43 negativa (65%), Cx32 negativa (38%), ambdues negatives (28%)
Càncer poc diferenciat Cx43 negativa (90%), Cx32 negativa (28%)
Normal Cx26 negativa o tènue (71%) i moderada (29%)
Càncer Cx26 moderada o alta (66%) i negativa o tènue (34%)
Normal Cx43, Cx26 i Cx32 negatives
Carcinoma de cèl·lules petites (CP) disminució Cx43, augment Cx26, Cx32 negativa
Carcinomes que no són de CP disminució Cx43, Cx32 negativa E. Tomai 1999
Carcinoma primari Cx26 negativa (62%) i positiva (38%)
Carcinoma de cèl·lules escamoses augment de la Cx26 correlaciona amb graus majors de desdiferenciació
Infiltrat de testicle Cx43, Cx26 negativa
Infiltrat de testicle amb carcinoma in situ Cx43 negativa
Infiltrat de testicle amb seminoma Cx26 (citoplasma)
Normal Presència de unions gap
Adenoma oncolític Absència d'unions gap
Carcinoma oncolític Absència d'unions gap
Carcinoma papilar Presència de unions gap

Normal i Adenoma fol·licular Cx26 negativa (100%)

Esòfag

Fetge

Tiroides

Y. Naoi 2008

R. Hong 2008

Còlon

L. Kanczuga-Koda 2005

Endometri T. Saito 1997 i 2001

Bufeta urinària
J. Gee 2003

R.P. Huang 1999, P. Pu 2004

Cèrvix T.J. King 2000

E. Aronica 2001

Cervell

Laringe B. Schneider 2002

Mama

S. Jamieson 1998

Carcinomes invassius

D.W. Laird 1999

L. Kanczuga-Koda 2003

L. Kanczuga-Koda 2007

Ovari Cistadenocarcinoma serós

J. Tada 1997

Pròstata

H. Tsai 1996

P.P. Mehta 1999

H. Habermann 2001 i 2002

A.W. Tate 2006

Pell

B. Cochand-Priollet 1998

Pulmó

K.K. Wilgenbus 1992

Y. Chen 2005

Testicle R. Brehm 2002

Cacinoma papilar i fol·licular Cx26 positiva (47,8 i 45,5%);relació amb diseminació i metàstasi a nòduls limfàtics  

Taula I. 1: Estudis sobre l’expressió i/o localització de connexines en mostres humanes de teixits 
no patològics i tumorals. Tot i que en la majoria dels càncers s’ha descrit en general la disminució de 

l’expressió de les connexines, en alguns casos concrets (en negreta) l’expressió de determinades 

connexines augmenta. 
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4.3.2 Les connexines com a gens supressors de tumors 

 

S’ha considerat a les connexines com una família de gens supressors tumorals en 

base a tot un seguit d’estudis in vitro en línies cel·lulars, i in vivo en models animals, en 

que la transfecció de gens codificants per diverses connexines reduïa la proliferació 

cel·lular i augmentava la comunicació intercel·lular. Segons l’expressió de connexines 

en el teixit no patològic, s’ha escollit preferentment una o altre isoforma per a ser 

reintroduïda. Com a exemple d’aquests treballs, la Cx32 s’ha reintroduït en línies de 

carcinoma de fetge (Yang, Ichikawa et al. 2003), pulmó (Sato, Fukumoto et al. 2007) i 

pròstata (Mehta, Perez-Stable et al. 1999) i glioma (Bond, Bechberger et al. 1994); la 

Cx43 en càncer de glioma (Huang, Fan et al. 1998) i pròstata (Mehta, Perez-Stable et 

al. 1999); i finalment, la Cx26 en càncer de pàncrees (Carrio, Mazo et al. 2001), mama 

(Momiyama, Omori et al. 2003), fetge (Muramatsu, Iwai et al. 2002) i coriocarcinoma 

(Hellmann, Grummer et al. 1999).  

 

Tot i així la transfecció de connexines no sempre correlaciona amb una reducció de la 

proliferació in vitro, in vivo i un augment en la GJIC. Hi ha estudis en que es recupera 

la GJIC i es redueix la tumorigenicitat in vivo, sense efectes respecte al creixement in 

vitro. Per exemple, la sobreexpressió de la Cx32 en cèl·lules de glioma, C6 (Bond, 

Bechberger et al. 1994). Per altre banda, la transfecció de les cèl·lules MDA-MB-231 

amb els gens de les Cx26 i Cx43 no donava lloc a diferències significatives en el seu 

creixement in vitro però resultava en una supressió dramàtica de la tumorigenicitat 

(Qin, Shao et al. 2002), quan es va analitzar la GJIC es va detectar que no totes les 

línies recuperaven la comunicació cel·lular i que a més a més la majoria de la Cx43 

quedava retinguda al citoplasma i no formant part d’unions gap. En aquesta línia hi ha 

altres estudis en que la transfecció de gens codificants per a connexines inhibeix el 

creixement de les cèl·lules tumorals però sense augmentar la GJIC, degut a una 

loclaització citoplasmàtica de les mateixes (Huang, Fan et al. 1998; Omori, Duflot-

Dancer et al. 1998). Tots aquests estudis, i d’altres, ha donat lloc a la idea de que les 

connexines poden tenir efectes independents de la formació d’unions gap i relacionats 

amb la proliferació cel·lular, positiva o negativament. 

 

Alguns d’aquests estudis també suggereixen que no totes les connexines expressades 

endògenament en un teixit, causen la reversió del fenotip tumoral quan es transfecten 

en cèl·lules derivades de tumors del mateix origen, d’acord amb una regulació de 

l’expressió d’aquestes proteïnes en l’espai i el temps. Els hepatòcits expressen les 

Cx26 i Cx32, però la línia d’hepatoma HepG2, deficient en GJIC, no expressa Cx26 
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mentre que la Cx32 està localitzada de manera aberrant. La Cx26 reintroduïda, en part 

es localitza a la membrana plasmàtica i contribueix a la recuperació de la comunicació, 

la disminució en el creixement in vitro i in vivo i a una reducció en la seva capacitat de 

creixement de manera independent d’ancoratge. Mentre que la reintroducció de la 

Cx32 en la mateixa línia cel·lular no dóna lloc a aquests fenòmens, s’ha suggerit que 

podria ser perquè segueix retinguda al citoplasma (Yano, Hernandez-Blazquez et al. 

2001). En la línia cel·lular HeLa, derivada d’un càncer de cèrvix i GJIC negativa, la 

reintroducció de les Cx26, Cx40 i Cx43 va donar lloc al reestabliment de la 

comunicació intercel·lular, però només la Cx26 induïa efectes negatius en el 

creixement in vitro i la tumorigenicitat in vivo (Mesnil, Krutovskikh et al. 1995). I fins i tot 

s’han descrit excepcions en les quals la transfecció de connexines  dóna lloc a 

cèl·lules amb un creixement encara més accelerat i/o un fenotip més invasiu. Per 

exemple, la reintroducció de les Cx31, Cx40, Cx43 en la línia de de càncer de cèrvix 

HeLa, reinstaurava la GJIC però també conferia propietats invasives a cèl·lules, 

suggerint un paper de les connexines durant la disseminació de les cèl·lules tumorals 

en el teixit normal (Graeber and Hulser 1998). Mentre que la sobrexpressió de la Cx43 

en cèl·lules de glioma augmenta la seva capacitat invasiva en el parènquima no 

tumoral adjacent (Lin, Takano et al. 2002). 

 

A favor del paper de les connexines com a supressors tumorals, utilitzant estratègies 

en les quals s’inhibia l’expressió de connexines, s’ha mostrat un augment en la 

proliferació cel·lular. Per tal d’aconseguir la disminució de les connexines s’ha utilitzat 

ARN d’interferència, per exemple contra la Cx43 en cèl·lules de càncer de mama 

(Shao, Wang et al. 2005), o l’expressió de mutants de Cx26 dominants negatius en 

una línia d’hepatoma (Yano and Yamasaki 2001).  

 

Els supressors tumorals, o gens associats a càncer, solen inactivar-se en la 

tumorogènesi per un mecanisme dual, primer la mutació d’un dels al·lels i després la 

pèrdua de funció del segon al·lel, per diversos mecanismes. El supressors clàssics es 

divideixen en dues classes, segons com es produeixi la seva pèrdua de funció: per 

mutació o del·lecció, els de classe I, o pel bloqueig regulatori de la seva expressió, els 

de classe II. De manera que la inactivació dels supressors de tipus II depen de 

l’alteració prèvia d’un altre gen associat a la tumorogènesi.  

 

Tenint en compte que les mutacions als gens de les connexines no són freqüents en 

tumors, les connexines es considerarien gens supressors tumorals de classe II (Lee, 

Tomasetto et al. 1991). De fet un únic estudi ha descrit mutacions en el gen humà de 
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la Cx43 en les zones invasives d’estats avançats d’adenocarcinoma de colon 

esporàdic, les quals donaven lloc a un canvi en la pauta de lectura i es localitzaven a 

l’extrem C-terminal de la proteïna (Dubina, Iatckii et al. 2002). Mentre que, en tumors 

induïts per carcinògens químics en rates s’han detectat mutacions en el gen de la 

Cx32 que no afectaven la funcionalitat de la proteïna (Omori, Krutovskikh et al. 1996). 

També podria ser que la pèrdua d’expressió de les connexines fos deguda a 

mutacions que afectessin a les regions no codificant dels gens, com promotors i IRES 

(Internal Ribosomal Entry Site), elements essencials en la regulació de la expressió de 

les connexines (Lahlou, Fanjul et al. 2005). Tot i que s’han associat mutacions a les 

regions no codificants del gen de la Cx32 de pacients amb CMTX en cap cas s’han 

associat a un increment en el risc de patir càncer en aquests pacients (Ainsworth, 

Bolton et al. 1998). Una altra evidència que les permet considerar com a supressors 

tumorals de classe II, és la observació de que alguns factors de transcripció, que 

controlen l’expressió de connexines, estàn alterats. Aquest és el cas del HNF-1a 

(hepatocyte nuclear factor 1a), que regula positivament la Cx32 (Koffler, Fernstrom et 

al. 2002), i es veu alterat en tumors de fetge, teixit on la Cx32 s’expressa 

abundantment (Yamaoka, Nouchi et al. 1995).  

 

Tot i així en alguns casos les connexines podrien actuar com a supressors de classe I. 

S’ha descrit que l’expressió d’al·lels mutants, presents en patologies humanes, poden 

funcionar de manera dominant negativa i inhibir la GJIC tot i la presència d’un al·lel 

funcional. Aquest comportament s’ha descrit, in vitro, quan s’introduïen formes 

mutades de la Cx32 presents en pacients amb la malaltia de CMTX (Omori, Duflot-

Dancer et al. 1998) o mutants de la Cx26 de pacients amb els síndrome KID (keratitis–

ichthyosis–deafness). En aquest últim cas la mutació de la Cx26 podria estar 

incrementant el risc de carcinogènesi epitelial en els pacients de KID (Richard, Rouan 

et al. 2002). 

 

4.3.3 Models knockout de connexines i tumorogènesi 

 

L’estudi amb models murins knockout per a determinades connexines, també ha 

ajudat en la visió d’aquests gens com a supressors tumorals. S’ha estudiat l’aparició 

de lesions pre-neoplàsiques i neoplàsies en el fetge de ratolins knockout de la Cx32, 

teixit on s’expressa abundantment la mateixa. En aquest model animal, la pèrdua de la 

Cx32 no sembla jugar un paper important en la iniciació de la tumorogènesi hepàtica, 

ja que els ratolins no mostraven un augment en la incidència de tumors espontanis. En 

canvi, la absència de la Cx32 sí estaria relacionada amb un increment en la 
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susceptibilitat a desenvolupar lesions pre-neoplàsiques, adenomes i carcinomes com a 

conseqüència de l’exposició a determinats carcinògens, com en DEN 

(dietilnitrosamina) (Evert, Ott et al. 2002) i el fenobarbital (Schwarz, Wanke et al. 

2003). La exposició a raigs X d’aquests ratolins deficients en Cx32, també augmentava 

la incidència de tumors en el fetge, glàndules adrenals, pulmó i intestí prim (King and 

Lampe 2004). La Cx26 és un altre de les connexines expressades a fetge. Estudis 

realitzats en ratolins knockout condicionals per a la pèrdua d’expressió de la Cx26 en 

fetge (Marx-Stoelting, Mahr et al. 2008), han demostrat que l’eliminació d’aquesta 

isoforma té pocs efectes en la hepatocarcinogènesi induïda per els compostos químics 

DEN i fenobarbital. També s’han realitzat estudis sobre la tumorogènesi de pulmó en 

ratolins que presenten la del·lecció d’un sol al·lel de la Cx43 (Cx43 (+/-)), isoforma 

expressada en aquest òrgan (Avanzo, Mesnil et al. 2004). En aquest model 

heterozigot, la disminució de l’expressió de la Cx43 no donava lloc a la formació de 

tumors esporàdics, però també augmentava la susceptibilitat a desenvolupar-ne 

després de l’exposició al compost cancerígen uretà. 

 

Per el moment, no hi ha models knockout de connexines que presentin un risc elevat 

en el desenvolupament de càncer de pàncrees. Però sí s’ha publicat que els ratolins 

deficients en l’expressió de la Cx32 desenvolupen pancreatitis aguda molt severa i 

dany en el teixit pancreàtic exocrí quan se’ls injecta cerulein, un agent que indueix 

pancreatitis aguda de manera reverssible (Frossard, Rubbia-Brandt et al. 2003). 

 

 

4.3.4  Mecanismes que alteren la GJIC en càncer 

 
Diversos mecanismes  moleculars poden donar lloc a la pèrdua de la GJIC com: 1) 

mutacions als gens de les Cx, 2) modificacions epigenètiques que silencien l’expressió 

dels gens, 3) localització aberrant de les proteïnes i 4) la modulació de les funcions de 

les connexines per part d’altre proteïnes. Com s’ha descrit a l’apartat anterior no és 

gens comú trobar mutacions en els gens de les connexines en tumors, ni les 

mutacions detectades en altres patologies solen augmentar el risc de patir càncer. En 

canvi, les alteracions més comunes de les connexines en càncer són: la falta 

d’expressió i la localització de les connexines expressades al citoplasma.  

 

Respecte a la disminució de l’expressió per mecanismes epigenètics, s’ha descrit la 

hipermetilació dels gens de la Cx32 en mostres de pacients amb carcinoma renal 

(Yano, Ito et al. 2004), de les Cx26 i Cx43 en carcinomes de pulmó (Chen, Cheng et 
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al. 2003; Chen, Huhn et al. 2005) i de la Cx43 en cèl·lules derivades de càncer de 

cèrvix (King, Fukushima et al. 2000) o faringe (Yi, Wang et al. 2007). Així com la 

hipermetilació del gen de la Cx26 en carcinomes induïts en rates, de fetge i de pulmó 

(Shimizu, Shimoichi et al. 2006; Tsujiuchi, Shimizu et al. 2007).  

 

Mentre que la seva localització al citoplasma enlloc de a la membrana plasmàtica, s’ha 

descrit en innombrables estudis tant en línies cel·lulars com en diversos tumors 

humans. Les causes que impedeixen el transport correcte a la membrana són 

desconegudes. S’ha suggerit com una d’elles la fosforilació de determinades 

connexines en l’extrem C-terminal, com les Cx32, Cx43 i Cx45. Tanmateix, aquest no 

seria el cas però de la Cx26, ja que fins ara no s’ha demostrat que sigui fosforilable  

(Saez, Berthoud et al. 2003). La connexina més estudiada en relació amb 

modificacions en l’estat de fosforilació és la Cx43. Algunes de les quinases 

relacionades amb la fosforilació de la Cx43 són: ERK, src, PKC i MAPK (Saez, 

Berthoud et al. 2003; Pahujaa, Anikin et al. 2007). Per exemple, s’ha descrit que PKC 

inhibeix la comunicació intercel·lular a través de determinades fosforilacions en la 

Cx43 (Lampe, TenBroek et al. 2000). Mentre que en relació amb la Cx32, s’ha descrit 

que la PKC és capaç d’agregar grups fosfat que evitarien el seu transport a la 

membrana (Elcock, Deag et al. 2000). Finalment, també induiria la localització aberrant 

de les connexines la falta de certes proteïnes que actuin com a reguladores del seu 

transport o com a estabilitzadores de les unions gap, incloint-hi algunes que formen 

part de les unions oclussives o estretes (ZO-1, occludin, claudins), les unions 

adherents (N- i E-cadherina) i les proteines del citoesquelet i microtúbuls, actina i 

catenines (Herve, Bourmeyster et al. 2007). 

 

 

5. Les unions intercel·lulars adherents 

 

Les unions adherents són un tipus d’unions entre cèl·lules epitelials que les mantenen 

unides i en unes posicions fixes a l’epiteli, a través de la interacció homofílica entre 

dues proteïnes transmembrana de la familia de les cadherines (Takeichi 1995). 

 

Les cadherines són proteïnes transmembrana, les quals formen ponts adhesius a 

través d’interaccions homofíliques entre un o més dels seus dominis extracel·lulars 

tipus immunoglobulines (Ig) i que depenen dels ions de calci (Ca2+) per a la seva funció 

correcta.  
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Les unions adherents participen en l’adhesió i la polaritat cel·lular, fets essencials 

durant el desenvolupament embrionari i la homeostasi tissular en l’adult (Takeichi 

1995).  

 

 

5.1 L’E-cadherina 

 

L’E-cadherina és el prototipus de cadherina de tipus I i s’expressa principalment als 

epitelis, mentre que la N-cadherina (neural) i R-cadherina (retinal) s’expressen al 

sistema nerviós (Takeichi, Inuzuka et al. 1990), la P-cadherina a la placenta (Nose, 

Nagafuchi et al. 1987) i la VE-cadherin, un cadherina de tipus II, a les cèl·lules 

endotelials dels vasos sanguinis (Venkiteswaran, Xiao et al. 2002). 

 

L’E-cadherina està constituïda per 5 dominis extracel·lulars, un domini transmembrana 

i un domini intracel·lular. L’E-cadherina està connectada de manera indirecta als 

microfilaments d’actina a través de les proteïnes catenines, α-catenina i β-catenina o γ-

catenina/placoglobina, que també formen part del complexe proteïc de les unions 

adherents (Takeichi 1995). L’enllaç de la β-catenina a l’E-cadherina depen de la 

fosforilació del seu domini intracel·lular. A les unios adherents, la β-catenina 

interacciona també amb la α-catenina, que és la molècula que s’uneix directament al 

citoesquelet d’actina (Knudsen, Soler et al. 1995). També hi ha altres proteïnes que 

s’acoblen al domini intracel·lular de l’E-cadherina, com varies isoformes de p120 

(Reynolds, Daniel et al. 1994) (Fig. I. 17).  

 

Fig. I. 13: Unió adherent entre cèl·lules epitelials. Els dominis extracel·lulars de dues E-cadherines, 

presents a la superfície de cèl·lules adjacents, s’uneixen de manera homofílica. El domini intracel·lular de 

cada E-cadherina interactua amb p120 i la β- o γ-catenina. Aquestes catenines s’uneixen a un altre 

proteïna de la família, α-catenina, que connecta aquest complexe proteïc al citoesquelet d’actina. Imatge 

adaptada de (Cavallaro and Christofori 2004). 
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5.2  La transició epiteli-mesèmquima i l’E-cadherina 

 

La Transició Epiteli-Mesènquima (TEM) és un procés biològic en el qual les cèl·lules 

epitelials perden la seva polaritat i adhesió, experimentant una transició cap a un 

fenotip mesenquimal amb una mobilitat incrementada. Aquesta transdiferenciació, 

reversible o no, està activada per un seguit d’esdeveniments cel·lulars i moleculars i és 

essencial en el desenvolupament embrionari, ja que gràcies a les capacitats invasives i 

migratòries de les cèl·lules mesenquimals es desenvolupen el mesoderm i l’epiteli 

endodèrmic, i la cresta neural. En fases més tardanes de la embriogènesi, la TEM 

també serveix per remodelar zones epitelials no desitjades, com en el tancament del 

paladar (Hay 1995). 

 

L’activació aberrant de la TEM en l’adult també es contempla com un fet essencial 

durant la progressió de diversos carcinomes (Fig. I. 14) (Hay 1995). En primer lloc, les 

cèl·lules transformades augmentarien la seva activitat proliferativa donant lloc a la 

formació de displàsies o adenomes. Més tard, diverses alteracions genètiques podrien 

activar el creixement local descontrolat (carcinoma in situ) i el procés de TEM en les 

cèl·lules tumorals. La transdiferenciació permetria a la cèl·lula tumoral l’adquisició de 

les característiques fenotípiques necessàries per a l’inici dels processos d’invasió local 

(carcinoma invasiu), així com la capacitat de ser transportades a través dels vasos 

limfàtics i sanguinis a òrgans distants (metàstasi) i de resistir a l’apoptosi i l’anoikis. 

Finalment, algunes de les cèl·lules que haurien migrat podrien extravasar, patir un 

procés de transdiferenciació contrari o Transició Mesènquima-Epiteli (TME) i formar un 

tumor secundari (Thiery 2002). 
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Fig. I. 14: La Transició Epiteli-Mesènquima en la progressió del carcinoma. Les cèl·lules tumorals van 

patint alteracions genètiques que els fan perdre gran quantitat de marcadors epitelials i adquirir marcadors 

mesenquimals (TEM), adoptant gran diversitat de fenotips i un important potencial maligne invasiu i 

metastàtic. Algunes de les cèl·lules que han migrat a través dels vasos sanguinis i linfàtics, podran 

extravasar en òrgans llunyans, transdiferenciar-se altre cop en cèl·lules epitelials (TME) i donar lloc a un 

tumor secundari (macrometàstasi) (Thiery 2002). 

 

La pèrdua de la E-cadherina s’ha observat de manera consistent en llocs on es 

produeix la TEM, tant en el desenvolupament  com en el càncer (Birchmeier and 

Birchmeier 1995). De fet l’expressió d’E-cadherina és negativa en la majoria de tumors 

d’origen epitelial, a excepció d’alguns tumors ben diferenciats de pell, cap i coll, mama, 

pulmó, fetge, colon i pròstata. S’ha descrit que hi ha una correlació inversa entre els 

nivells de la proteïna, el grau de tumor i la taxa de mortalitat associada (Birchmeier and 

Birchmeier 1995). 

 

S’ha proposat que la pèrdua de les unions d’E-cadherina és un pre-requisit per a la 

invasió de les cèl·lules tumorals i la formació de metàstasis (Perl, Wilgenbus et al. 

1998). En conseqüència, molts grups han demostrat in vitro que el reestabliment de les 

unions adherents, per exemple per reintroducció de l’expressió de l’E-cadherina, dóna 

lloc a una reversió del fenotip mesenquimal maligne a un fenotip epitelial (Vleminckx, 

Vakaet et al. 1991; Hay and Zuk 1995).  

 

La pèrdua de funció de l’E-cadherina durant la progressió tumoral pot ser causada per 

diversos mecanismes genètic i epigenètics. S’han detectat mutacions que donen lloc a 

l’expressió d’una forma no funcional de la proteïna en càncer d’estòmac i mama, entre 

d’altres (Strathdee 2002). També s’han detectat aquest tipus de mutacions en famílies 

predisposades genèticament a patit càncer gàstric (Guilford, Hopkins et al. 1998). En 

la majoria dels casos, però l’expressió de l’E-cadherina es disminueix a nivell 

transcripcional. Diversos factors de transcripció són importants repressors de l’E-

cadherina: 1) els que contenen dominis de tipus dits de Zinc, com Snail, Slug, Zeb 1, 

Zeb 2 i SIP1, 2) Twist  i 3) el factor de transcripció hèlix-loop-hèlix E12/E47 (Lee, 

Dedhar et al. 2006). Snail sembla ser el factor repressor més potent, de fet ratolins 

mutants per Snail, moren durant la gastrulació a causa d’una TEM deficient i 

l’expressió sostinguda de l’E-cadherina (Carver, Jiang et al. 2001). Com a 

conseqüència directa de la inactivació transcripcional, el locus del gen de l’E-cadherina 

és silenciat epigenèticament per mitjà de la seva hipermetilació, incrementant així la 

seva disminució. El promotor de l’E-cadherina està hipermetilat en un 83% dels 
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carcinomes de tiroides i en nivels comparables en altres tipus de carcinomes (Di Croce 

and Pelicci 2003).  

 

 

Un altre mecanisme que pot alterar les unions adherents en càncer, és la degradació 

proteolítica de l’E-cadherina per part de les metaloproteases de la matriu (MMP). Per 

altre banda, la forma truncada de l’E-cadherina generada activa la producció de més 

metaloproteases, creant un mecanisme amplificador que augmenta la invassivitat de 

les cèl·lules tumorals (Lee, Dedhar et al. 2006). 

 

5.3 El PDAC i l’E-cadherina 

 

En el cas del càncer de pàncrees, s’ha descrit l’expressió de l’E-cadherina en cèl·lules 

ductals de teixit no patològic així com la seva pèrdua en aproximadament la meitat de 

les mostres de PDAC (Pignatelli, Ansari et al. 1994). S’ha suggerit que l’expressió 

inversa entre l’E-cadherina i la colagenasa IV (MMP-2 i MMP-9) o la S100A4 (una 

proteïna d’unió a calci), es poden utilitzar com a factors pronòstic del desenvolupament 

de la neoplàsia (Oida, Yamazaki et al. 2006).  

 

La pèrdua de la localització de membrana d’aquesta proteïna es correlacionava amb 

PanIN d’estadis avançats, adenocarcinoma i metàstasi als nòduls limfàtics (Pignatelli, 

Ansari et al. 1994; Al-Aynati, Radulovich et al. 2004). Mentre que en gran part de les 

metàstasis a fetge el complexe E-cadherina-α-catenina es mantenia intacte (Gunji, 

Oda et al. 1998).  

 

La metilació del gen de l’E-cadherina s’ha descrit en PDAC  i metàstasi de fetge 

(Dansranjavin, Mobius et al. 2006), així com en les lesions pre-neoplàsiques IPMNs 

(House, Guo et al. 2003). També s’ha descrit l’expressió dels factors de transcripció 

Snail (78%) i Slug (50%), però no de Twist, en mostres de PDAC (Hotz, Arndt et al. 

2007).  
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OBJECTIUS 

 
 
L’objectiu general d’aquesta tesi ha estat estudiar el paper de les connexines i de l’E-

cadherina en la comunicació intercel·lular i els seus efectes sobre l’eficàcia de les 

teràpies antitumorals TK/GCV i gemcitabina en adenocarcinoma de pàncrees. 

 

 

Els objectius específics han estat: 

 
1. Caracterització de l’expressió de connexines en biopsies humanes de pàncrees 

normal i tumoral, i en models cel·lulars d’adenocarcinoma de pàncrees; 

 

2. Estudi de la funcionalitat de les unions gap en models cel·lulars 

d’adenocarcinoma de pàncrees i la seva implicació en l’eficàcia de les teràpies 

antitumorals TK/GCV i gemcitabina; 

 

3. Efectes de l’expressió de connexines sobre la tumorogènesi pancreàtica; 

 

4. Implicació de l’E-cadherina en la funcionalitat de les unions gap i l’eficàcia de la 

teràpies TK/GCV i gemcitabina. 
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1. TÈCNIQUES RELACIONADES AMB LA MANIPULACIÓ DE BACTERIS 

 

Per obtenir grans quantitats de plasmidis d’ADN recombinant s’han de manipular 

bacteris per a induir-lis l’estat de competència, de manera que puguin captar àcids 

nucleics mitjançant el procés de transformació. 

Existeixen diferents mètodes per preparar cèl·lules competents i transformar-les. 

En aquesta tesi, s’han utilitzat cèl·lules procariotes comercials de la soca d’Escherichia 

coli DH5α que són competents, a resultes d’un tractament amb CaCl2, i que tenen una alta 

eficiència de transformació (Subcloning Efficiency “DH5α” Competent Cells). 

 

1.1 Creixement i criopreservació de cèl·lules procariotes. 
 

Els bacteris es creixien a 37ºC en el medi Luria Broth (LB) líquid i en agitació 

constant (200rpm), o bé en una placa amb medi sòlid, el qual s’obté afegint  agar al medi.  

La preservació per llarg temps de les soques bacterianes a -80ºC es feia en 

presència del crioprotector glicerol. Es barrejaven en un criotub 800μl de cultiu bacterià 

saturat amb 200μl de glicerol 80% i inmediatament eren congelats. 

 

1.2 Transformació 
 

El mètode de transformació de bacteris es basa en l’apilicació d’ un shock tèrmic 

que altera la paret bacteriana i la fa permeable a l’ADN. Es descongelaven 50µl de 

cèl·lules competents en gel que es barrejaven amb 1-10ng d’ADN en un tub de polipropilè 

(Eppendorf) i s’incubaven durant 30min en gel. Aleshores es procedia fer el shock tèrmic, 

de 20s a 37ºC, i després d’incubaben els tubs 2min en gel. Passat aquest temps s’hi 

afegien 950 µl de medi LB prèviament atemperat i s’incubaven els tubs 1h a 37ºC amb 

una agitació de 225rpm. Tot seguit es plaquejaven 100-200µl de les transformacions en 

plaques de LB-agar amb l’antibiòtic corresponent determinat pel gen de resistència 

present a l’ADN plasmídic, en general ampicil·lina (100 mg/ml) (Sigma). Les plaques 

s’incubaven durant 16 h a 37ºC, fins que les colònies recombinants tenien la mida 

suficient per ser analitzades. 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Medi de cultiu LB: 10 g/l triptona, 5 g/l extracte de llevat i 5 g/l clorur sòdic . 
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- Plaques de LB-agar: LB + 1.5% d’agar (p/v). 

- Bacteris competents: Subcloning Efficiency “DH5α” Competent Cells (Invitrogen). 

 

 

2 MÈTODES RELACIONATS AMB la MANIPULACIÓ D’ADN 

 

2.1 Aïllament d’ADN plasmídic 
 

Per aïllar els plasmidis amplificats en bacteris, per al seu ús posterior, es van 

obtenir preparacions d’ADN plasmídic en petita o gran quantitat mitjançant kits comercials. 

 

2.1.1 Minipreparació d’ADN plasmídic 
 

La minipreparació d’ADN plasmídic té com a objectiu l’obtenció de petites 

quantitats (20-50 μg) d’ADN plasmídic a partir d’un cultiu bacterià. S’han realitzat 

minipreparacions d’ADN plasmídic utilitzant el sistema comercial QIAprep Spin Miniprep 

Kit (Qiagen) i partint de 5ml de cultiu bacterià crescut durant 16h o tota la nit en medi LB 

líquid en agitació i en presència d’antibiòtics (l’antibiòtic utilitzat depenia del gen de 

resistència del plasmidi). 

Es van seguir les indicaccions del kit comercial QIAprep Spin Miniprep Kit 

(Qiagen), breument: es partia de 5ml de cultiu bacterià saturat fresc, del qual 3ml es 

centrifugaven a 6000g 15min a 4ºC. Després de descartar el sobrenedant, es resuspenia 

el sediment en 300 µl de la solució P1. Posteriorment s’afegien 300 µl de la solució P2, es 

barrejava bé invertint els tubs 6 vegades i es deixava 5 min a t.a. per tal que es produís la 

lisi de les bactèries. Passat aquest temps, s’afegien 300 µl de la solució P3, es barrejava 

bé invertint els tubs 6 vegades i s’incubava 5min en gel, per tal d’aturar la reacció de lisi. 

Després es centrifugava la mostra a màxima velocitat 10 min a 4ºC i es reservava el 

sobrenadant. Mentrestant, s’equilibrava la columneta (QIAGEN-tip 20) amb 1ml de solució 

QBT. Un cop la solució havia passat a través de la columna per força de la gravetat, s’hi 

aplicava el sobrenadant reservat prèviament i es deixava entrar a la resina per mitjà de la 

gravetat. Després es rentava la columna dues vegades amb 2ml de solució GC, aquesta 

passava a través de la columna per gravetat. Finalment, s’eluia l’ADN de la columneta 

amb 800 µl de solució QF en un nou tub de 2ml. A continuació es procedia a la 

precipitació de l’ADN afegint un volum d’isopropanol (Merck) a t.a. igual a 0,7 cops el 
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volum d’elució, en aquest cas 560 µl, es barrejava i centrifugava inmediatament a 15000g 

30min a 40ºC.Després de rentar el sediment amb 1ml d’etanol 70% (Merck) i centrifugar a 

15000g 10 min a t.a., es deixava assecar el sediment a t.a. i es resuspenia en 30 µl de 

Tris-HCl 10mM pH 8.5. L’ADN plasmídic obtingut es guardava a -20ºC fins a la seva 

utilització. 

 

2.1.2 Maxipreparació d’ADN plasmídic 
 

La maxipreparació d’ADN plasmídic permet l’obtenció de grans quantitats d’ADN 

plasmídic de gran puresa (100-500 µg). En aquesta tesi, l’ADN plasmídic obtingut de 

maxipreparacions s’ha fet servir per a la transfecció de cèl·lules eucariotes.  

Les maxipreparacions es van realitzar a partir d’un cultiu bacterià saturat fresc 

crescut en medi LB durant 16h en agitació a 37ºC utilitzant el kit comercial QIAGEN 

Plasmid maxi kit (Qiagen), seguint el protocol recomanat pel fabricant que bàsicament és 

el mateix que per a les minipreparacions però utilitzant volums majors de solucions i una o 

més columnes QIAGEN-tip 500 en funció del volum de cultiu bacterià del que es partia, a 

raó d’una columna per 200ml de cultiu. 

 

2.2. Mesura de la concentració d’ADN 
 

La mesura de la concentració d’ADN en una solució es basa en la propietat dels 

àcids nucleics (ADN i ARN) d’absorbir la llum UV, degut a les seves bases nitrogenades, 

amb un pic d’absorció a 260nm. Mitjançant un espectrofotòmetre (Ultrospec 3100 pro, 

Amersham Bioscience), una mostra s’exposa a llum UV a 260nm i es mesura la llum que 

passa a través de la mostra. A major quantitat de llum absorvida, major és la concentració 

d’ADN. La concentració d’ADN total d’una mostra es va calcular mesurant l’absorbància o 

densitat òptica de la mostra a 260nm (DO260) i seguint la relació 1 DO/50 ng/µL d’ADN, 

aplicant la següent fòrmula:  

 

 [ADN] = DO260 x factor de dilució x (50 ng/µL ADN / 1 DO260) 

 

Mentre que la mesura de l’absorbància a 280nm (DO280) servia per determinar la 

puresa de la mostra, ja que és la longitud d’ona d’absorció de les proteïnes. El quocient 

DO260/DO280 ens informava de la proporció de proteïnes contaminants que hi havia a la 
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mostra d’ADN, de manera que quan el seu valor estava entre 1,8 i 2 indicava una alta 

proporció d’ADN i per tant una puresa alta. 

 

2.3 Electroforesi en gels d’agarosa 
 

L’electroforesi en gels d’agarosa s’utilitza per tal de separar, analitzar i identificar 

petits fragments d’ADN presents en una solució basant-se en la capacitat de l’ADN, el 

qual té càrrega elèctrica negativa (proporcionada pels grups fosfats), a migrar a través de 

la matriu d’agarosa en direcció a un pol positiu i lluny d’un pol negatiu quan la solució està 

sota l’acció d’un camp elèctric. Durant l’electroforesi, els diferents fragments d’ADN 

migraran separant-se en funció de la seva grandària.  

El percentatge d’agarosa del gel utilitzat depenia de la mida dels fragments que es 

volien aïllar i analitzar. En aquest treball es van utilitzar gels preparats amb TBE 0,5X i 

percentatges d’agarosa Seakem LR Agarose (BioWhittaker Molecular Applications) entre 

0.8% i 2%. Les mostres es preparaven amb tampó de càrrega que contenia glicerol (que 

els hi confereix densitat) i els colorants xilen cianol i blau de bromofenol (per monitoritzar 

l’electroforesi ja que migren cap al pol positiu com si fossin un fragment de 4Kb i 500pb, 

respectivament). Es va utilitzar TBE 0,5X per preparar els gels d’agarosa i com a tampó 

d’electroforesi. La detecció de l’ADN es va realitzar mitjançant l’addició de bromur d’etidi 

0.5 µg/ml (Sigma) al gel, el qual s’intercala entre les bases d’ADN, i la posterior 

visualització sota una làmpara de llum ultraviolada. L’estimació de la mida dels fragments 

d’ADN analitzats es va realitzar mitjançant la comparació amb un marcador de pesos 

moleculars, que es corria en paral·lel amb les mostres, 1Kb DNA ladder 1 µg/ml (GIBCO, 

Invitrogen). 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Tampó de càrrega 6X: blau de bromofenol 0.25% (p/v), xilen de cianol 0.25% (p/v), 

glicerol 30% (v/v) en H2O. 

- TBE 10X: 900 mM Tris, 720 mM àcid bòric, 24 mM EDTA. 

 

2.4 PCR (amplificació en cadena de la polimerasa) 
 

La reacció en cadena de la polimerasa o PCR (polymerase chain reaction) és una 

tècnica bàsica de biologia molecular inventada per Kary Mullis al 1983, que consisteix en 
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amplificar in vitro un fragment d’ADN determinat o ADN motlle per tal d’obtenir-ne un gran 

número de còpies partint d’un mínim. La tècnica es basa en la propietat natural de les 

ADN polimerases per replicar cadenes d’ADN i l’ús d’encebadors, que són oligonucleòtids 

de seqüència complementària als extrems del fragment d’ADN que es vol amplificar 

(Sigma-Genosys).  

Cada PCR es realitza en condicions lleugerament diferents, en funció de longitud 

de la seqüència a amplificar, de la longitud i seqüència dels encebadors, el número de 

còpies inicials del motlle, la puresa de la mostra, etc. En aquesta tesi s’ha utilitzat la PCR 

per a amplificar productes de diferent origen (ADN plasmídic, ADNc, ADN genòmic), les 

condicions per a cadascuna d’elles es determinava experimentalment a partir dels 

components i les condicions d’una PCR típica, descrits a continuació: 

 

1) Components de la PCR (concentracions a la reacció final de volum 10-25μl):  

- 50-250ng d’ADN motlle 

- 1 μM de cadascun dels encebadors específics 

- Solució de dNTPs a 200 μM cadascun  

- Tampó de PCR 1 x  (conté KCl, Tris-HCl i MgCl2) 

- 0,025U d’ADN polimerasa  

- H2Od estèril  

2) Condicions d’amplificació: 

1) Desnaturalització inicial: 3min a 94ºC  

2) Desnaturalització: 30s a 94ºC 

3) Anellament: 15s a una Tª específica    30 a 40 cicles 

4) Elongació: 30s a 72ºC 

5) Elongació final: 5min a 72ºC 

6) Fins que es recollia a 15ºC 

Tot el procés de la PCR estava automatitzat i es realitzava en un termociclador. 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- ADN polimerasa i tampó de PCR1x: Taq DNA polymerase (Roche). 

- H2O destil·lada estèril per a injectables (B. Braun). 
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3. TÈCNIQUES RELACIONADES AMB LA MANIPULACIÓ D’ARN

 

3.1 Obtenció d’ARN cel·lular total 
 

Per aïllar l’ARN cel·lular total de cultius cel·lulars adherents en monocapa, es va 

utilitzar el RNeasy® Mini Kit (QIAGEN) segons les indicacions recomenades pel fabricant. 

Breument, les cèl·lules es van cultivar en plaques de poliestirè tractades per al 

cultiu de cèl·lules eucariotes adherents de 100mm (NUNC) fins a la màxima confluència 

possible. Cada placa es va col·locar en gel, es va netejar dues vegades amb tampó PBS 

1x. Les cèl·lules es van recollir en un tub de polipropilè (Eppendorf) mitjançant el rascat de 

la placa amb 1ml de PBS 1x. Posteriorment el tub es van centrifgar 5min a 800g. El 

precipitat es va resuspendre en 600μl de tampó de lisi i es va passar cinc vegades per 

una xeringa amb una agulla de 20G. A l’homogenat s’hi va afegir 600μl d’etanol al 70%, 

per precipitar l’ARN, i la mescla es va aplicar a una columna que es va centrifugar 15s a 

8000g. Un cop fets els corresponents rentats de la columna amb els tampons RW1 i RPE, 

es va eluir l’ARN aplicant 30 μl d’aigua RNase-free i centrifugant 1min a 8000g.  

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- PBS 1x : 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 4.3 mM Na2HPO4, 1.4 mM KH2PO4. pH 7.3. 

 

3.2. Mesura de la concentració d’ARN 
 

Per a mesurar la concentració d’ARN total es procedia com en el cas de la mesura 

de la concentració d’ADN total (apartat 2.3), però seguint la relació 1 DO260/ 40 μg/ml ARN 

pur, i per tant aplicant la fórmula: 

 

 [ARN] = DO260 x factor de dilució x (40 μg/ml ARN / 1 DO260) 

 

La mesura de l’absorbància a 280nm també es determinava per a avaluar la 

possible contaminació de la mostra amb proteïnes cel·lulars, i un quocient DO260/DO280 de 

1,8 a 2 ens indicava un ARN de puresa alta.  

Degut a la seva labilitat, l’ARN s’emmagatzemava a -80ºC fins a la seva utilització i 

sempre es manipulava en gel.  
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3.3 Tractament amb DNasa  
 

Les mostres d’ARN es van incubar amb DNAsa amb la finalitat d’eliminar-ne 

possibles traces d’ADN, aquest pas previ a la RT-PCR és fonamental ja que durant la 

PCR s’amplificaria tant l’ADN genòmic com l’ADNc. 

Es van tractar les mostres amb el kit comercial Turbo DNA-free (Ambion) seguit les 

instruccions recomanades pel fabricant. Breument, es van incubar 10 μg d’ARN amb 2 U 

DNase I i el tampó d’incubació de la DNase I, en un volum final de 50 μl dins un tub de 

polipropilè (Eppendorf), a 37ºC durant 30 min. La reacció es va aturar afegint 5 μl de 

tampó d’inactivació de la DNAsa durant 2 min a t.a. Posteriorment, el tub es va centrifugar 

a 10000g 1,5min i es va transferir el sobrenadant, corresponent a l’ARN en solució i sense 

enzims ni sals, a un nou tub. L’ARN pur, que després de tot el procés era a una 

concentració de 200μg/ml, s’emmagatzemava a -80ºC fins a la seva utilització. 

 

3.4 Anàlis de l’ARNm per RT-PCR 
 

La RT-PCR és una tècnica que permet determinar l’expressió gènica. Es basa en 

un primer pas de transcripció reversa o retrotranscripció (RT), en el qual una transcriptasa 

converteix l’ARNm en un ADN complementari (ADNc), i un segon pas de PCR per 

amplificar l’ADNc, que finalment s’analitza per electroforesi en gel d’agarosa. 

En aquest tesi hem realitzat la RT-PCR en dues etapes independents per 

aconseguir una major sensibilitat. Per retrotranscriure l’ARN hem utilitzat random 

decamers, encebadors aleatoris formats per 10 parells de bases, ja que asseguren un 

major rendiment. 

 

3.4.1 Retrotranscripció d’ARN cel·lular total 
 

La reacció de retrotranscripció es va realitzar mitjançant el sistema de dues etapes 

de RETROscript (Ambion) seguint el protocol del fabricant.  

Breument, es va incubar, en un volum final de 12μl, 1μg d’ARN total de cada mostra amb 

100pmol de random decamers durant 3min a 85ºC. Després es van afegir 1x de tampó de 

RT, 1mM de la mescla de dNTP, 10U d’inhibidor de RNAsa i 100U de transcriptasa 

reversa MLV, aquesta mescla es va incubar 1h a 42ºC seguit de 10min a 92ºC, per 
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inactivar la transcriptasa reversa. L’ADNc obtingut en aquest pas es va emmagatzemar a -

20ºC fins al seu ús. 

 

3.4.2 Detecció de l’ADNc mitjançant PCR 
 

Per cadascun del gens a estudiar es van realitzar PCR específiques, a continuació 

es detallen les parelles d’encebadors, temperatures d’anellament (Tª), número de cicles i 

tamany del producte amplificat corresponents: 
Nomenclatura Seqüència Tª Número Mida de

del Gen de l'encebador anellament de cicles producte
Sentit catccggctatgggccct

Antisentit cagtgacattcagcaggatg
Sentit accaattcttccccatctcc

Antisentit ctggtatgtggcatgagca
Sentit aacgccgctactctacagtcttcc

Antisentit gatgccttcctgccttctgagctt
Sentit aaagagatccctgcccacatc

Antisentit gcccagttttgctcacttgct
Sentit ggaagatgggctcatgaaaa

Antisentit gcaaaggcctgtaacaccat
Sentit ttccagcagccctacgaccag

Antisentit gcctttcccactgtcctcatc
ARN Sentit ggaaaccaaagtctttggg

ribosomal 18S Antisentit agttagcatgccagagtc

206 pb

246 pb

30

33

35

407 pb

668 pb

268 pb

369 pb

219 pb

35

35

35

29

18S

Encebador

58 ºC

60 ºC

65 ºC

60 ºC

58 ºC

60 ºC

57 ºC

Cx45

Snail

GJB2

GJB1

GJA9

GJA1

GJC1

SNAI 1

 Cx26

Cx32

Cx36

Cx43

 l 

 
 

Es va analitzar l’expressió del gen de l’ARN ribosomal 18S com a control intern de 

la reacció i de la quantitat de ADNc de la mostra. Degut al seu petit tamany els fragments 

amplificats es van separar en gels d’agarosa al 3% (apartat 2.4). 

 

3.5 Anàlis de l’ARNm per RT-PCR semiquantitativa 
 

Per tal de comparar els nivells d’expressió d’un determinat gen a nivell d’ARNm en 

múltiples mostres es sol partir de quantitats iguals d’ARN total i utilitzar les mateixes 

condicions de RT-PCR, així com relativitzar l’expressió del gen a estudiar als nivells 

d’expressió d’un gen d’expressió constitutiva, o gen control. El gen control que s’escolleix 

és important ja que l’abundant expressió del seu ARNm pot dificultar la detecció d’un 

ARNm minoritari. Després de la RT es du a terme una PCR múltiple on s’amplifiquen tant 

el ADNc del gen a estudiar com el del gen control. La quantitat de producte del gen a 

estudiar hauria de ser proporcional a la quantitat de trànscrit d’ARN, mentre que la 

quantitat de producte del gen constitutiu hauria de ser proporcional i igual entre les 

múltiples mostres. 
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  En aquesta tesi es va utilitzar el kit comercial QuantumRNA 18S Internal Standards 

(Ambion) que utilitza el sistema de Competimer™. Els competimers són encebadors 

modificats que poden unir-se a la seqüència complementària, però impedeixen l’elongació 

de l’ADN per part de la polimerasa. Ajustant la ràtio entre competimers i encebadors 

normals del gen control, es modula l’eficiència d’amplificació del producte de PCR del gen 

control i el senyal d’aquest es pot atenuar a nivells de missatgers poc abundants. Aquest 

kit utilitza el gen de l’ARN ribosomal 18S com a gen control, ja que la seva expressió és 

invariant en la majoria de teixits eucariotes (incluint animals, plantes i molts protozoos). 

Amb aquest kit comercial s’han comparat els nivells d’expressió de l’ARNm del 

factor de creixement del endoteli vascular humà (VEGF). La visualització dels productes 

amplificats dels gens VEGF i 18S es va realitzar mitjançant eletroforesi en gel d’agarosa. I 

per l’anàlisi i quantificació dels productes es  va utilitzar el programa informàtic 

ImageGauge V4.0 (FUJIFILM). 

 

3.5.1 RT-PCR de VEGF en condicions no saturants 
 

Per a que el producte amplificat per PCR sigui proporcional a l’ARNm de la mostra, 

les condicions de la reacció no han d’estar saturades. En aquesta tesi, es van determinar 

experimentalment les condicions no saturants per a amplificar l’ADNc de VEGF. 

Primer es va realitzar la retrotranscripció de l’ARN total cel·lular com s’ha descrit 

prèviament a l’apartat 3.3.2. Després es van realitzar un seguit de reaccions de PCR, amb 

els encebadors de VEGF, a diferents cicles i es va graficar el producte quantificat en front 

del número de cicles. Finalment, es va escollir per a la RT-PCR semiquantitativa un 

número de cicles que estigués dins del rang lineal de la corba. 

 

3.5.2 Determinació de la ràtio òptima entre encebadors i competimers del gen 18S. 
 

A continuació es van ajustar experimentalment les condicions per a la PCR 

múltiple de VEGF i el gen control 18S.  

Breument, es va escollir la mostra amb major expressió de VEGF i es van realitzar 

reaccions de PCR amb els encebadors de VEGF i diferents ràtios d’encebadors-

competimers de 18S. Es van escollir les condicions d’aquella reacció en la que el producte 

amplificat del gen 18S fos més similar al producte de VEGF. 
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3.5.3 PCR semiquantitativa del gen VEGF. 
 

Un cop determinades les condicions per a les RT-PCR semiquantitatives 

(detallades a continuació en una taula), es van analitzar conjuntament totes les mostres. 

Els productes amplificats es van separar i visualitzar per electroforesi en gel d’agarosa i es 

van quantificar mitjançant el programa informàtic ImageGauge Version 4.0 (FUJIFILM).  
 
Nomenclatura Seqüència de Tª Número Mida del   Encebadors-Competimers 

del Gen l'encebador anellament de cicles producte del gen 18S
 VEGF A Sentit ccagcagaaagaggaaagaggtag

exó 1 Antisentit ccccaaaagcaggtcactcac
 VEGF A Sentit tgaactttctgctgtcttgg
exó 1 i 7 Antisentit cacatctgcaagtacgttcg

ratio 1:3

ratio 1:9

25

28

132 pb

132 pb

VEGF A

VEGF A

Encebador

62 ºC

60 ºC
 

 

 

4. TÈCNIQUES RELACIONADES AMB LA MANIPULACIÓ DE PROTEÏNES 

 

4.1 Obtenció d’extractes proteïcs cel·lulars totals 
 

Per a l’obtenció d’un homogenat total de proteïnes cel·lulars, les cèl·lules es van 

cultivar en plaques de poliestirè tractades per al cultiu de cèl·lules eucariotes adherents de 

100mm (NUNC) fins a una confluència màxima. Es van fer dos rentats amb tampó PBS 1x 

i les cèl·lules es van recollir per rascat de la placa en 1ml de PBS 1x, sempre en gel. Les 

cèl·lules es van transferir a un tub de polipropilè (Eppendorf) i es van centrifugar 5min a 

800g. El precipitat, corresponent a les cel·lules, es va resuspendre en 250μl de solució de 

lisi, especial per a la conservació dels grups fosfats de proteïnes fosforilades, i 

l’homogenat es va incubar 15min en gel. Posteriorment, els homogenats es van sonicar 

en un sonicador Sonifier 250w microtip (Branson) a 50W durant 3 cicles de 5s i es van 

centrifugar a 4ºC 15min a 16000g, per tal de precipitar els restes cel·lulars i l’ADN. Els 

sobrenadants es van recollir i es van guardar a -20ºC fins a la seva utilització. 

 

4.2 Determinació de la concentració de proteïna total 
 

Per a determinar la concentració de proteïna total dels extractes cel·lulars es va 

utilitzar un mètode colorimètric, basat en la reacció de Biuret, amb el kit comercial BCA 

Protein Assay Kit (Pierce) seguint les instruccions del fabricant. Breument, 10μl de cada 

extracte es mesclaven amb 200μl d’una barreja d’una part de solució B en 50 de solució A 
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del kit comercial en una placa de 96pouets. S’incubaven 30min a 37ºC i finalment 

s’analitzava el valor d’absorvància a 562nm de longitud d’ona mitjançant un lector d’ELISA 

Versamax Microplate Reader (Molecular Devices). Es va calcular la concentració de les 

mostres extrapolant-ne el valor en una corba patró realitzada amb un conjunt de cinc 

dilucions d’albúmina sèrica bovina (BSA) de concentració coneguda, entre 2000 i 125 

mg/ml, l’absorvància de les quals es va analitzar en paral·lel amb la de les mostres. 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- PBS 1x : 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 4.3 mM Na2HPO4, 1.4 mM KH2PO4. pH 7.3. 

- Solució de lisi: 10 mM Na2HPO4, 150 mM NaCl, 2 mM EDTA, 1% tritó X-100 (v/v), 1% 

deoxicolat sòdic (p/v), 1% SDS (p/v), 100nM NaF, 20mM Na4P2O7, 1x de solució 

d’inhibidors de proteases (Complete Mini, Roche), preparada a raó d’una pastilla per 1,5 

ml H2O destil·lada. 

 

4.3 Anàlisi de proteïnes mitjançant Western Blot 
 

La tècnica de Western Blot (WB) (Towbin, Staehelin et al. 1979) permet la detecció 

de proteïnes en una mescla, fent ús d’anticossos específics per a la proteïna d’interés, 

prèvia electroforesi desnaturalitzant en gels de poliacrilamida (SDS-PAGE). El protocol 

està dividit en tres etapes: la separació electroforètica de les proteïnes de la mescla, la 

transferència de les proteïnes a una membrana i la visualització de les proteïnes dinterés 

mitjançant anticossos específics. 

 

4.3.1 Electroforesi en SDS-PAGE 
 

L’electroforesi en gels de poliacrilamida (30% acrilamida/0,8% bisacrilamida) en 

presència d’agents desnaturalitzants, com el SDS (SDS-PAGE), és el sistema més utilitzat 

per a separar proteínes en funció del seu tamany. La tècnica es basa en tractar les 

proteïnes amb SDS, per conferir-lis càrrega negativa, i fer passar una solució de proteïnes 

a través d’un entramat de poliacrilamida per acció d’un camp elèctric. De manera que 

s’aconsegueixi separar-les en funció del seu pes molecular. La solució de proteïnes es fa 

passar seqüencialment per dos tipus de gels amb diferent concentració de poliacrilamida: 

el gel concentrador (4% de poliacrilamida), que permet l’agrupament de les proteïnes 

presents a la mostra abans de que entrin al següent gel, i el gel separador propiament dit 
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(amb un % de poliacrilamida variable en funció del pes molecular de les proteïnes 

d’interés, en aquest tesi s’han utilitzat gels separadors de 8% i 12% de poliacrilamida).  

Es van diluïr 60 o 100μg de proteïna total en tampó de càrrega Laemmli 1x que 

desnaturalitza les proteïnes i aporta les condicions reductores necessàries per tal de 

trencar els ponts disulfur de les proteïnes, i es van bullir les mostres 10min a 98ºC per a 

completar la seva desnaturalització. Les mostres així tractades es van carregar en els gels 

SDS-PAGE, junt amb una mostra de proteïnes pre-tenyides de pes molecular conegut, 

que actuen com a marcadors del pes molecular de les proteïnes d’interès, BenchmarkTM 

Pre-Stained Protein Ladder (Invitrogen). Els gels es van sotmetre a l’acció d’un camp 

elèctric de 80 a 120V dins d’un equip Mini-Protean II Electrophoresis Cell (Bio-Rad) durant 

1-2h aproximadament en presència de tampó d’electroforesi. 

 

4.3.2 Transferència de proteïnes a una membrana 
 

Un cop acabada l’electroforesi es procedeix a la transferència de les proteïnes ja 

separades a una membrana o suport de nitrocel·lulosa, Hybond TM C Extra (Amersham 

Bioscience), també amb el sistema Miniprotean II Electrophoresis Cell (Bio-Rad). En el 

cas concret de la proteïna connexina 32 (Cx32), la transferència es va realitzar una 

membrana de polivinilidè fluorat (PVDF), Immobilon-P Transfer Membrane (Millipore), que 

presenta major capacitat d’unió i major resistència a disolvents. 

El procediment s’inicia apilant successivament sobre una esponja plana: dues 

fulles de paper de filtre Whatmann 3MM, el gel SDS-PAGE, la membrana, dues fulles més 

de paper Whatmann 3M i finalment un altre esponja plana; tots els components han estat 

mullats prèviament en tampó d’electroforesi. En el cas concret de les membranes de 

PVDF, aquestes es van activar per incubació amb metanol 100% 15s, un rentat de 2min 

en H2O miliQ i una incubació final de 5min en tampó de transferència. El conjunt contingut 

entre les esponges es va recollir entre dues capes de plàstic perforat, anomenat sandvitx i 

es va introduir en un tanc ple de tampó de transferència amb dos electrodes plans a 

banda i banda del sandvitx, dissenyats per a aplicar un camp elèctric uniforme a tota la 

superfície del gel. El sandvitx es col·loca de manera que el gel quedi a tocar del pol 

negatiu i la membrana del pol positiu; així, al aplicar el camp al gel, les proteïnes migren 

del gel i queden retingudes a la membrana. Tenint en compte que, la velocitat de 

transferència és inversament proporcional al tamany de la proteïna, l’electrotransferència 

es va realitzar durant 1h a 400mA i a 4ºC. L’èxit de la transferència es va monitoritzar 
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gràcies a una tinció general de proteïnes amb la solució vermella de Ponceau, Ponceau S 

Solution (Sigma). 

 

4.3.3 Inmunodetecció de les proteïnes 
 

Una proteïna determinada pot ser identificada i visulaitzada en una membrana de 

Western Blot mitjançant tècniques d’immunodetecció basades en la capacitat de 

reconeixement dels anticossos per als seus antigens. En aquesta tesi es va utilitzar la 

immunodetecció indirecta, que consisteix en l’ús d’un anticòs primari que reconeix 

específicament la proteïna d’interés. Donat que l’anticòs primari no té cap marcatge que 

permeti visualitzar-lo, és necessari l’ús d’anticossos secundaris que incorporin un sistema 

de detecció. En aquest treball, es van utilitzar anticossos secundaris units a l’enzim 

peroxidasa del rabe (HRP) i substractes per a aquest enzim que donen un producte 

quimioluminescent que precipita sobre dels conjugats antigen-anticòs. 

Una etapa comú a tots els processos d’immunodetecció i prèvia a la incubació amb 

els anticossos és el bloqueig, que evita la unió inespecífica dels sitema de detecció a la 

membrana, i per tant redueix el risc de tenir falsos positius i el soroll de fons. En aquesta 

tesi, el bloqueig es va realitzar incubant la membrana amb la solució de bloqueig: 5% de 

llet en pols descremada en tampó TBS-T, 1h a t.a. i amb agitació.  

Posteriorment, es va procedir a la incubació amb l’anticòs primari diluït en tampó de 

bloqueig durant 1h a t.a. o alternativament tota la nit a 4ºC, en agitació constant. Tots els 

anticossos primaris utilitzats, així com les seves característiques i condicions d’us, es 

descriuen a continuació: 

Proteïna Casa Número Dilució Condicions
reconeguda comercial Catàleg d'ús d'incubació

 Cx26 Zymed Laboratories 71-0500 conill 1:500 16h a 4ºC
 Cx32 Sigma C6344 ratolí 1:100 16h a 4ºC
 Cx43 Chemicon MAB3068 ratolí 1:1000 1h a t.a.
 Cx45 Chemicon AB1745 conill 1:1000 16h a 4ºC

E-cadherina BD Transduction Laboratories 610181 ratolí 1:2000 1h a t.a.
Fibronectina Sigma F3648 conill 1:1000 16h a 4ºC
α-tubulina Sigma T9026 ratolí 1:2000 1h a t.a.

Actina Sigma A2066 conill 1:2000 1h a t.a.

Espècie  

 
 

Al finalitzar, es van efectuar tres rentats amb tampó TBS-T, de 5min a t.a. amb 

agitació. La incubació amb l’anticòs secundari unit a HRP es va realitzar durant una hora a 
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t.a. en agitació, i en funció de l’espècie en la qual s’havia generat l’anticòs primari, es va 

utilitzar un dels següents anticossos: 

Proteïna Casa Número Dilució Condicions
reconeguda comercial Catàleg d'ús d'incubació
IgG de ratolí DakoCytomation P0260 conill 1:2000 1h a t.a.
IgG de conill DakoCytomation P0448 cabra 1:2000 1h a t.a.

Espècie  

 
 

Al finalitzar, es van efectuar tres rentats amb tampó TBS-T, de 5min a t.a. i en 

agitació. Per a la detecció de l’activitat HRP es va utilitzar el sistema de revelat Enhanced 

ChemoLuminescent Method (ECL de Amersham Life Sciences). La reacció 

quimioluminiscent utilitza la HRP per a catalitzar la oxidació del luminol en presència de 

peròxid d’oxigen, excitant el luminol que torna a l’estat basal emetent llum. En aquest tesi, 

aquesta reacció es va produir sobre la membrana en contacte amb una pel·lícula 

d’autoradiografia Curix RP2 Plus (AGFA), de manera que aquesta última queda 

impressionada, o bé en un lector de quimioluminescència LAS-3000 (Fujifilm). 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Tampó de càrrega de proteïnes 6x: 0,35M TrisCl pH6,8 (v/v), 30% glicerol (v/v), 10% 

SDS (p/v), 0,6M DTT (v/v), 0,012% blau de bromofenol (p/v). 

- Tampó d’electroforesi de gels SDS-PAGE: 192mM de glicina, 1% SDS, 250 mM Tris 

Base (Tris 25mM pH8,2). 

- Gel concentrador: 4% (v/v) acrilamida, 0.1% (v/v) bis-acrilamida, 125 mM Tris-HCl pH 

6.8, 0.1% (p/v) SDS, 0.1% (p/v) APS i 0.2% (v/v) TEMED.  

- Gel separador al 8%: 8% (v/v) acrilamida, 0.216% (v/v) bis-acrilamida, 375 mM Tris-HCl 

pH 8.8, 0.1% (p/v) SDS, 0.1% (p/v) APS i 0.2% (v/v) TEMED.  

- Gel separador al 12%: 8% (v/v) acrilamida, 0.216% (v/v) bis-acrilamida, 375 mM Tris-HCl 

pH 8.8, 0.1% (p/v) SDS, 0.1% (p/v) APS i 0.2% (v/v) TEMED.  

- Solució d’acrilamida-bisacrilamida (37.5:1): 30% (p/v) acrilamida, 0.8% (p/v) i bis-

acrilamida (National diagnostics). 

- Tampó de transferència: 25 mM Tris-HCl pH 8.3, 200 mM glicina, 20% (v/v) metanol. 

- Tampó TBS 1x: 10 mM Tris-HCl pH 7.5, 100 mM NaCl. 

- Tampó TBS-T 1x: TBS 1x + 0.1% (v/v) Tween-20 (Sigma). 

- Tampó de bloqueig: 5% llet en pols descremada (Central lechera asturiana) en TBS-T. 
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4.4 Immunofluorescència o immunocitoquímica 
 

Per a detectar la localització subcel·lular d’una proteïna específica es van utilitzar 

tècniques d’immunocitoquímica indirecta, que consisteix en la incubació de la cèl·lula en 

contacte directe amb un anticòs primari que reconegui la proteïna d’interés i 

posteriorment, la incubació amb un anticòs secundari, generat contra l’espècie en la que 

s’ha produït l’anticòs primari, que estigui conjugat a un fluorocrom, per tal de localitzar els 

complexes antigen-anticòs. En el cas concret de la Na+/K+-ATPasa, es va realitzar una 

immunofluorescència directe amb un anticós primari conjugat al fluorocrom Alexa Fluor 

488. 

Es van cultivar les cèl·lules adherents sobre cubreobjectes de vidre 12mm de 

diàmetre, col·locats en plaques de cultiu abans de sembrarles, i quan van arribar a 

confluència es van fixar 5min amb acetona a -20ºC. Un cop fets dos rentats amb PBS 1x, 

es van bloquejar les unions inespecífiques amb el tampó de bloqueig durant 2h a t.a. i es 

va incubar amb l’anticòs primari 2h a t.a.. Els anticossos utilitzats en aquesta tesi, les 

seves característiques i la dilució d’ús en PBS1x es descriuen a continuació:  
Proteïna Casa Número Dilució

reconeguda comercial Catàleg d'ús
Cx26 Zymed Laboratories 33-5800 ratolí 1:400
 Cx32 Sigma C6344 ratolí 1:200
 Cx43 Chemicon MAB3068 ratolí 1:200
Cx45 Chemicon AB1745 conill 1:400

E-cadherina BD Transduction Laboratories 610181 ratolí 1:400
Na

 

+/K+-ATPase * UPSTATE 16-243 ratolí 1:250
* Conjugat a Alexa Fluor 488

Espècie

 
 

Després, es van rentar els cubreobjectes amb PBS 1x i es va procedir a incubar-

los amb els anticossos secundaris units a fluorocroms Alexa Fluor adients, en funció de 

l’espècie on es van generar els primaris i del color de fluorescència escollida, diluïts 1:400 

en PBS1x durant 1h a t.a. Els anticossos secundaris utilitzats es descriuen a continuació:  

 
Proteïna Fluorocrom Excitació/Emissió Casa Número Dilució

reconeguda conjugat màxima comercial Catàleg d'ús
IgG de ratolí Alexa Fluor 488 495/519 nm Molecular Probes A11001 cabra 1:400
IgG de ratolí Alexa  Fluor 555 555/565 nm Molecular Probes A21422 cabra 1:400
IgG de conill Alexa  Fluor 555 555/565 nm Molecular Probes A21428 cabra 1:400

Espècie  

 
 

En acabar, els cubreobjectes es van netejar amb PBS 1x i es va realitzar una 

contratinció del nucli cel·lular amb el fluorocrom 4,6-diamidino-2-fenilindole (DAPI) 
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(Sigma), que s’uneix preferentment a les bases adenina-timidina de manera no covalent, i 

un cop unit al ADN de doble cadena si s’excita amb llum UV emet llum blava, amb un pic 

d’emissió a 461nm. La tinció es va realitzar amb una solució 0,2μg de DAPI per ml de 

PBS1x durant 30s a t.a. i es van tornar a netejar els cubreobjectes.  

 

En ocasions, i prèviament a la immunofluorescència, es va realitzar una 

contratinció de la membrana plasmàtica cel·lular amb WGA (Wheat Germ Agglutinin) 

conjugat al fluorocrom Alexa Fluor 488. El WGA és una lectina que s’uneix als àcids 

sialics dels residus N-acetilglucosamínics de les proteïnes glicosilades. Per tal de tenyir 

únicament la membrana plasmàtica aquesta tinció, s’ha de dur a terme en cèl·lules vives i 

a 4ºC, ja que sinó és internalitzat durant els processos constants d’endocitosi de la 

membrana i tenyiria també altres compartiments cel·lulars, com endosomes i l’Aparell de 

Golgi. Primer, els cubreobjectes on creixien les cèl·lules es van cambiar a una placa de 24 

pous amb medi de cultiu fred sense FBS ni antibiòtics i es van refredar les plaques a 4ºC 

durant 10min. Després es van incubar amb la solució de WGA-488, que permet 

visualitzar-la amb fluorescència verda (absorció/emissió màxima a ~495/519 nm) 

(Molecular Probes),  durant 20min també a 4ºC. Passat aquest temps, es van dur a terme 

tres rentats amb PBS 1x, també refredat prèviament a 4ºC, i es van fixar les cèl·lules de la 

manera habitual.  

 

A continuació, els cubreobjectes es van deixar assecar a l’aire, protegits de la llum, 

i es van col·locar sobre un portaobjectes amb medi de muntatge. Les microfotografies es 

van realitzar en un microscopi Leica DMR (Leica), una cámara Leica IM1000 (Leica) i el 

programa informàtic Leica IM1000 (Leica). Les imatges de microscopia confocal, en l’exi 

horitzonal (Z) o vertical (Y), sempre es van realitzar amb un objectiu de 63x d’immersió 

amb oli a un gruix de 1μm en un microscopi confocal Leica TCS SP5 (Leica), pertanyent a 

la Unitat de Microscopia Òptica Avançada del Centre de Regulació Genòmica (CRG). 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Tampó de boqueig: 5% llet en pols descremada en PBS1x. 

- Solució d’unió de WGA-488: 1:1000 de la solució estoc de WGA-488 (1 mg/mL) i 30mM 

HEPES en medi de cultiu sense FBS ni antibiòtics, fred a 4ºC. 

- Medi de muntatge: VECTASHIELD Mounting Medium (Vector Laboratories) o ProLong 

Gold antifade Reagent (Molecular Probes). 
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4.5 ELISA o immunoassaig enzimàtic  
 

La tècnica ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) és una tècnica 

d’immunoassaig enzimàtic que es basa en l’especificitat de la interacció antigen-anticòs, 

la capacitat dels antigens i anticossos (proteïnes) d’unir-se al plàstic degut a les forces de 

Van der Waals (polaritats elècriques) i l’existència d’anticossos conjugats amb enzims que 

permeten la valoració colorimètrica. La tècnica d’ELISA es pot classificar de manera 

genèrica en ELISA directe, aquell en que un únic anticòs és el que realitza el 

reconeixement de l’antigen i dóna el senyal colorimètric, i ELISA indirecte, aquell en que 

un primer anticòs reconeix l’antigen i un segon anticòs, generat contra la primera 

immunoglobulina o bé l’antigen, dóna el senyal. En aquesta tesi, es va utilitzar un ELISA 

indirecte tipus sandvitx que permet determinar la concentració d’antigen en una mostra de 

manera ràpida i acurada, i fins i tot es pot determinar la quantitat absoluta d’antigen si es 

té una bateria de mostres estàndard de concentració d’antigen coneguda. L’ELISA 

sandvitx es basa en: 1) unir un primer anticòs (anticòs de captura) purificat a una fase 

sòlida, típicament un pou d’una placa de plàstic; 2) afegir les mostres o els estàndards, 

que quedaràn units a l’anticòs de captura; 3) rentar els pous per a retirar-ne les molècules 

no unides; 4) afegir un segon anticòs conjugat a un enzim (anticòs de detecció), que 

s’unirà a un altre epítop de l’antigen completant el sandvitx anticòs-antigen-anticòs; 5) 

rentar els pous per a retirar-ne els anticossos de detecció no units; 6) afegir el substracte 

de l’enzim conjugat a l’anticós de detecció, que donarà lloc a un producte colorimètric; 7) 

parar la reacció colorimètrica; 8) mesurar i quantificar el senyal mitjançant un lector de 

plaques d’ELISA. 

 

 En va utilitzar un ELISA indirecte de sandvitx comercial, Quantikine® Human VEGF 

Immunoassay (R&D Systems), per a detectar i quantificar les isoformes secretables de 

121 i 165 aminoàcids del factor de creixement de l’endoteli vascular humà (VEGF165 i 

VEGF121) en el sobrenedant de cèl·lules eucariotes adherents derivades 

d’adenocarcinoma de pàncrees humans. Aquest kit comercial, utilitza anticossos de 

captura monoclonals, proteïna VEGF165 humana recombinant per a preparar les mostres 

estàndards de concentració coneguda , anticossos de detecció policlonals conjugats a 

l’enzim peroxidasa del rabe (HRP), tetrametilbenzidina (TMB) com a substracte de la 

peroxidasa (que dóna lloc a un producte de reacció de color blau) i solució per aturar la 
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reacció amb àcid sulfúric 2N (que provoca que el color blau viri a groc). Per a l’assaig 

ELISA es van seguir les instruccions recomanades pel fabricant i la mesura de la densitat 

òptica dels pous es va realitzar a 450nm de longitud d’ona mitjançant un lector d’ELISA, 

model Versamax Microplate Reader (Molecular Devices). 

 

4.6 Assaig luciferasa 

 

L’assaig luciferasa es basa en la propietat de l’enzim luciferasa de catalitzar el 

substracte luciferina i emetre llum a 560nm de longitud d’ona (de Wet, Wood et al. 1987). 

En aquest treball s’ha emprat l’AdCMVGFPLuc, que conté el gen luc de la cuqueta 

de llum (Photinus pyralis) codificant per a l’enzim firefly luciferase, per a determinar 

possibles diferències en la transducció amb adenovirus de línies derivades de càncer de 

pàncrees. Es va mesurar l’activitat luciferasa en els extractes dels cultius cel·lulars 

transduïts amb els adenovirus AdCMVGFPLuc mitjançant el kit comercial Luciferase 

Assay System with Reporter Lysis Buffer (Promega) i seguint les recomanacions del 

fabricant. Per a preparar els extractes proteïcs dels cultius transduïts es van lisar els 

cultius amb de tampó de lisi diluït a 1x en H2O, proporcionat per el fabricant a una 

concentració 5x, a raó de 50 µl de tampó per pou de plaques de 96 pous durant 5min a 

4ºC i es van congelar les plaques a -80ºC. Després es van descongelar els extractes a t.a. 

i es van transferir 10 µl a una placa opaca de 96 pous. Es va determinar la quantitat de 

llum emesa per cada mostra mitjançant un luminòmetre de plaques Orion Microplate 

Luminometer (Berthold), que afegeix automàticament 30 µl de luciferina a cadascun dels 

pous i llegeix i enregistra la llum emesa .  

 
 

5. TÈCNIQUES DE CULTIUS CEL·LULARS EUCARIOTES 

 

5.1 Línies cel·lulars. Manteniment i condicions de cultiu 
 

En aquesta tesi s’han utilitzat diferents línies cel·lulars, totes elles creixen en adhesió 

sobre de plaques de poliestirè tractades per al cultiu de cèl·lules eucariotes adherents 

(NUNC) a 37ºC, en presència d’un 5% de CO2 i una humitat relativa del 70-80%. Les 

línies cel·lulars utilitzades s’han classificat en tres grups: línies utilitzades per a la 
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producció i/o amplificació de vectots virals, línies derivades de càncer de pàncrees humà i 

altres línies no tumorals, les seves característiques es descriuen a continuació: 

 

1) línies emprades per a l’obtenció de virus recombinants: 

 

HEK 293: línia cel·lular humana derivada de teixit epitelial de ronyó embrionari, 

establerta mitjançant la transformació amb ADN del adenovirus tipus 5 (Graham, Smiley et 

al. 1977), va ser cedida pel laboratori del Dr. Ramon Alemany, IDIBELL-Institut Català 

d’Oncologia, Barcelona. Aquesta línia expressa el gen E1A, per al que són defectius els 

adenovirus recombinants que es van utilitzar en aquesta tesi, es va utilitzar per amplificar 

partícules adenovirals i titular la concentració d’adenovirus en un extracte cru.  

HEK293T: variant de la línia cel·lular HEK293 que conté l’oncogen antigen T derivat 

del polyomavirus SV40 (Simian Vacuolating Virus 40), que permet la replicació episomal 

de plasmidis transfectats que continguin un origen de replicació SV40. Aquesta línia es va 

utilitzar per a la producció de vectors lentivirals i va ser cedida per la Dra. Susana de la 

Luna (Centre de Regulació Genòmica, CRG-PRBB, Barcelona). 

HEK 293T Φ (phoenix) amfotròpica: Línia derivada de cèl·lules HEK293T productora 

de partícules retrovirals amb alta eficiència i títols vírics molt alts. Va ser generada al 

laboratori del Dr. Gary Nolan (Univeritat de Stanford, Estats Units d’Amèrica) per 

transformació amb dos plasmidis independents per tal de que produeixin establement les 

proteínes codificades pels gens gag-pol i envelope de virus amfotròpics, que poden 

infectar la majoria de cèl·lules de mamífer en divisió. Una alíquota d’aquestes cèl·lules va 

ser comprada a la ATCC (American Type Culture Collection, Rockville, Estats Units 

d’Amèrica). 

 

2) línies derivades de càncer de pàncrees humà: 

 

NP-9, NP-18 i NP-31: Línies cel·lulars tumorals que provenen d’una metàstasis 

peritoneal, una metàstasi hepàtica i un tumor primari moderadament diferenciat, 

respectivament, perpetuades com a xenoempelts (Reyes, Villanueva et al. 1996). Van ser 

generades i cedides pel laboratori d’Investigació Gastrointestinal del Servei Digestiu de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 
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PANC-1: Línia cel·lular derivada de teixit ductal d’un adenocarcinoma de pàncrees 

humà. Aquesta línia cel·lular es va obtenir de la ATCC (American Type Culture Collection, 

Rockville, Estats Units s’Amèrica). 

BxPC-3: línia cel·lular derivada d’un adenocarcinoma de pàncrees humà Aquesta línia 

cel·lular es va obtenir de la ATCC. 

MIA PaCa-2: Línia derivada d’un adenocarcinoma de pàncrees humà. Aquesta línia 

cel·lular es va obtenir de la ATCC. 

 

A la taula següent, es descriuen les alteracions genètiques que han estat publicades 

per a les línies derivades de pàncrees tumoral utilitzades en aquesta tesi: 

 

Alteració Producte predit Alteració Producte predit Alteració Producte predit Alteració Producte predit
PANC-1 GGT-GAT Gly a Asp 273 CGT-CAT Arg a Hys Del. Hom. Absent N.D. Wt
BxPC-3 N.D. Wt 220 TAT-TGT Tyr a Cys Del. Hom. Absent Del. Hom. Absent

MIA PaCa-2 12 GGT-TGT Gly a Cys 248 CGG-TGG Arg a Trp Del. Hom. Absent N.D. Wt
NP-9 GGT-GAT Gly a Asp 175 CGC-CAC Arg a Hys Del. 11pb Absent - -
NP-18 N.D. Wt 246 ATG-GTG Met a Val N.D. Wt - -
NP-31 GGT-GAT Gly a Asp EXÓ 7** - Del. Hom. Absent - -

** Patró anòmal detectat en assaigs de polimorfisme conformacional (SSCP), però mutació no aïllada
- Desconegut
Wt= Wild-type , normal
Del. Hom. = Del·lecció Homòloga
N.D.= no detectat

Línia
Alteracions Genètiques Línia cel·lular

K-Ras p53 p16 DPC4  (gen Smad4 )

 
 

3) línies derivades de teixits no tumorals: 

 

HPDE6/E6E7 clon7: línia cel·lular derivada d’epiteli ductal de pàncrees humà normal 

immortalitzada per transfecció dels gens E6 i E7 del virus del papiloma humà 16 (HPV16). 

Aquesta línia va ser establerta per Furukawa i col. (Furukawa, Duguid et al. 1996) i cedida 

pel laboratori del Dr. Francesc Xavier Real (CNIO, Madrid). 

NIH/3T3: Línia cel·lular derivada de fibroblasts d’embrions de ratolí NIH Swiss. 

Aquesta línia cel·lular es va obtenir de la ATCC. 

 

Les cèl·lules es creixien en medi de cultiu complet suplementat amb 10% sèrum fetal 

boví (FBS) (GIBCO, Invitrogen), una mescla d’antibiòtics (penicil·lina 100 U/ml i 

estreptomicina 100 µg/ml) (GIBCO, Invitrogen). El medi de cultiu per a cada una de les 

línies es descriu a continuació: 

- HEK 293, HEK 293T, HEK 293T Φ, NP-9, MIA PaCa-2, PANC-1, BxPC-3 i 

NIH/3T3: medi Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) (GIBCO, Invitrogen). Que es 

complementava amb L-glutamina (2 mM) (GIBCO, Invitrogen). 
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- NP18 i NP-31: medi Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 (GIBCO, 

Invitrogen) que conté L-glucosa (4500 mg/l), glutamax i piruvat sòdic. 

- HPDE6/E6E7 clon7: medi Keratinocyte Serum Free (KSF) (GIBCO, Invitrogen) 

que es complementava amb 50mg/ml d’extracte pituitari boví (BPE, Bovine Pituitary 

Extract) i 5ng/ml de factor de creixement epidèrmic (EGF, Epidermal Growth Factor). 

 

La manipulació de les línies cel·lulars es va dur a terme dins d’una cabina de 

bioseguritat de nivell 2, amb flux laminar vertical i els residus van ser inactivats amb 

hipoclorit de sodi al 20% i/o autoclau, abans de ser descartats. 

 

5.2. Tècniques bàsiques de cultius cel·lulars 
 

5.2.1 Propagació de cèl·lules adherents 
 

Quan les cèl·lules adherents, que creixen en monocapa, arribaven a una 

confluència alta es procedia a la seva propagació per mitjà de la tripsinització. La 

tripsinització també es duia a terme quan es volia calcular el nombre total de cèl·lules en 

una placa o bé plaquejar un número de cèl·lules en concret, de manera que es disgregava 

la monocapa, es resuspenien les cèl·lules en medi de cultiu, es comptaven en un 

hemicitòmetre i es calculava la concentració (cèl·lules/ ml) (apartat 5.2.3). 

Per a tripsinitzar les cèl·lules, es retirava el medi de cultiu de la placa, es feia un 

rentat amb PBS 1x i se li afegia tripsina-EDTA (GIBCO, Invitrogen) 1x en PBS 1x suficient 

per a cubrir tota la placa (p.e. 2 ml per una placa de 100 mm de diàmetre). Posteriorment 

s’’incubava a 37ºC de 1-5 min o fins que s’observava que les cèl·lules es començaven a 

despendre de la placa. Aleshores, s’hi afegia 4 vegades el volum de tripsina-EDTA 1x en 

PBS de medi de cultiu complet, ja que el FBS atura la tripsinització, i les cèl·lules es 

resuspenien per pipeteig, i es sembraven en una placa nova. 

 

5.2.2 Congelació i descongelació de cèl·lules 
 

Les cèl·lules s’emmagatzemen per períodes llargs en alíquotes congelades en un 

tanc de nitrogen líquid a -180ºC. La congelació es realitzava en presència d’un agent 

crioprotector, normalment dimetilsulfòxid (DMSO), que evita la formació de cristalls de gel 

durant la congelació i el dany cel·lular durant el procés de descongelació.  
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Les cèl·lules crescudes en adhesió i amb una confluència menor al 80%, es van 

tripsinitzar i la solució on es resuspenien es va centrifugar a 800g durant 5min. Es retirava 

el líquid i el precipitat, corresponent a les cèl·lules, es resuspenia en 1ml de solució de 

congelació i es dipositava en un tub de criopreservació. Els tubs es van col·locar en un 

recipient per congelar-los gradualment (Mr.Frosty, NUNC), posteriorment es van col·locar 

a -80ºC durant un mínim de 4 h i finalment, es van transferir a un tanc de nitrogen líquid. 

Quan es va necessitar descongelar una alíquota de cèl·lules congelades, el criotub 

es col·locava en un bany humit a 37ºC i s’agitava per tal de que la descongelació fos el 

més ràpida possible. Un cop descongelat el contigut, es transferia a un tub més gran on 

s’hi afegien 9ml de medi de cultiu complet, aquest tub es centrifugava a 800g 5min. El 

precipitat, corresponent a les cèl·lules, es resuspenia en 10ml del medi de cultiu complet 

adient i es col·locava en una placa de Petri de 100mm de diàmetre. 

 

5.2.3 Anàlisi del número i concentració de cèl·lules vives en un cultiu 
 

Breument, un cop es tenien les cèl·lules en suspensió, es diluïa una alíquota amb 

solució de Blau de tripà (Trypan Blue Solution, Sigma), colorant que penetra dins de 

cèl·lules amb la membrana malmesa. S’aplicava una gota de la disolució en 

l’hemicitòmetre o càmara de Neubauer, un portaobjectes en el que hi ha senyalat un 

quadrat principal de 3mm3 de superfície, dividit en 9 quadrats secundaris de 1mm3. 

Posteriorment, s’observava la càmara de Neubauer en un microscopi invertit Olympus 

CK2 (Olympus) o Leica IM (Leica) i es comptaven les cèl·lules que no eren blaves i 

estaven localitzades dins dels quatre quadrants secundaris disposats als vèrtexs del 

quadrat principal. Finalmet es calculava la concentració de cèl·lules per ml aplicant la 

següent fórmula, on 104 és el factor de correcció del volum de la càmara de Neubauer: 

 

[cèl·lules/ml]= mitja del número de cèl·lules per quadrat x factor de dilució x 104 

 

En el cas de voler saber el número de cèl·lules total s’aplicava el següent càlcul: 

 

nº total cèl. = [cèl·lules/ml] x volum total original 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Solució de congelació: 90% FBS (GIBCO, Invitrogen) i 10% DMSO (Sigma). 
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5.3  Introducció d’ADN en cèl·lules adherents 
 

Per tal d’introduir ADN plasmídic dins de cèl·lules eucariotes i aconseguir que 

aquestes expressin un transgèn, de manera transitòria o estable, s’han desenvolupat una 

gran varietat d’estratègies basades en la transfecció per mètodes químics o físics i la 

transducció amb virus. En aquest apartat es descriuen els dos mètodes químics que es va 

utilitzar per transfectar transitòriament cèl·lules en adhesió utilitzant lípids catiònics o bé 

mitjançant la coprecipitació amb fosfat càlcic (CaPO4). Així com els mètodes de 

transducció amb retrovirus, lentivirus i adenovirus. 

 

5.3.1 Transfecció transitòria d’ADN 
 

5.3.1.1 Transfecció transitòria mitjançant lípids catiònics 

 

El mètode es basa en la capacitat dels lípids cationics per unir-se a les mol·lècules 

d’ADN, degut a una atracció de càrregues, i la formació d’un complex catiònic estable que 

s’adhereix posteriorment a la membrana de la cèl·lula, atret per les seves càrregues 

negatives. Un cop fusionat el complexe amb la membrana cel·lular, l’ADN s’allibera al 

citoplasma cel·lular (Felgner, Gadek et al. 1987). En aquesta tesi es van utilitzar els 

rectius comercials Lipofectamine 2000 i PLUS™ Reagent (Invitrogen). 

Per a la transfecció es van seguir les recomanacions del fabricant. Breument, el 

dia abans de la transfecció es van plaquejar 200.000 cèl·lules en una placa de 60mm de 

diàmetre, de manera que al dia següent el cultiu tingués una confluència del 50-80%. Per 

a la formació dels complexes catiònics es van diluir 1mg d’ADN amb 100µl de medi Opti-

MEM® I Reduced Serum Medium (GIBCO, Invitrogen) sense serum i es va afegir 6µl del 

reactiu PLUS™ Reagent (Invitrogen), la barreja es va incubar 15min a t.a.. Després, 

s’afegia 4µl de Lipofectamine™ 2000 i 100µl més de medi Opti-MEM i la barreja 

s’incubava 15min a t.a.. Es va retirar el medi de la placa de cultiu i es van afegir els 200µl 

de la barreja de transfecció preparada i 800 µl de medi Opti-MEM a la placa. Després de 

4h d’incubació a 37ºC i dins d’un incubador de CO2, es va canviar el medi de transfecció 

per medi de cultiu adient per a la línia cel·lular. Passades 48h de la transfecció es va 

procedir a evaluar l’expressió dels transgens.  
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5.3.1.2 Transfecció transitòria mitjançant la coprecipitació amb fosfat càlcic 

 

La transfecció transitòria mitjançant la coprecipitació d’ADN  amb fosfat càlcic 

(Ca2PO4) es va utilitzar per transfectar les cèl·lules empaquetadores de vectors retrovirals 

o lentivirals. 

Es va retirar el medi de cultiu 5min abans de la transfecció i es va afegir medi nou 

suplementat amb 5 µl de cloroquina 50mM (concentració final 25µM). L’ús d’aquest 

compost és important ja que es creu que la internalització de l’ADN durant la transfecció 

amb fosfat càlcic es fa a través dels lisosomes i la cloroquina inhibeix les DNases 

lisosomals, neutralitzant el pH intern dels lisosomes, i impedint la degradació de l’ADN 

transfectat. Mentrestant es va preparar la barreja dels següents reactius, atemperats 

prèviament a t.a., en un tub de polipropilè de 15ml (Falcon): 5-10µg d’ADN, 439µl d’H2O 

destil·lada i 61µl de CaCl2 2M. Tot seguit es van afegir 500µl de tampó HBS 2x gota a 

gota mentre el contingut del tub es barrejava continuament mitjançant la formació de 

bombolles d’aire, expulsant aire amb una pipeta de vidre Pasteur i un pipetus automàtic. 

La solució de transfecció així preparada, es va afegir i repartir per tota la placa de cultiu 

gota a gota i es va barrejar suaument. Tot seguit, es va observar amb un microscopi 

invertit la presència de petites partícules negres, corresponents als precipitats de l’ADN 

amb el fosfat càlcic. El medi de cultiu es va canviar per medi fresc passades 16h de la 

transfecció, ja que una incubació amb cloroquina major de 24h resulta tòxica per les 

cèl·lules, i passades 48h de la transfecció es va procedir a evaluar l’expressió dels 

transgens.  

 

Nota adicional: El pH del tampó HBS 2x és determinant per a la formació dels 

coprecipitats i, per tant, per a l’eficiència de transfecció. Per això es van preparar tres 

estocs a diferents pH entre 6,9 i 7,1 i es van testar les eficiències mitjançant la transfecció 

del plasmidi pRAV-Flag, on hi ha clonat el gen de la proteïna verda fluorescent (EGFP, 

Enhanced Green Fluorescent Protein) (cedit pel laboratori del doctor Albert Jordà, Centre 

de Regulació Genòmica, CRG-PRBB, Barcelona) en cèl·lules HEK293. La transfecció es 

va dur a terme com s’ha descrit abans i es va escollir l’estoc de tampó HBS2x amb el qual 

s’observaven més cèl·lules HEK293 verdes a les 48h post-transfecció.  
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REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Cloroquina 50mM: es van dissoldre 0,025g de cloroquina (Sigma) per ml d’H2O 

destil·lada, la solució es va filtrar, aliquotar i emmagatzemar a -20ºC. 

- CaCl2 2M: dissoldre 294mg de CaCl2 (Sigma) per ml d’ H2O destil·lada, la solució es va 

filtrar, aliquotar i emmagatzemar a -20ºC. 

- Tampó HBS 2x (per un volum de 100ml): 5ml d’HEPES 1M (concentració final de 

50mM), 1ml de KCl 1M (concentració final de 10mM), 0,22g de dextrosa o d-glucosa 

(Sigma) (concentració final de 12mM), 5,6ml de NaCl 5M (concentració final de 280nM) i 

1ml de Na2HPO4·2H2O 75mM (concentració final de 1,5mM). Després es va ajustar el pH 

entre 6.9-7.1, es van filtrar les solucions amb un filtre de 0,45 μm (Millipore), aliquotar i 

emmagatzemar a -20ºC. 

- HEPES 1M: 260mg d’HEPES sodium salt (Sigma) per ml d’ H2O destil·lada, la solució es 

va filtrar i guardar a t.a.. 

- KCl 1M: 74,4mg de KCl (Sigma) per ml d’ H2O destil·lada, la solució es va filtrar i guardar 

a t.a.. 

- NaCl 5M: 292,2g de NaCl (Sigma) per ml d’ H2O destil·lada, la solució es va filtrar i 

guardar a t.a.. 

- Na2HPO4·2H2O 75mM: 13,2mg de Na2HPO4·2H2O per ml d’ H2O destil·lada, la solució es 

va filtrar i guardar a t.a.. 

 

5.3.2 Transducció de cèl·lules adherents amb vectors virals 
 

La transducció de cèl·lules amb virus consisteix en posar en contacte les cèl·lules 

diana amb el virus durant un període de temps, i en unes condicions en què s’afavoreixi la 

infecció.  

 

La manipulació de vectors virals es va dur a terme dins d’una cabina de 

bioseguritat de nivell 2, amb flux laminar vertical i els residus van ser inactivats amb 

hipoclorit de sodi al 20% i autoclau, abans de ser descartats. 

 

5.3.2.1 Retrovirus recombinants 

 

La transducció amb vectors retrovirals defectius en replicació es va utilitzar per 

generar línies cel·lulars derivades que sobreexpressesin de manera estable transgens 
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d’interés. Les línies derivades generades es van considerar pools de cèl·lules, ja que 

podíen tenir diferents graus d’expressió del transgèn. També és van generar clons, on 

totes les cèl·lules proveníen d’una mateixa cèl·lula transduïda progenitora, els clons es 

van establir per ring cloning o bé per dil·lució límit. 

 

Obtenció de retrovirus 

 

Per a la obtenció de partícules retrovirals es va utilitzar la línia cel·lular 

empaquetadora de retrovirus HEK 293T Φ amfotròpica (apartat 5.1), que expressa de 

manera estable els productes proteïcs dels gens gag, pol i env, necessaris poder produir 

virions infectius. I es va aplicar el protocol desenvolupat pel Dr. Gary Nolan 

(http://www.stanford.edu/group/nolan/protocols/pro_helper_dep.html). 

Breument, es van preparar dues plaques de 100 mm de diàmetre amb 3x106 

cèl·lules empaquetadores de virus HEK 293T Φ el dia anterior a la transfecció, de manera 

que la seva confluència en el moment de transfectar fos del 50-60%. La transfecció dels 

plasmidis retrovirals que duien els transgens d’interés, o els plasmidis control, es va 

realitzar mitjançant fosfat càlcic (apartat 5.3.1.2) i al dia següent es va canviar el medi de 

transfecció per 9 ml de medi de cultiu nou. El pas següent va ser recollir el medi de cultiu 

de les cèl·lules productores on s’havien anat alliberant les partícules virals i que a partir 

d’ara anomenarem sobrenadant. Es van recollir tres sobrenadants a diferents temps 

després del canvi de medi de transfecció, 24h, 30h i 48h (aquest sobrenadant es va 

recollir de la placa del sobrenadant de 24h, a la que se li van afegir 9ml de medi complet 

posteriorment), i amb cadascun d’ells es va dur a terme un cicle de transducció de les 

cèl·lules diana. Els sobrenadants es van filtrar utilitzant una xeringa de 10 ml i un filtre de 

0,45 μm (Millipore) i es van conservar en gel fins al moment de la transducció.  

Tots els plasmidis retrovirals contenen les seqüències empaquetadores que 

activen la encapsidació dels  virions en les cèl·lules empaquetadores, un gen que 

confereix resistència a un antibiòtic i el transgèn clonat, a excepció dels plasmidis control. 

En aquesta tesi s’han generat els retrovirus que  es detallen a continuació: 
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Nom Vector Insert Gen de Antibiòtic de
del retrovirus retroviral (tamany) sel·lecció sel·lecció

Cx26 humana neomicina
(900pb) fosfotransferasa

Cx43 de rata pac  (Puromicin 
 (1,1Kb) N-acetil-transferasa)

E-cadherina humana pac  (Puromicin 
(2,8Kb) N-acetil-transferasa)

neomicina
fosfotransferasa
pac  (Puromicin 

N-acetil-transferasa)pBabe pBabe puromicina

-

-

pLXSN pLXSN geneticina (G418)

pLCx26

pBabe-Cx43

pBabe-Ecad

geneticina (G418)

puromicina

puromicina

pLXSN

pBabe

pBabe

 
 

 

Titulació de retrovirus recombinants 

 

Abans de transduir les cèl·lules diana, es va comprovar la producció de retrovirus i 

es va determinar el títol del sobrenadant de cèl·lules productores mitjançant la transducció 

de cèl·lules NIH3T3, amb diferents dilucions de sobrenadant viral. La transducció va 

consistir en posar en contacte el sobrenadant que conté els retrovirus amb les cèl·lules 

diana en presència de polibrè. El polibrè és un policatió que facilita la unió del virus a la 

superfície cel·lular i minimitza la repulsió per forces electrostàtiques que de forma natural 

s’estableix entre ells al presentar una càrrega neta negativa. Després, es van seleccionar 

les cèl·lules transduïdes amb l’antibiòtic per al qual confereix resistència el vector retroviral 

i finalment es va calcular el títol comptant el número de les colònies resistents.  

Breument, es van sembrar 10000 cèl·lules per pou en plaques de 6pous, després 

de 24h es va retirar el medi i es va afegir medi complet que contenia polibrè (8μg/ml en 

H2O destil·lada) (Sigma) i diferents dilucions virals (desde 0,01μl a 0,1ml). S’incubaven a 

37ºC 16h en un incubador, i passat aquest temps es retirava el medi de transducció i i 

s’afegia medi fresc. A les 48h s’iniciava la sel·lecció amb l’antibiòtic: 800μg/ml de G418 

(GIBCO, Invitrogen) o 2mg/ml de puromicina (Sigma). 

Després d’una setmana de sel·lecció, els clons resistents es tenyien amb blau de 

metilè (apartat 5.6.2) i es comptaven. El càlcul del títol s’obtenia d’aplicar la següent 

fórmula, on CFU són les unitats formadores de colònia: 

 

CFU/ml= número de colònies blaves  / volum de virus (ml) 
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Transducció i sel·lecció de cèl·lules diana transduïdes 

 

Es van dur a terme tres cicles de transducció de les cèl·lules diana, el primer amb 

el sobrenadant de 24h i va durar 8h, el segon amb el sobrenadant de 30h i va durar 16h i 

l’últim amb el sobrenadant de 48h i va durar 16h. El dia abans de la primera transducció 

es plaquejaven les cèl·lules diana en plaques de 100mm de diàmetre, de manera que en 

el moment de la transducció estiguessin a un confluència de 50-60% ja què per a la 

infecció amb retrovirus es produeixi és imprescindible que les cèl·lules diana s’estiguin 

dividint (Miller, Adam et al. 1990). 

En cada transducció i per a cada placa de 100mm de diàmetre, es va retirar el 

medi de cultiu, es va afegir la següent solució de transducció: 2ml de sobrenadant filtrat, 

2ml de medi de cultiu fresc adient per a la línia cel·lular diana i 40µl de polibrè 5mg/ml. Tot 

seguit, la placa es va incubar durant 8h o 16h, segons el cicle de transducció, a 37ºC dins 

d’un incubador de CO2.  

Un cop acabats els tres cicles de transducció, es van sel·leccionar les cèl·lules 

transduïdes afegint al medi de cultiu l’antibiòtic al qual conferia resistència el plasmidi 

retroviral. La concentració final en el medi de cultiu va ser 800µg/ml per a la geneticina  

(GIBCO, Invitrogen) (plasmidis pLXSN i pLCx26) i entre 0.5-1 µg/ml per a la puromicina 

(Sigma) en funció de la línia cel·lular (plasmidis pBabe, pBabe-Cx43 i pBabe-Ecad). 

Les cèl·lules que van sobreviure a una setmana de cultiu amb medi de sel·lecció 

es van considerar com a una línia cel·lular derivada corresponent a un pool de cèl·lules. 

 

Aïllament de clons resistents 

 

1) Aïllament de clons pel mètode del ring clonning 

 

Aquest mètode de clonatge permet aïllar físicament un clon de cèl·lules crescut en 

una placa de cultius mitjançant cilindres de vidre (Sigma) i la seva posterior tripsinització 

independent de la resta de clons de la placa. Aquests estratègia es va dur a terme en 

línies cel·lulars que no tenen un creixement molt ràpid i/o no poden sobreviure al mètode 

de la dilució límit. 

Un cop transduïda una placa de 100mm, es va tripsinitzar i propagar a tres plaques 

a diferents dil·lucions: 1:3, 1:5 i 1:10. Totes tres es van mantenir amb medi de sel·lecció 

durant una setmana mínim i passat aquest temps es va analitzar a quina placa havien 
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crescut colònies de cèl·lules prou allunyades entre si i s’hi va marcar la posició amb un 

rotulador al exterior de la placa. Després es va retirar el medi de cultiu de la placa, es va 

fer un rentat amb PBS 1x i es va col·locar un cilindre de vidre sobre cadascuna de les 

colònies, amb un dels extrems prèviament impregnat amb una mica de vaselina, que 

servia per adherir el cilindre a la placa i aïllar-ne el seu contingut. Aleshores es van omplir 

els cilindres amb unes gotes de solució de tripsina-EDTA 1x en PBS 1x i la placa es va 

incubar 5-7min a 37ºC en un incubador de CO2. Un cop les cèl·lules dins del cilindre 

estaven desenganxades de la placa, es va agafar una mica de medi de cultiu complet 

amb una pipeta de vidre Pasteur i es van resuspendre suaument i amb molt de compte de 

no moure el cilindre. Cada colònia es va plaquejar en un pouet independent d’una placa 

de 96 pous i es va anar propagant com a un clon de cèl·lules independent.  

 

2) Aïllament de clons per dilució límit 

 

Aquest mètode de clonatge permet assegurar la formació d’un clon a partir d’una 

única cèl·lula transduïda, ja que es basa en plaquejar teòricament una única cèl·lula per 

pouet en una placa de 96 pous i expandir el clon a partir d’aquesta. Aquesta estratègia es 

va dur a terme en línies cel·lulars que presenten una proliferació alta i que sobreviuen bé 

a condicions de cultiu en aïllament individual. 

Un cop transduïda una placa de 100mm, es van tripsinitzar i es van resuspendre 

les cèl·lules en el medi de sel·lecció adient. Es va calcular la concentració de cèl·lules per 

ml, es va preparar una dil·lució de concentració final igual a 10 cèl·lules/ml i es van 

plaquejar 100 µl de suspensió cel·lular per pouet en plaques de 96 pous. El dia següent es 

va analitzar pou per pou la presència d’una, cap o més d’una cèl·lula i es van sel·leccionar 

els pous on només hi havia una cèl·lula. Els clons generats en aquests pous es van anar 

propagant  individualment en el medi amb la sel·lecció adient. 

 

5.3.2.2  Lentivirus recombinants 

 

La transducció amb vectors lentivirals defectius en replicació es va utilitzar per 

generar línies cel·lulars que expressesin de manera estable un short hairpin RNA 

(shRNA). Un shRNA és una seqüència d’ARN de doble cadena que es sintetitza a partir 

d’un ADN motlle per transcripció de la polimerasa d’ARN tipus III. Aquest ARN de doble 

cadena presenta complementarietat per un ARNm diana al que es pot unir i activar el 
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sistema d’interferència d’ARN, que causa la degradació del missatger, i dona lloc a la 

inhibició de l’expressió. 

Els plasmidis pLKO.1-puro portadors dels shRNAs es van obterir de la llibreria 

comercial TRC shRNAs MISSIONTM (Sigma), basada en la llibreria del Consorci de RNAi 

(TRC). La col·lecció TCR es va desenvolupar al Broad Institute of Massachusetts Institute 

of Technology a la Universitat de Hardvard, i consisteix actualment en 159000 constructes 

amb shRNAs clonats per a 16000 gens humans. En aquests plasmidis la seqüència del 

shRNA està clonada després del promotor U6, permetent la seva expressió en cèl·lules 

eucariotes, a més a més també hi ha clonat un gen que confereix resistència al antibiòtic 

puromicina. 

En aquesta tesi es van utilitzar el plasmidi pLKO.1-puro-shRNAEcad, on hi ha 

clonat un shRNA contra l’E-cadherina humana, i el plasmidi control pLKO.1-puro-

shRNACt, on hi ha clonat un shRNA sense seqüència diana humana coneguda. 

 

Obtenció del lentivirus 

 

La obtenció de les partícules lentivirals es va dur a terme mitjançant la 

cotransfecció transitòria de cèl·lules HEK293T amb fosfat càlcic (ap. 5.3.1.2) dels 

plasmidis: pCMV-VSV-G (on hi ha clonada la proteïna de l’envolta viral VSV-G que 

interacciona amb els fosfolípids de la membrana cel·lular produint la internalització del 

virus), pCMVΔR8.91 (on hi ha clonats els gens gag i pol) i un dels plasmidis derivats del 

vector pLKO.1-puro, pLKO.1-puro-shRNAEcad o pLKO.1-puro-shRNACt.  

Es van preparar dues plaques de 100 mm de diàmetre amb 2-3x106 cèl·lules HEK 

293T,  de manera que la confluència el dia de la tranfecció fos del 50-60%. Es van 

transfectar simultàniament 10μg de pVSV-G, 15μg de pCMVΔR8.91 i 15μg del plasmidi 

pLKO.1-puro-shRNAEcad o shRNAControl. Setze hores després es va canviar el medi de 

transfecció per 9 ml de medi complet i es van recollir els sobrenadants de cultiu de les 

cèl·lules productores a 24h i 48h, després del canvi de medi de transfecció. Els 

sobrenadants es van centrifugar 10min a 2500rpm en una centrífuga Multifuge3L 

(Heraeus), per tal de precipitar les cèl·lules mortes flotants, es van filtrar utilitzant una 

xeringa de 10 ml i un filtre de 0,45 μm (Millipore) i es van conservar a 4ºC. Es van 

col·locar 4ml de sucrosa al fons dels tubs Ultra-clear polyalomer 25x89mm (BECKMAN 

COULTER) i es van afegir els sobrenadants. Es van concentrar els lentivirus 

recombinants per centrifugació a 4ºC i a 26700rpm durant 2h, en una ultracentrífuga 
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OptimaL-100K Ultracentrifuge (BECKMAN COULTER) i un rotor SW32.Ti. Un cop 

acabada la ultracentrifugació, el contingut dels tubs es va descartar per decantació i els 

precipitats es van resuspendre en un volum aproximat de 200μl de PBS1x. Els lentivirus 

es van emmagatzemar a -80ºC. 

 

Transducció i sel·lecció de cèl·lules transduïdes 

 

En el cas de la transducció amb vectors lentivirals només es va dur a terme un 

únic cicle de transducció ja que els títols virals eren molt alts. El dia anterior a la 

transducció es van plaquejar les cèl·lules diana en plaques de 6 pous a raó de 

350.000cèl·lules per pou. La transducció va consistir en canviar el medi de cultiu per 2ml 

de medi nou juntament amb 200μl de l’estoc viral. La placa es va centrifugar a 1200rpm 

durant 2h a t.a. en una centrífuga adaptada per centrifugar plaques Multifuge3L (Heraeus) 

i es va incubar 24h a 37ºC en un incubador de CO2. Posteriorment les cèl·lules es van 

propagar en medi de cultiu amb puromicina, a una concentració entre 0.5-1 µg/ml (Sigma), 

depenent de la línia cel·lular. 

El pool de cèl·lules que van sobreviure a dos dies de cultiu es van utilitzar en 

experiments posteriors. 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Solució de sucrosa: 20% de sucrosa (Sigma) en H2O destil·lada (p/v). 

- Plasmidi lentiviral amb shRNA contra l’E-cadherina: MISSION shRNA Bacterial Glycerol 

Stock TRCN0000039666 (Núm. Cat. SHGLYC-TRCN0000039666). 

- Plasmidi lentiviral control: MISSION Non-Target shRNA Control Vector (Núm. Cat. 

SHC002). 

 

5.3.2.3  Adenovirus recombinants 

 

En aquesta tesi, es van utilitzar vectors adenovirals recombinants derivats de 

l’adenovirus humà del serotip 5 i defectius en replicació, perquè la regió del gen E1A es 

troba del·leccionada en el seu genoma. Aquests vectors contenien, a més del transgèn, 

tots els gens essencials pel cicle vital dels adenovirus excepte el gen E1A.  

Els vectors adenovirals utilitzats han estat els següents: 
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- AdTK: adenovirus recombinant que expressa el gen de la timidina quinasa del 

virus de l’Herpes simplex de tipus 1 (HSV-1) (Carrio, Romagosa et al. 1999). 

- AdCMVGFPLuc: adenovirus recombinant que expressa els gens EGFP  i luc sota 

el control de dos promotors constitutius CMV. El gen EGFP codifica per la proteïna EGFP 

(enhanced green fluorescent protein), una proteïna mutada de la GFP de l’Aequorea 

victoria, mentre que el gen luc de la cuqueta de llum codifica per l’enzim firefly luciferase. 

Va ser cedit pel Dr Ramon Alemany (ICO-IDIBELL) (Alemany and Curiel 2001).  

- Adtat8TK: adenovirus recombinant que expressa el gen de la timidina quinasa del 

virus HSV-1 fusionat amb la seqüència codificant per al pèptid de transducció tat8, 

provinent del genoma del virus de la immunodeficiència humana (HIV) i que confereix a la 

timidina quinasa la capacitat de transduir cèl·lules independentment d’un vector 

(Cascante, Huch et al. 2005). Va ser generat en el laboratori per l’estudiant Alex Rojas bie 

Thomsen. 

- Adtat8TKIE: adenovirus recombinant que expressa dos gens d’interés el gen de 

la timidina quinasa del HSV-1 fusionat al pèptid de transducció tat8, seguit del gen de l’E-

cadherina humana, separats per una seqüència IRES (Ribosomal Entry Segment), que 

permet la generació d’ARN missatgers (ARNm) bicistrònics. Aquests ARNm es 

caracteritzen per permetre i assegurar la traducció simultània dels dos gens. Va ser 

generat en el laboratori per l’estudiant Alex Rojas bie Thomsen. 

 

La manipulació d’adenovirus es va dur a terme dins d’una cabina de bioseguritat 

de nivell 2, amb flux laminar vertical i els residus van ser inactivats amb hipoclorit de sodi 

al 20% i autoclau, abans de ser descartats. 

 

Amplificació de vectors adenovirals 

 

Per tal d’obtenir un estoc viral amb una gran quantitat de partícules víriques i en 

grans volums, es van amplificar els virus a partir d’un primer homogenat viral mitjançant 

vàries rondes d’infecció sobre les cèl·lules HEK293. 

El protocol d’amplificació varia lleugerament en funció de l’adenovirus, ja que el 

cicle vital pot no ser idèntic en el temps. En general, es va infectar una placa de 150mm 

de diàmetre a una confluència del 90% aproximadament amb 1ml del primer homogenat 

viral i 20ml de medi de cultiu suplementat amb 10% de FBS inactivat per calor (per 

incubació a 56ºC durant1h). Quan es va observar efecte citopàtic (caracteritzat perquè les 
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cèl·lules es tonen arrodonides i refràctils i la monocapa comença a desenganxar-se de la 

placa de cultiu) en el 90-95% de les cèl·lules, típicament entre 36-72h després de la 

transducció, es van recollir tant el sobrenadant com les cèl·lules en un tub de polipropilè 

de 50ml (Falcon). Després es va generar un homogenat viral total mitjançant tres cicles de 

congelació a -80ºC i descongelació a 37ºC, i es va centrifugar el tub durant 10min a 600g. 

El sobrenadant, corresponent al segon homogenat, es va guardar a -80ºC o es va utilitzar 

per a infectar una segona ronda de plaques de 150mm de diàmetre, a raó de 1/10 del 

volum total del segon homogenat per placa. Per tal d’obtenir el tercer homogenat es va 

procedir com en el cas del segon i tot seguit es van infectar 25 plaques de 150mm de 

diàmetre també amb 1/10 del volum total del tercer homogenat total. Finalment, quan es 

va observar efecte citopàtic en un 95% de la placa, es van recollir els sobrenadants i les 

cèl·lules de les 25 plaques, es van sometre als tres cicles de congelació/descongelació i 

es van centrifugar 10min a 600g a t.a.. El sediment es va resuspendre en 10% 

glicerol(Sigma) en PBS++ (v/v), a raó de 20ml per al sediment de 30plaques. Es van 

realitzar tres cicles de congelació-descongelació i es va tornar a centrifugar 15min a 

1000g, per tal d’eliminar al màxim les restes cel·lulars. El sobrenadant corresponia a 

l’extracte viral cru i es va emprar per a infectar cèl·lules en adhesió. 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- PBS++: PBS 1x (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 4.3 mM Na2HPO4, 1.4 mM KH2PO4, pH= 

7,3) complementat amb 0.68mM CaCl2·2H2O i 0.5mM MgCl2·6H2O. 

 

Titulació d’un estoc d’adenovirus  

 

S’han desenvolupat diversos mètodes per a titular un estoc d’adenovirus. En 

aquest treball se n’han utilitzat dos de diferents: la titulació per DO a 260nm que expressa 

el resultat en partícules virals (vp) per ml i la titulació per tinció de la proteïna viral hexó 

que expressa el resultat en unitats formadores de placa (pfu) per ml. 

 

1) Titulació per DO a 260 nm (vp/ml)  

 

El mètode es basa en determinar l’absorbància del ADN viral a 260nm de longitud 

d’ona i calcular la concentració de partícules virals totals sense discriminar entre 

partícules infectives i no infectives. 
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Es va preparar una dilució de l’estoc viral en un tampó de lisi que conté SDS. 

Aquesta es va incubar a 56ºC 10 min i es va centrifugar a 10000 rpm 30s. Després, es va 

determinar la DO del sobrenedant a 260 nm mitjançant un espectrofotòmetre Ultrospec 

3100 pro (Amersham Bioscience). La concentració de l’estoc viral es va calcular aplicant 

la següent fórmula, on 1,1·1012 és el coeficient d’extinció del virus per unitat de DO: 

 

vp/ml = DO260 x factor de dilució x (1,1x1012) 

 

També es va determinar l’absorbància a 280nm (DO280), per determinar la puresa 

de la mostra. El quocient DO260/DO280 ens informa de la proporció de proteïnes 

contaminants respecte ADN que hi ha a la mostra, de manera que quan el seu valor 

estava entre 1,8 i 2 indicava una alta proporció d’ADN i una puresa alta. 

 

2) Titulació per tinció de la proteïna hexó (pfu/ml) 

 

Aquest mètode es basa en detectar la proteïna viral hexó, per 

immunofluorescència, en un cultiu de cèl·lules HEK293 transduïdes amb un volum 

conegut de l’estoc viral. Mitjançant el recompte de cèl·lules positives es pot calcular la 

concentració de partícules infectives i expressar-la en unitats formadores de placa 

(pfu/ml). 

Es va preparar una bateria de dilucions seriades de l’estoc viral, des d’una unitat 

de volum de virus per 102 unitats de diluent fins a una unitat per 1010 unitats. Es van 

plaquejar cèl·lules HEK293 en una placa de 96 pous a raó de 5x104 cèl·lules per pouet en 

un volum de 100μl, en triplicat. Tot seguit, s’hi van afegir 100 μl de cada dilució i la placa 

es va incubar durant 18-20h a 37ºC en un incubador de CO2. Passat aquest temps, es va 

retirar el medi i es van fixar les cèl·lules amb MeOH fred durant 20 min a –20ºC. Després 

es van fer tres rentats amb una solució de bloqueig 1% albúmina bovina (BSA) en PBS++  

(p/v) i es van incubar amb l’anticòs primari generat contra la proteïna hexó, diluït 1/3 en 

PBS++  (v/v), durant 1h a 37ºC. Es van rentar els pouets amb PBS++ i es van incubar amb 

l’anticòs secundari unit al fluorocrom Alexa Fluor 488 (Molecular Probes). Finalment, es 

van realitzar els últims rentats amb PBS++ i es van comptar el número de cèl·lules 

positives dels tres pouets de la dilució escollida, amb l’ajut d’un microscopi invertit de 

fluorescència Leica DM IRB (Leica). El càlcul de la concentració es va obtenir aplicant la 

fórmula:  
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pfu/ml= (mitja de cèl·lules positives x factor de dilució x 1000µl)/100µl 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Tampó de lisi del estoc viral: 10 mM Tris·Cl pH 7,4, 1mM EDTA, SDS 0.1% (p/v). 

- Solució de bloqueig 1% albúmina bovina (BSA) (Sigma) en PBS++  (p/v). 

- Anticòs primari contra la proteïna adenoviral hexó: cedit amablement pel laboratori del 

Dr. Ramon Alemany (IDIBELL-Institut Català d’Oncologia, Barcelona). 

 

Transducció de cèl·lules adherents amb adenovirus 

 

El dia anterior a la transducció, es van plaquejar 200000 cèl·lules en una placa de 

60mm. Al dia següent, es va descongelar una alíquota de l’adenovirus en gel i es va 

preparar la dilució del virus, en funció de la dosi d’infecció, en medi de cultiu adient a les 

cèl·lules diana. Es va retirar el medi de cultiu, i es fa afegir el medi amb adenovirus. 

Després de 4h d’incubació a 37ºC en un incubador de CO2, es retirava el medi de 

transducció i s’afegia medi de cultiu fresc. 

 

5.4 Tractament amb drogues 
 

5.4.1 Ganciclovir (Cymevene® inyectable, Roche) 
 

Per a l’ús de ganciclovir es va preparar una solució estoc 1000 vegades 

concentrada, diluint 10mg del fàrmac comecial Cymevene®inyectable (Roche) en 1ml de 

PBS1x, i es va esterilitzar per filtració. 

 

5.4.2 Gemcitabina (GEMZAR®, Lilly Co.) 
 

La droga quimioterapèutica gemcitabina (GE), es va obtenir de Lilly Co. Espanya 

(Madrid, Espanya). Per al seu ús es va preparar una solució estoc 10mM, diluint la 

quantitat adequada del fàrmac comecial GEMZAR® en PBS1x, tenint en compte que hi ha 

43,8g del principi actiu en 100g de GEMZAR®. La solució així preparada s’esterilitzava 

per filtració. 

 

 93



MATERIALS I MÈTODES 

 
5.5 Assaigs de viabilitat cel·lular 
 

5.5.1 Tinció cel·lular amb MTT 
 

El reactiu MTT (Bromur de 3-(4,5-Dimetildiazol-2-il)-2,5-difenil-2H-tetrazolio) pot 

penetrar dins de cèl·lules vives on és reduït per enzims de la cadena respiratoria 

mitocondrial. El producte d’aquesta reacció és el Blau de Tetrazole que precipita a 

l’interior de la cèl·lula i pot ser solubilitzat en dimetilsulfòxid (DMSO). L’absorbància de la 

solució resultant a 550nm de longitud d’ona és proporcional al número de cèl·lules viables 

presents a la mostra. 

La tinció es va realitzar retirant el medi de cultiu de les cèl·lules adherents i afegint 

la solució de MTT en medi de cultiu (0,75 mg/ml), durant 30min a 37ºC. Posteriorment, es 

va retirar la solució i es va afegir el DMSO. Després d’agitar la placa per facilitar el 

trencament de les cèl·lules i la disolució del precipitat, es va realitzar la medició de 

l’absorbància a 550nm, en un lector d’ELISA model Versamax Microplate Reader 

(Molecular Devices).  

 

5.5.2 Tinció amb Blau de metilè 
 

El blau de metilè o tetrametiltionin chloride, és un colorant que s’uneix a l’ADN, de 

càrrega negativa, per atracció dels seus ions de càrrega positiva. La tinció amb aquest 

colorant de cèl·lules adherents ens permet tenir una estimació qualitativa de la seva 

viabilitat.  

Es procedia retirant el medi de la placa, rentant amb PBS i cobrint totalment amb la 

solució de blau de metilè durant 2min a t.a.. Posteriorment, es rentava amb H2O corrent 

per tal d’eliminar l’excés de colorant, es deixava assecar i es valorava la tinció. 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Solució de blau de metilè: 2% de blau de metilè (Sigma) (p/v) en una solució 50% H2O 

destil·lada i 50% etanol. 
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5.6 Assaig de la comunicació intercel·lular via unions gap 

 

En aquesta tesi es va utilitzar un assaig de comunicació intercel·lular quantitatiu, 

basat en el descrit per Kapoor i col. (Kapoor, Saunders et al. 2004), que combina el 

marcatge de poblacions cel·lulars amb colorants fluorescents i la seva detecció i anàlisi 

per citometria de flux. La citometria de flux és una tècnica d’anàlisi cel·lular que mesura 

les característiques de dispersió de la llum i fluorescència que poseeixen les cèl·lules al 

ser atravessades  per un raig de llum. En base a la difracció de la llum en sentit frontal es 

pot evaluar el tamany de les partícules que passen i en base a la reflexió de la llum de 

manera lateral es pot analitzar la granularitat o complexitat d’aquestes. A més a més de la 

dispersió de la llum es pot detectar la presència de fluorescència en les partícules 

analitzades, de manera simultània. 

L’assaig de comunicació intercel·lular que hem aplicat consisteix en cocultivar una 

població tenyida amb un colorant fluorescent lipofílic, que s’uneix permanentment a les 

membranes cel·lulars (cèl·lules acceptores), juntament a una altra població tenyida amb 

un colorant fluorescent permeable a les unions gap (cèl·lules donants). S’analitza la 

presència dels colorants en les cèl·lules del cocultiu i es quantifica, a temps 0 i a diferents 

temps de cocultiu en funció de la línia cel·lular. Si hi ha comunicació via unions gap com a 

conseqüència del cocultiu, apareixerà una nova població cel·lular (cèl·lules acoblades), 

que correspon a cèl·lules acceptores que hauran rebut el colorant permeable a les unions 

gap de les cèl·lules donants, i en conseqüència presenten ambdues fluorescències. 

Breument, les cèl·lules donants es van tenyir amb Calcein AM (50nM, Molecular 

Probes), una molécula que es metabolitza intracel·lularment a un compost verd 

fluorescent, i les cèl·lules acceptores amb el colorant vermell fluorescent DiI (9µM, 

Molecular Probes), durant 30min a 37ºC. Es van rentar amb PBS 1x, es van tripsinitzar. 

Es van preparar els cocultius entre cèl·lules donants i acceptores a diferents ràtios (1:1, 

1:3 o 1:4). El número total de cèl·lules sembrat i el temps de cultiu, depenia de la línia 

cel·lular. Posteriorment, els cocultius es van recollir per tripsinització, es van centrifugar a 

800g 5min i es van resuspendre en PBS. Immediatament es van analitzar les mostres en 

un citòmetre de flux FACScan (Becton Dickinson) amb l’ajut del programa Cell Quest 

(Becton Dickinson) al Servei de Citometria de Flux del Departament de Ciències 

Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. La fluorescència 

de Calcein AM es va detectar mitjançant un filtre de pas de band de 525nm i la de DiI amb 
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un filtre de pas llarg de 610nm. Un filtre dicroic de pas llarg de 550- i 626-nm es va 

combinar per a reflectir les respectives fluorescències. 

 

A 

B 

C 

Fig. M. 1: Tipus de gràfics de dos paràmetres, 
anomenats dot-plot, utilitzats en l’assaig de 
comunicació intercel·lular a través d’unions gap. A) 

Dot-plot representatiu que integra les mesures de 

forward side scatter o tamany de la partícula (eix FSC-

H) i side scatter o granularitat de la partícula (eix SSC-

H). La regió R1 correspon a les partícules de la mostra 

que són realment cèl·lules. L’anàlisi de les 

fluorescències es va realitzar en 10000 partícules 

pertanyents a la regió R1. B) Dot-plot representatiu que 

integra les mesures de fluorescència verda (eix FL1-H) i 

vermella (eix FL2-H) de les partícules presents en un 

cocultiu de temps 0. Els contorns de les poblacions 

registrades van permetre situar les regions de cèl·lules 

donants (representades en verd), cèl·lules acceptores 

(vermell) i agregats cel·lulars (lila). C) Dot-plot 

representatiu que integra les mesures de fluorescència 

verda i vermella de les partícules presents en un 

cocultiu de temps X. Observem una població més que 

en el dot-plot de temps 0 corresponent a les cèl·lules 

acoblades, que són cèl·lules acceptores que han rebut 

Calcein AM de les cèl·lules veïnes donadores (blau). 

 

 

Primer, es van determinar les mesures de dispersió forward scatter i side scatter, 

que indiquen respectivament el tamany i la granularitat de la partícula. Aquestes mesures 

permeten discriminar entre cèl·lules senceres i altres partícules presents en la solució de 

PBS, tal com restes cel·lulars, que no van ser incloses en l’anàlisi de fluorescència (Fig. 

M.1). Es van utilitzar poblacions cel·lulars tenyides únicament amb un colorant per a 

optimitzar la detecció del senyal i ajustar la compensació entre les fluorescències. Es va 

realitzar la detecció de les fluorescències en 10000 partícules de cada preparació. El 

comportament de cada mostra es va registrar en gràfics de dos paràmetres on la intensitat 

de la fluorescència verda (eix de les X) es representa en front de la intensitat de la 

fluorescència vermella (eix de les Y) (Fig. M.1). En les mostres dels cocultius, 

s’observaven dues poblacions positives per a ambdues fluorescències: les cèl·lules 
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acoblades i els agregats cel·lulars. Per això, es van analitzar les fluorescències de 

cocultius control de temps 0 i es va restringir la regió de cèl·lules acoblades. També es va 

corregir el percentatge de cèl·lules acoblades de cada cocultiu, amb el valor del 

corresponent cocultiu control a temps 0. 

 

 

6. TÈCNIQUES RELACIONADES AMB LA MANIPULACIÓ D’ANIMALS 

 

6.1 Animals 
 

Per a la realització d’aquest treball es va utilitzar ratolins immunodeprimits Balb/C 

nu/nu. Els animals, tots mascles, es van rebre amb una edat d’entre 4-5 setmanes i un 

pes de 20-39g (Charles River Laboratories), i es van mantenir estabulats a una 

temperatura controlada de 22-24ºC, amb un cicle de llum/foscor de 12h i una dieta sense 

restriccions de pinso estàndard i aigua. Degut a la seva immunodeficiència, els animals es 

van mantenir en condicions estrictes d’esterilitat: es van manipular sempre sota campana 

de flux laminar de bioseguritat tipus 2, es van esterilitzar les gàbies amb virtuta i l’aigua, 

mitjançant autoclau, i el menjar mitjançant raigs gamma. 

Els experiments es van realitzar segons el procediment aprovat per el Comité Ètic 

d’Experimentació Animal del centre i d’acord amb les directrius europees 2003/65/CE. 

 
6.2 Generació de tumors en el teixit subcutani 
 

En aquesta tesi s’ha utilitzat un model de xenoempelts subcutanis com a 

aproximació per a l’estudi in vivo del creixement i tractament de tumors generats a partir 

de línies cel·lulars derivades d’adenocarcinomes de pàncrees humans. 

Per a la generació dels xenoempelts es van créixer cèl·lules adherents, es van 

tripsinitzar, comptar i resuspendre en PBS 1x. Per a la inoculació, es va immovilitzar 

l’animal, es va aixecar lleugerament la pell d’un dels flancs laterals, amb els dits, i s’hi va 

introduir la suspensió de cèl·lules tumorals amb una xeringa hipodèrmica i una agulla de 

29G. Un cop inoculat un flanc es va procedir d’igual manera amb l’altre. El número de 

cèl·lules que es van inocular per a generar un tumor depenia de la línia cel·lular però el 

volum inoculat sempre era de 100 μl. 
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6.3 Mesura i seguiment del creixement tumoral 

 

A partir de les cèl·lules inoculades es van generar els tumors subcutanis. La mesura 

dels tumors subcutanis generats es va realitzar al llarg del temps amb un peu de rei digital 

(Digitronic Caliper 110-15DDL, Wilson Wolpert). Tenint en compte que el tumor tenia 

forma ovalada, es van mesurar els dos diàmetres de cadascun dels tumors: el diàmetre 

petit (a) i el diàmetre gran (b). El volum (V) de cada tumor es va calcular aplicant la 

següent fórmula:  

 

 V= (a2 x b) / 2 

 

Els tumors es van començar a mesurar quan assolien un volum superior a 15mm3, 

aproximadament, i el seguiment del creixement es feia tres cops per setmana. 

 

6.4 Administració de quimioteràpics 
 

En aquesta tesi, la droga quimioterapèutica gemcitabina (GEMZAR®, Lilly Co.) 

(apartat 5.4.2) es va administrar per injecció via intraperitoneal.  

Es va immobilitzar l’animal de manera que el tors i l’abdomen de l’animal quedessin 

accessibles. A continuació es van injectar lentament 160mg/Kg de la droga GEMZAR®, 

amb una xeringa hipodèrmica i una agulla de 29G, a través de la pell al quadrant inferior 

dret de l’abdomen. 

 

 

7 TÈCNIQUES HISTOLÒGIQUES 

 

7.1 Obtenció i conservació de tumors subcutanis 
 

Per a extreure els xenoempelts tumorals subcutanis, els ratolins es van sacrificar 

per dislocació cervical i els tumors es van separar del teixit connectiu de l’animal amb 

l’ajut de material quirúrgic. Un cop extrets, es van processat de diferent manera per a la 

seva conservació en funció de l’ús posterior que se’n volgués fer.  
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7.1.1 Fixació dels tumors amb paraformaldehid 
 

Es van netejar els tumors amb solució salina i es van submergir en solució de 

paraformaldehid (PFA) 4% durant 24h a t.a. Després, es van col·locar en un recipient amb 

PBS 1x i s’emmagatxemaven a 4ºC fins que es van necessitar. 

 

7.1.2 Criopreservació de tumors 
 

Els tumors extrets es van netejar amb solució salina i es van col·locar en motlles 

Criomold (Tissue Tek Sakura) que es van omplir amb la matriu crioprotectora O.C.T. 

compound (Tissue Tek , Sakura). Tot seguit, els motlles es van col·locar sobre neu 

carbònica i quan es va veure que l’O.C.T. estava congelat (passa de ser una solució 

gelatinosa transparent a un sòlid blanc), es van emmagatzemar a -80ºC fins que es van 

necessitar. 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Solució de PFA 4%: 4% paraformaldehid (Sigma) dissolt en PBS 1x (p/v), durant tota la 

nit a t.a.. 

 

7.2 Inclusió en blocs de parafina de tumors fixats en paraformaldehid 
 

Per tal de poder fer talls fins de les mostres de teixit fixat en paraformaldehid, és 

necessari incloure-les en un material de suport com és la parafina. La inclusió de les 

mostres en parafina consta de dos passos: un pas previ de deshidratació de la mostra, ja 

que la parafina és hidrofòbica, i la inclusió del teixit en parafina pròpiament dita. 

 

7.2.1 Deshidratació dels tumors 
 

Cada tumor es va col·locar en un motlle de plàstic foradat especial (Histosette II, 

Simport plastics) i es va submergir primer en etanol 70% durant 3h i després en etanol 

96% durant 16h o tota la nit. Al dia següent, es van submergir dos cops en etanol 100%: 

primer durant 2h i després durant 1h. Finalment, es van submergir en xilol 100% (Merck) 

durant 30-60min, fins que van adquirir la duresa adequada, abans de la inclusió en 

parafina. 
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7.2.2 Inclusió dels tumors en parafina 
 

Es van submergir en parafina líquida a 65ºC dues vegades: primer 16h o tota la nit 

i després un mínim de 2h. Arribat aquest punt, es va considerar que la parafina ja havia 

penetrat totalment en els tumors i es va procedir a fer blocs de parafina per poder fer talls 

ultrafins de les mostres. Es van treure els tumors dels motlles de plàstic i es van col·locar 

dins d’uns motlles de metall, que es van omplir de parafina líquida mitjançant un aparell 

dosficador de parafina Leica EG 1120 (Leica). Després, els motlles es van col·locar sobre 

una placa refrigerada a 4ºC Leica EG 1140 C (Leica), per a que la solidificació de la 

parafina fos ràpida i homogènia. Un cop solidifada la parafina, es van treure els motlles de 

metall obtenint els blocs de parafina amb les mostres incloses al seu interior. 

 

7.3 Obtenció de talls histològics 
 

En aquesta tesi s’han realitzat talls histològics ultrafins amb dos aparells diferents, 

micròtom, si eren mostres incloses en parafina, o criostat, si eren criopreservades. 

 

7.3.1 Obtenció de talls histològics amb micròtom 
 

Els xenoempelts tumorals subcutanis i les biòpsies humanes d’adenocarcinoma de 

pàncrees es van tallar amb el micròtom de rotació Leica RM2135 (Leica) en ultraseccions 

de 5 µm de gruix. Els talls es van col·locar en flotació en un bany d’H2O destil·lada a 42ºC 

Leica HI1210 (Leica), per a aconseguir la seva màxima extensió. I després es van 

dipositar sobre de portaobjectes tractats amb poli-L-lisina comercials Poly-Prep Slides 

(Sigma), que presenten major adhesió de les mostres al vidre, i es van emmagatzemar a 

4ºC. 

 

7.3.2 Obtenció de talls histològics amb criostat 
 

Els xenoempelts tumorals subcutanis criopreservats es van tallar amb el criostat 

Leica CM3050S (Leica) en seccions de 5 µm de gruix. Els talls es van col·locar en 

portaobjectes Poly-Prep Slides (Sigma) i es van emmagatzemar a –80ºC. 
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7.4 Tinció amb hematoxilina i eosina 
 

Aquesta tinció, es basa en l’utilització de dos colorants de contrast que tenyeixen 

diferents components cel·lulars fent-los visibles: l’hematoxilina que tenyeix el nucli, i 

l’eosina que permet distingir detalls del citoplasma de les cèl·lules. La tinció permet doncs 

estudiar i coneixer les característiques morfològiques dels teixits i les relacions entre les 

cèl·lules que el constitueixen, així com evaluar la presència de indicadors patològics (com 

ara inflamació, degeneració i neoplàsia). 

 

7.4.1 Desparafinat i rehidratació 
 

Es van incubar els portaobjectes amb els talls ultrafins dels blocs de parafina (ap. 

9.2) tota la nit a 37ºC o 1h a 60ºC i després es van desparafinar mitjançant la incubació 

dels portaobjectes en xilol dues vegades durant 10min. A continuació el teixit es va 

rehidratar mitjançant incubacions en una bateria d’alcohols de concentració decreixent: 

5min en etanol 100º, 5min en etanol 96º i 5min en etanol 70º. Finalment, es submergien 

en H2O destil·lada. 

 

7.4.2 Tinció hematoxilina/eosina 
 

Després de la desparafinar i rehidratar les mostres, els portaobjectes es van 

incubar en una solució de tinció d’hematoxilina de Mayer durant 90 s. Tot seguit, es va 

eliminar l’excès de colorant mitjançant rentats amb aigua corrent, i una incubació en H2O 

destil·lada de 5min. Aleshores es van incubar els portaobjectes amb solució de tinció 

d’eosina durant 5-10s i es van fer 3 rentats amb etanol 70%, per eliminar l’excès de 

colorant. Els teixits es van tornar a deshidratar submergint-los en la mateixa bateria 

d’alcohols de la hidratació, però seguint un ordre d’incubació invers, i finalment es van 

incubar amb xilol. Tot seguit, es van protegir els teixits tenyits col·locant medi de muntatge 

hidrofòbic DPX (Fluka) i un cubreobjectes (Menzel-Gläser) sobre dels portaobjectes. 

En tots els casos, les imatges es van capturar amb el microscopi Leica DMR i la 

càmera digital Leica DC 500, utilitzant el programa LEICA IM (Leica). 
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REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Dilucions d’etanol 70%, 80% i 96%: es van preparar a partir de etanol absolut o 100% 

(Merck) dissolt en H2O destil·lada (v/v). 

- Solució de tinció d’hematoxilina: dilució 1/5 d’hematoxilina de Mayer (Merck) en H2O 

miliQ filtrada (v/v), amb un paper de filtre just abans d’utilitzar.  

- Solució de tinció d’eosina: dilució 1/4 de solució mare d’eosina en etanol 80% i afegir 5% 

d’àcid acètic glacial. 

- Solució mare d’eosina (per a 100ml): 1g d’Eosina Groga Hidrosoluble (Merck) en 20ml 

H2O destil·lada (p/v) i un cop dissolta, afegir 80ml d’etanol 95% (v/v).  

 
7.5 Tinció tricròmica de Masson 
 

La tinció de Masson és una tinció tricròmica que utilitza tres colorants diferents per a 

aconseguir la coloració diferencial dels nuclis cel·lulars, els citoplasmes i les fibres de 

col·làgen. En aquest treball s’ha utilitzat una variant comercial d’aquesta tinció 

ACCUSTAIN TRICHROME STAINS (MASSON) (Sigma) on la tinció violàcia dels nuclis 

cel·lulars s’obté amb hematoxilina, la tinció rosa del citoplasma s’aconsegueix amb fucsina 

àcida-escarlata de Beibrich i la tinció blava de les fibres de col·làgen s’obté amb blau 

d’anilina. 

Es van desparafinar i rehidratar les mostres tal com està descrit a l’apartat 7.4.1 i 

després es van incubar durant 30min a t.a. amb àcid pícric (Merck), que intensificarà les 

coloracions finals. Després de rentar amb aigua corrent, es van submergir en la solució de 

tinció d’hematoxilina de Mayer 2min a t.a., es van rentar 5min amb aigua corrent per 

eliminar l’excés de colorant i 1min amb H2O miliQ. Es van incubar les mostres 5min a t.a. 

amb la solució de fucsina àcida seguit d’un rentat amb H2O miliQ. Es va preparar una 

solució mescla 1:1 (v/v) dels àcids fosfotúngstic i fosfomolíbdic i s’hi van submergir les 

mostres durant 5min, aquest és un pas previ a la tinció del col·làgen amb blau d’anilina 

essencial. Tot seguit, les mostres es van submergir en blau d’anilina 5min a t.a., i 2min en 

àcid acètic 1%. Els portes es van tornar a rentar amb H2O miliQ, es van deshidratar fins a 

xilol i muntar amb medi DPX tal com està detallat en l’apartat 7.4.2. 

En tots els casos, les imatges es van capturar amb el microscopi Leica DMR i la 

càmera digital Leica DC 500, utilitzant el programa LEICA IM (Leica). 
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REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Solució d’àcid acètic 1%: 1% d’àcid acètic 1N (Merck) en H2O miliQ (v/v). 

 

 

7.6 Determinació de l’apoptosi en talls histològics 
 

L’anàlisi de la presència de cèl·lules apoptòtiques en les mostres de xenoempelts 

tumorals subcutanis es va realitzar mitjançant l’assaig TUNEL (TdT-mediated dUTP nick 

end labeling). Aquest es basa en la detecció de trencaments de les cadenes sencilles i 

dobles de l’ADN, característiques dels primers estadis del procès apoptòtic. Per a l’assaig 

de TUNEL es va utilitzar el kit comercial In situ death detection kit (Roche) en talls 

histològics de 5 µm de gruix obtinguts amb el criostat (ap. 7.3.2), seguint les 

recomanacions del fabricant. Aquest kit proporciona l’enzim TdT (Terminal deoxinucleotil 

Transferase) i també nucleòtids dUTP conjugats a fluoresceïna, el TdT catalitza la unió 

dels dUTP-fluoresceïna als grups 3’-OH lliures dels extrems de les cadenes d’ADN, 

sencilles i dobles, permetent la visulaització en fluorescència verda de les cèl·lules 

apoptòtiques. 

Breument, es van descongelar les mostres 15min a t.a.. Es van fixar amb una solució 

4% PFA durant 20min a t.a. i es van rentar amb PBS 1x (5min, 10min i 10min) a t.a.. 

Després, es van bloquejar les peroxidases endògenes incubant les mostres amb peròxid 

d’hidrogen 3% durant 10min a t.a.. Es van fer dos rentats ràpids amb PBS 1x i una 

incubació amb tampó de permeabilització. Tot seguit, es van realitzar dos rentats ràpids 

amb PBS 1x i una incubació amb una barreja 1:9 de l’enzim TdT i del tampó de reacció 

enzimàtica (que conté dUTP-fluoresceïna), 1h a 37ºC en una cambra humida. Finalment, 

es van fer tres rentats amb PBS1x de 5min a t.a. i es van muntar amb medi Vectashield 

(Vector), on s’hi havia diluït 0.2 µg/ml de DAPI, per a contratenyir els nuclis de les 

cèl·lules.  

L’anàlisi de les cèl·lules TUNEL positives es va realitzar amb un microscopi de 

fluorescència Leica DMR i les imatges es van captar amb una càmera digital Leica DC 

500, utilitzant el programa LEICA IM (Leica). 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Peròxid d’hidrogen 3%: 3% de peròxid d’hidrògen (Merck) diluït en metanol absolut. 
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- Tampó de permeabilització: 0,1% Tritó-X100 (Merck) (v/v) i 0,1% citrat sòdic (Sigma) 

(p/v) en H2O destil·lada per a injectables (B. Braun). 

 

 

7.7 Immunohistoquímica en mostres incloses en parafina 
 

La immunohistoquímica és una tècnica d’histopatologia que permet visualitzar 

l’expressió i localització d’una proteïna d’interés en una mostra de teixit basant-se en 

l’especificitat de la interacció antigen-anticòs. Aquesta tècnica té dues variants: la 

immunohistoquímica directe (si només s’utilitza un sol anticòs, tant per a la localització 

com per a la visualització dels complexes antigen-anticòs) i la la immunohistoquímica 

indirecte (si s’utilitza un anticòs primari per a la localització i un anticòs secundari per a la 

visualització, que reconeixerà i unirà l’anticòs primari). També hi ha variants en funció del 

sistema de identificació i visualització, hi ha anticossos que estàn units a enzims capaços 

de metabolitzar substractes que donaran lloc a productes de precipitació visibles, mentre 

que d’altres estàn units a molècules que donaran senyals fluorescents al ser excitades a 

la longitud d’ona adequada. 

En aquest treball es va utilitzar la tècnica d’immunohistoquímica indirecte per tal 

d’estudiar el patró d’expressió i localització de diferents proteïnes en talls histològics 

ultrafins de mostres humanes de biopsies d’adenocarcinoma de pàncrees incloses en 

parafina. 

 

7.7.1 Desparafinat i rehidratació de les mostres 
 

Es va dur a terme el desparafinat i rehidratació de les mostres de talls ultrafins 

adherits a portaobjectes tal i com està descrit a l’apartat 7.4.1. I després es van realitzar 

dues incubacions de 5min amb PBS1x per a equilibrar la mostra. 

 

7.7.2 Recuperació antigènica 
 

El processament de rutina de les mostres patològiques amb formaldehids i 

parafina alteren l’estructura tridimensional de les proteïnes afectant l’estructura de molts 

antigens, en concret: la fixació dels teixits amb formaldehid o paraformaldehid forma 

enllaços creuats estables entre les proteïnes, mentre que la inclusió en parafina altera la 
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seva conformació. Les tècniques de recuperació antigènica, basades en el tractament 

amb enzims proteolítics i calor, pretenen revertir aquests processos: eliminant els enllaços 

creuats, restaurant la conformació dels antigens proteïcs reconeguts pels anticossos 

primaris i eliminant els ions calci amb citrat. El tractament més comú és la recuperaió 

antigènica amb tampó citrat pH6.0. 

En aquest treball, es va dur a terme la recuperació antigènica mitjançant la 

incubació amb tampó citrat pH 6.0 (preparat en fresc i pre-escalfat) durant 20min a 80ºC, 

després es van refredar les mostres en un bany d’H2Od durant 15min. 

 
7.7.3 Permeabilització 
 

A continuació, es van rentar els portaobjectes amb PBS 1x durant 5 min i després 

es van incubar dues vegades amb tampó de permeabilització i rentat 5min a t.a.. 

 
7.6.4 Bloqueig de les interaccions inespecífiques 
 

Es van incubar les mostres amb la solució de bloqueig durant 1-2 h a t.a. en 

agitació, per tal de minimitzar les interaccions inespecífiques entre els anticossos i 

proteïnes del teixit. 

 
7.6.5 Incubació amb l’anticòs primari 
 

A continuació, es va afegir l’anticòs primari, diluït en tampó de dilució, directament 

sobre les mostres i es van cobrir amb PARAFILM (PECHINEY). Es va dur a terme una 

incubació de 16h o tota la nit a 4ºC. Després es van realitzar dos rentats de 5min a t.a. 

amb tampó de permeabilització i rentat. 

Els anticossos primaris utilitzats en aquest treball van ser els que es descriuen a 

continuació: 

 
Proteïna reconeguda Casa comercial Número Catàleg Espècie Dilució d'ús
Connexina 26 (Cx26) Zymed Laboratories 33-5800 ratolí 1:100
Connexina 32 (Cx32) Sigma C6344 ratolí 1:50
Connexina 43 (Cx43) Chemicon MAB3068 ratolí 1:50  
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7.6.6.Bloqueig de les peroxidases endògenes i incubació amb l’anticòs secundari 
 

Es van bloquejar les peroxidases endògenes incubant amb peròxid d’hidrogen 3% 

durant 5 min a t.a.. Després es van fer dos rentats de 5 min amb tampó de 

permeabilització i rentat. 

 

En aquest treball, es va utilitzar un kit comercial basat en el sistema amplificador 

biotina-estreptavidina DAKO CITOMATION LSAB+ SYSTEM-HRP (DAKO). Aquest 

sistema es basa en que els conjugats entre els antigens i els anticossos primaris, 

generats en ratolí o conill, es localitzen amb una mescla d’anticossos secundaris 

biotinilats que reconeixen IgGs de ratolí i conill. La biotinilizació és una reacció bioquímica 

entre el grup carboxílic de la proteïna soluble biotina i els grups amino d’altres proteïnes 

que permet unir la biotina a una gran varietat de molècules (anticossos, enzims, lecitines, 

àcids nucleics, etc.) sense modificar dràsticament les propietats de la molècula. Després 

es realitza una incubació amb conjugats estreptavidina-peroxidasa de rabe (HRP), que 

s’uniran a la biotina degut a la gran afinitat de l’ estreptavidina (proteïna procedent de 

Streptomyces avidinii) per la biotina. I finalment s’afegeix un dels molts substractes 

cromògens o quimioluminiscents de l’HRP, permetent la localització i visualització dels 

anticossos secundaris units als primaris. 

Breument, es van afegir tres gotes de la barreja d’anticossos secundaris del kit per 

portaobjectes, es van cobrir amb PARAFILM (PECHINEY) i es van incubar 30min a t.a.. A 

continuació es van realitzar dos rentats amb tampó de permeabilització i rentat. Després, 

es van afegir tres gotes per portaobjectes del conjugat estreptavidina-peroxidasa del kit, 

es van cobrir amb PARAFILM i es van incubar durant 30min a t.a.. Finalment, es van 

rentar dues vegades durant 5 min amb tampó de permeabilització i rentat. 

 

7.6.7 Detecció 
 

Com a substracte cromògen de la peroxidasa es va utilitzar tetraclorur de 

diaminobenzidina (DAB) comercial (DAB + de DAKO), que és oxidat per l’HRP i dóna lloc 

a un precipitat de color marró. Es van afegir unes gotes de DAB+ per porta durant uns 

minuts fins que es va visualitzar una coloració marronosa de les mostres (entre 2-10min). 

Aleshores es van submergir les mostres en H2O per tal d’aturar la reacció. 
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7.6.8 Contratinció amb hematoxilina de Mayer 
 

Per poder analitzar millor la localització de la proteïna d’interés es va fer una 

contratinció amb hematoxilina de Mayer que permet observar els nuclis de les cèl·lules. Es 

van incubar els portaobjectes en una solució de tinció d’hematoxilina de Mayer (ap. 7.4) 

durant 90s. Tot seguit, es va eliminar l’excès de colorant mitjançant rentats amb aigua 

corrent, i una incubació en H2O destil·lada de 5min. 

 

7.6.9 Deshidratació i muntatge de les mostres 
 

Els teixits es van tornar a deshidratar submergint-los en la mateixa bateria 

d’alcohols de la hidratació, però seguint un ordre d’incubació invers (ap. 9.4.1), i finalment 

es van incubar amb xilol. Tot seguit, es van protegir els teixits tenyits col·locant medi de 

muntatge hidrofòbic DPX (FLUKA) i un cubreobjectes (Menzel-Gläser). 

En tots els casos, les imatges es van capturar amb el microscopi Leica DMR i la 

càmera digital Leica DC 500, utilitzant el programa LEICA IM (Leica). 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Tampó citrat pH 6.0 (volum final d’1l): 2,1g d’àcid cítric (Merck), 1g de NaOH (Merck) en 

H2O destil·lada (p/v) i ajustar el pH a 6.0.  

- Tampó de permeabilització i rentat: 0.3% Tritó-X100 (Merck) en PBS 1x (v/v). 

- Solució de bloqueig: 10% de FBS (GIBCO) diluït en tampó de dilució (p/v), en fresc. 

- Solució de dilució:1% de BSA (Merck) (p/v) i 0,2% de Tween 20 (Merck) (v/v) en PBS1x, 

preparat en fresc. 

- Peròxid d’hidrogen 3%: 3% de peròxid d’hidrògen (Merck) diluït en metanol absolut 

(Merck). 

 

7.8 Hibridació in situ 
 

La tècnica d’hibridació in situ està basada en la capacitat dels àcids nucleics (ADN i 

ARN) per unir-se, o hibridar-se, entre si sempre que hi hagi complementarietat entre les 

seves bases. S’utilitza per a demostrar la presència d’una determinada seqüència d’ADN 

o ARN en una mostra mitjançant la incubació amb una sonda d’ADN de seqüència 

coneguda i complementaria a la seqüència d’estudi. 
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En aquesta tesi, es va utilitzar la hibridació in situ amb la finalitat de detectar 

l’expressió de la connexina 26 (Cx26) a nivell de ARNm en biòpsies humanes 

d’adenocarcinoma de pàncrees incloses en parafina. Primer es va generar les ribosondes 

específiques mitjançant reaccions de transcripció amb les ARN polimerases T7 i SP6; i 

després es va utilitzar una tècnica d’hibridació in situ amb marcatge indirecte de les 

sondes amb digoxigenina (DIG) i detecció immunoenzimàtica amb anticossos que 

reconeixen la DIG i conjugats a l’enzim fosfatasa alcalina (AP, alkaline phosphatase). 

 

Totes les solucions i les manipulacions es van realitzar tenint en compte les 

recomanacions per a treballar en un ambient lliure de RNAses (Maniatis, 1982). Les 

solucions es van preparar en H2O tractada amb dietilpirocarbonat (H2O DEPC), el DEPC 

destrueix l’activitat enzimàtica de les RNases i altres proteïnes modificant els grups –NH, -

SH i –OH de les mateixes. El tractament amb DEPC consisteix en la dilució de 0,1% 

DEPC en  H2O durant tota la nit a t.a., seguida de l’autoclavat de la solució per a eliminar 

el DEPC residual i convertir-lo en CO2 i etanol, ja que altrament podria reaccionar amb 

l’ARN. Mentre que el material de vidre es va autoclavar i es va fornejar, durant 4h a 

180ºC, les superfícies de treball i els micropipetejadors es van netejar amb la solució 

comercial RNAse Zap (Ambion). 

 

7.8.1 Preparació de les ribosondes 
 

Per a la realització de la hibridació in situ va ser necessari en primer lloc generar  

les ribosondes sentit i anti-sentit complementàries a part de la seqüència de l’ARNm de la 

Cx26 mitjançant una reacció de transcripció utilitzant la polimerasa d’ARN T7, per generar 

les sondes sentit, o la SP6, per generar les sondes anti-sentit. 

 

7.8.1.1 Clonació de l’ADN de la Cx26 en el plasmidi pGEM-TEasy vector 

 

La clonació de la Cx26 en el plasmidi pGEM-TEasy vector, que conté els 

promotors SP6 i T7 necessaris per a la transcripció amb les ARN polimerases, es va 

realitzar al laboratori per la Dra. Meritxell Carrió. Breument, es va amplificar l’ADN de la 

Cx26 mitjançant PCR a partir d’ADN genòmic total, utilitzant el sistema Expand High 

Fidelity PCR system (Roche) que permet reduir la taxa de mutacions durant l’amplificació 
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de l’ADN. La parella d’encebadors utilitzats van ser dissenyats per a que amplifiquessin 

una part de la regió no transcrita 3’UTR (untranslated region) del gen de la Cx26. 

 
Nomenclatura de Gen Encebador Seqüència encebador Mida del producte (pb)

Connexina 26 (Cx26) GJB2 Sentit aaggtttgggtgtcctcctg 394
regió 3'UTR Antisentit ctagtctgtctcactcgattga  

 

Es van purificar els fragments amplificats mitjançant el kit comercial QIAquick PCR 

purification kit (QIAGEN). I es va realitzar la lligació del fragment de PCR al plasmidi 

pGEM-TEasy vector (Promega) tota la nit a 4ºC. Els components de la lligació van ser:  

 - 5μl de Tampó de lligació 2x 

 - 1μl de plasmidi pGEM-TEasy vector 

 - 3μl d’ADN amplificat 

 - 1μl de enzim lligasa T4 DNA ligase (1U/μl) (Roche) 

 

7.8.1.2 Maxipreparació del plasmidi i digestió 

 

Després de clonar part de l’extrem 3’UTR de la Cx26, es van transformar bacteris 

DH5α (ap. 1.2), es va escollir aquelles colònies de bacteris on la clonació fos correcta per 

a la seva amplificació i es va realitzar una maxipreparació del plasmidi amb l’insert (ap. 

2.1.2). 

Es va realitzar la restricció enzimàtica de la maxipreparació amb la finalitat de 

linearitzar l’ADN plasmídic, aquest és un pas necessari i previ a la transcripció amb les 

polimerases SP6 i T7. Breument, 10μg del plasmidi es van digerir amb els enzims SalI (en 

el cas de les sondes sentit) o NcoI (en el cas de les sondes anti-sentit) en un volum final 

de 50μl durant 3h a 37ºC, segons les indicacions recomenades pel fabricant (Fermentas).  

 

7.8.1.3 Precipitació del plasmidi digerit 

 

Es van afegir 50μl d’H20 miliQ al tub on s’havia fet la digestió i 100μl de 

fenol:cloroform, es va barrejar bé i es va centrifugar 2min a 14000rpm. Després es va 

transferir la capa de líquid superior a un tub nou i es van afegir 100μl més de 

fenol:cloroform i es va tornar a centrifugar 2min a 14000rpm i a transferir la capa superior 

a un nou tub. Es van afegir 10μl de NaAc 2M pH4.0 (corresponent a un 10% del volum 
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total) i 250μl d’etanol absolut (2,5 cops el volum total), es va barrejar bé i es va desar a -

20ºC per a que l’ADN precipités. 

Al dia següent, es van centrifugar els tubs 15min a 4ºC i 14000rpm, es va invertir el 

tub per a eliminar-ne el líquid, i es va deixar assecar el precipitat a l’aire, però sobre de 

gel. Finalment es van resuspendre les mostres en 20μl d’H2O DEPC, també en gel. 

 

 

7.8.1.4 Reacció de síntesi de ribosonda marcada amb DIG 

 

Per a la síntesi de les ribosondes, es van realitzar reaccions de transcripció 

utilitzant el kit comercial DIG RNA labeling kit (SP6/T7) (Roche), que donaran lloc sondes 

d’ARN marcades amb digoxigenina, concretament la DIG estarà unida a les bases de 

deoxiuridina trifosfat (dUTP). 

Breument, es van preparar dos tubs de polipropilè (Eppendorf), un per a la sonda 

sense i l’altre per a la anti-sense, on s’hi van afegir: 4 μl de l’ADN digerit, 9 μl d’H2O 

DEPC, 2 μl de la solució de marcatge 10x, 2 μl del tampó de transcripció 10x, 1 μl 

d’inhibidor de la RNAsa i 1μl de ARN polimerasa SP6 (en el cas de les sondes anti-sense) 

o polimerasa T7 (en el cas de les sondes sense). Els tubs es van incubar 2h a 37ºC en un 

bany sec. I s’hi van afegir 2 μl de DNAsa i es va fer una incubació de 15min a 37ºC, per tal 

de degradar l’ADN original dels tubs, que podria donar falsos resultats.  

Després, es va comprovar la transcripció mitjançant la visualització dels productes 

transcrits, d’entre 500 i 1000pb, per electroforesi en gel d’agarosa 0,8% (ap. 2.4). Es va 

aturar la reacció de transcripció afegint 1μl de EDTA 0,5M pH8.0. 

 

7.8.1.5 Precipitació de la ribosonda 

 

A cadascun dels tubs on s’havia dut a terme la transcripció de les sondes, s’hi van 

afegir 2μl de LiCl 7,5M, i 75 μl d’etanol 100% fred, els tubs es van guardar a -20ºC un 

mínim de 16h. Passat aquest temps, es van centrifugar els tubs 10min a 4ºC i 14000rpm i 

s’en va descartar el líquid. Després, es va rentar el precipitat amb 50μl d’etanol 70% pre-

refredat i es van tornar a centrifugar els tubs 10min a 4ºC i 14000rpm i s’en va descartar el 

líquid. Finalment, es va resuspendre les ribosondes en 25μl d’una dilució 1:100 d’inhibidor 

de RNAsa amb H2O DEPC. Les ribosondes es van conservar a -80ºC fins a la seva 

utilització. 

 110



MATERIALS I MÈTODES 

 

7.8.1.6 Comprovació de la qualitat i quantitat de les ribosondes 

 

Es van analitzar les ribosondes obtingudes mitjançant electroforesi en gel 

d’agarosa 1% (ap. 2.4) i corrent en paral·lel un marcador de pes molecular (0,37 i 8Kb) i 

concentració coneguts DNA Molecular Weight Marker VII, per a comprovar la qualitat i 

quantitat de les sondes obtingudes. 

 

7.8.2  Reacció d’hibridació 
 

La tècnica d’hibridació in situ pròpiament dita, es va realitzar en talls histològics de 

5μm de gruix de mostres parafinades utilitzant el kit comercial DIG Nucleic Acid Detection 

Kit (Roche). 

 

7.8.2.1 Desparafinat i rehidratació de les mostres 

 

Es van desparafinar les mostres mitjançant dues incubacions de 10min a t.a. amb 

xilol. Després es van rehidratar per incubació successiva en una bateria d’alcohols de 

concentració decreixent, de 2min cadascuna: dues en etanol 100%, una en etanol 95%, 

una en etanol 70%, una en etanol 60%, una en etanol 30% i una en H2O DEPC. 

 

7.8.2.2 Fixació de les mostres i tractament amb proteinasa K 

 

Els portaobjectes es van incubar en parafolmaldehid 4% (PFA4%) durant 5min a 

t.a., que té com a objectiu mantenir al màxim la integritat dels àcids nucleics. Després es 

van realitzar tres rentats amb PBS 3x i un rentat amb PBS 1x, de 5min cadascun. 

Es va afegir a les mostres una solució de proteinasa K 20μg/ml, a raó de 150μl per 

portaobjectes, es van cobrir amb film plàstic de laboratori PARAFILM (PECHINEY) i es 

van incubar durant 10min a 37ºC en una cambra humidificada. Aquest pre-tractament 

serveix per disgregar les proteïnes del teixit de la mostra i facilitar l’accés de la ribosonda. 

La reacció amb proteinasa es va aturar amb dos rentats de 2 min a t.a. amb H2O DEPC 

2min i un rentat de 5min a t.a. amb PBS 1x.  

Es van incubar les mostres amb PFA4% seguit de tres rentats amb PBS 3x i un 

amb PBS 1x, de 5min a t.a. cadascun. 
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Finalment les mostres es van deshidratar mitjançant un primer bany en H2O DEPC 

i la bateria d’alcohols utilitzada per a la hidratació però en ordre invers. 

 

7.8.2.3 Pre-hibridació i hibridació de la ribosonda 

 

Per a la pre-hibridació, es van afegir 150μl per portaobjectes de tampó de pre-

hibridació, es van cobrir els portaobjectes amb PARAFILM i es van incubar 30min a 45ºC 

en una cambra humidificada dins d’un incubador. 

Per a la hibridació, primer es va diluir la sonda a 800ng/ml en tampó de pre-

hibridació i es va desnaturalitzar la sonda mitjançant una incubació de 10min a 80ºC en un 

bany sec, aquest pas és necessari per separar les sondes que hagin hibridat entre elles i 

separar-les en cadenes sencilles per tal que puguin unir-se al ARNm complementari de la 

mostra. Després, es van afegir 150μl per portaobjectes de ribosonda diluïda i 

desnaturalitzada i es van cobrir els portaobjectes amb PARAFILM i es van incubar 16h o 

tota la nit a 45ºC en una cambra humidificada dins d’un incubador. 

 

7.8.2.4 Rentats post-hibridació i bloqueig 

 

Al dia següent de la hibridació, es va treure les mostres del incubador i es van 

realitzar rentats amb diferents dilucions de tampó SSPE 20x: dos rentats de 5min a t.a. 

amb tampó SSPE 2x i dos rentats de 1h a 50ºC amb tampó SSPE 0,02x en un incubador. 

Les mostres es van treure de l’incubador i es van deixar refredar 15min a t.a.. 

Aquests rentats post-hibridació permeten eliminar l’excés de sona que no ha hibridat, així 

com dissociar possibles híbrids no perfectes que s’hagin format amb regions d’elevada 

homologia. 

Després es van dur a terme dos passos de bloqueig de les possibles unions 

inespecífiques de l’anticós que s’unirà a les ribosondes, amb tampó de bloqueig i amb 

tampó de BSA. Les incubacions de bloqueig es van fer una després de l’altre i van ser de 

45min a t.a. cadascuna. 

 

7.8.2.5 Detecció i revelat 

 

La detecció de les ribosondes es va dur a terme amb un anticós que reconeix les 

molècules de DIG i està conjugat a la fosfatasa alcalina (AP), que forma part del kit DIG 
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Nucleic Acid Detection Kit (Roche). Es van afegir 150μl per portaobjectes d’una dilució 

1:500 de l’anticós en tampó de bloqueig, es van cobrir els portaobjectes amb PARAFILM i 

es van incubar 16h o tota la nit a t.a.. 

Al dia següent, es van fer quatre rentats dels portaobjectes de 2min a t.a. i una 

incubació de 30min a t.a. amb tampó BSA. Després es va fer un rentat amb tampó de pre-

revelat durant 2min a t.a.. 

Finalment, es van incubar els portaobjectes amb el tampó de revelat que conté 

solució NBT/BCIP comercial (Roche). Els substractes de l’enzim AP NBT (nitroblue 

tetrazolium chloride) i BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate) donen lloc a productes 

de color lila que precipiten sobre la mostra. Passat 4dies de revelat, es va aturar la reacció 

mitjançant la incubació amb tampó TE 1x.  

 

7.8.2.6 Deshidratació i muntatge de les mostres 

 

Els teixits es van tornar a deshidratar i es van incubar amb xilol. Tot seguit, es van 

protegir els teixits tenyits col·locant medi de muntatge hidrofòbic DPX (FLUKA) i un 

cubreobjectes (Menzel-Gläser). 

En tots els casos, les imatges es van capturar amb el microscopi Leica DMR i la 

càmera digital Leica DC 500, utilitzant el programa LEICA IM (Leica). 

 

REACTIUS I SOLUCIONS: 

- Solució de NaAc 2M pH4.0: 272,2mg de NaOAc·3H2O (Sigma) per ml per ml d’ H2O 

destil·lada estèril per a injectables (B. Braun), la solució es va ajustar a pH4.0 amb àcid 

acètic glacial i es va autoclavar per esterilitzar-la. 

- Solució d’EDTA 0,5M pH8.0: 186,1mg de Na2EDTA (Sigma) per ml d’ H2O destil·lada 

estèril per a injectables (B. Braun), la solució es va ajustar a pH8.0 amb NaOH 10N i es va 

autoclavar per esterilitzar-la. 

- Solució de LiCl 7,5M: 318mg deLiCl (Sigma) per ml d’ H2O destil·lada estèril per a 

injectables (B. Braun), i es va autoclavar per esterilitzar-la. 

- Solució de proteinasa K 20μg/ml: dissoldre 20μg de proteinasa K (Merck) per ml d’H2O 

DEPC, es pot aliquotar i guardar a -20ºC. 

- Tampó de pre-hibridació (volum final de 5ml): 2,5ml de formazol (Merck), 3μl de NaCl 

5M, 50μl de Tris 1M pH7.5, 25μl d’EDTA 0,2M, 500mg de dextran sulfat (Merck), 100μl de 

solució d’ARN de transferència (ARNt) (Sigma) 23,7mg/ml i 2,3ml d’H2O DEPC. 
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- Tampó de SSPE 20x: 175,3g de NaCl (Merck), 27,6g de NaH2PO4·H2O (Merck) i 7,4g 

d’EDTA dissolts en un volum final de 800ml d’ H2O DEPC, després cal ajustar el pH a 7.4 

amb NaOH 10N i autoclavar la solució. 

- Tampó de bloqueig (volum final de 50ml): 25ml de solució de bloqueig 2% (preparada 

segons les instruccions de fabricant del kit DIG Nucleic Acid Detection Kit (Roche), 5ml de 

Tris 1M pH7.5, 1,5ml de NaCl 5M i 18,5ml d’H2O DEPC. 

- Tampó de BSA (volum final de 200ml): 2g de BSA (Merck), 600μl de Tritó-X100 (Merck), 

6ml de NaCl 5M, 20ml de Tris 1M pH7.5 i 173,4 ml d’H2O DEPC. 

- Tampó de pre-revelat (volum final de 50ml): 5ml de Tris 1M pH9.5, 1ml de NaCl 5M, 

2,5ml de MgCl2 1M i 41,5ml d’H2O DEPC. 

- Tampó de revelat: dissoldre 200μl de solució comercial de NBT/BCIP en 10ml de tampó 

de pre-revelat. 

- Tampó TE 1x: 10mM Tris portat a pH 7,5 amb HCl i 1mM d’EDTA 

 

 

8. ANÀLISI ESTADÍSTICA 

 

8.1 Experiments in vitro 

 

Tots els resultats dels experiments in vitro presentats en aquest treball es van 

expressar com la mitja aritmètica de com a mínim dos experiments independents, en els 

que es feien duplicats o triplicats de cada mostra ± SEM (l’error estàndard mig). 

En els experiments en que es va realitzar una anàlisi estadística, es va utilitzar el 

test no paramètric de la U de Mann-Whitney, útil per a comparar mostres independents 

amb poques dates (n<20). Les diferències entre les mostres es van considerar 

estadísticament significatives quan el valor de la probabilitat p era menor a 0,05 (p<0,05). 

 114



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESULTATS 



 



RESULTATS 

 
 

 

1. Caracterització de l’expressió de connexines en models cel·lulars 

d’adenocarcinoma de pàncrees així com en biopsies humanes de pàncrees 

normal i tumoral. 

 

 

De les 21 connexines humanes identificades, només l’expressió de cinc d’elles s’ha 

detectat en pàncrees. En concret, s’ha descrit que la Cx26 s’expressa tant en 

pàncrees endocrí com en exocrí (Meda, Pepper et al. 1993). Mentre que la Cx32 

només s’ha observat en cèl·lules acinars del pàncrees exocrí (Meda, Pepper et al. 

1993). Les Cx36, Cx43 i Cx45 s’han detectat en el pàncrees endocrí, concretament en 

cèl·lules beta dels illots de Langerhans (Meda, Pepper et al. 1993; Charollais, Serre et 

al. 1999; Theis, Mas et al. 2004). Tanmateix, es té molt poca informació de quines 

connexines s’expressen en les cèl·lules que formen els ductes pancreàtics. Les 

úniques dades de que es disposa provenen d’un estudi sobre l’expressió de 

connexines en una línia cel·lular immortalitzada derivada de cèl·lules ductals 

pancreàtiques, anomenada HPDE6-E6E7 (Furukawa, Duguid et al. 1996; Tai, Olson et 

al. 2003). Aquestes cèl·lules expressen la proteïna Cx43 però no Cx26, Cx32 ni Cx45. 

 

Al inici d’aquesta tesi no hi havia cap estudi sobre l’expressió de connexines en 

biòpsies de PDAC. Tanmateix, aquest mes de Març, s’ha publicat un treball en el que 

es descriu l’expressió de la Cx26 en teixit tumoral (Kyo, Yamamoto et al. 2008). El 

nostre grup i d’altres però, sí que havien demostrat que línies cel·lulars generades de 

PDAC, primaris o de metàstasis, eren positives per a la Cx26 (Carrio, Mazo et al. 

2001; Lahlou, Fanjul et al. 2005), Cx43 (Lahlou, Fanjul et al. 2005) i Cx45 (Chanson, 

Scerri et al. 1999). Aquests estudis estaven limitats a unes poques línies cel·lulars i a 

un nombre reduït de connexines. 

 
En aquest treball ens vam plantejar caracteritzar l’expressió de les connexines 

descrites com a presents en el pàncrees en biòpsies humanes d’adenocarcinoma de 

pàncrees i en teixit pancreàtic no tumoral, així com en una bateria de línies cel·lulars 

derivades. 
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1.1. Estudi de l’expressió de connexines en biòpsies humanes de càncer de 

pàncrees i de pàncrees no tumoral. 

 

1.1.1. Anàlisi de l’expressió de les proteïnes Cx26, Cx32 i Cx43: 
 

Es va estudiar l’expressió de Cx26, Cx32 i Cx43, en 5 biòpsies de pàncrees no tumoral 

i 5 biòpsies de càncer de pàncrees per immunohistoquímica (Fig.1). Es van estudiar 

aquestes connexines ja que s’han descrit com a presents en pàncrees i són les més 

estudiades en altres neoplàsies. 

 

L’anàlisi immunohistoquímic de l’expressió de Cx43 en pàncrees normal va revelar 

immunoreactivitat marcada en el nucli de cèl·lules acinars però tènue en citoplasma i 

membrana. En cèl·lules ductals, es va detectar un marcatge similar tot i que molt més 

tènue. En pàncrees tumoral, l’expressió es perdia totalment, tot i que es van detectar 

algunes cèl·lules positives en l’estroma. Aquestes cèl·lules estromals Cx43 positives 

també s’han descrit en carcinomes d’orígen prostàtic i de mama, i s’ha suggerit que 

podrien tractar-se de miofibroblastes que apareixen en àrees de reorganització tissular 

(Jamieson, Going et al. 1998; Habermann, Ray et al. 2002).  

 

La immunohistoquímica contra la Cx32 en mostres no tumorals, va revelar expressió 

intensa majoritàriament citoplasmàtica en cèl·lules ductals i acinars; aquesta expressió 

es perdia per complet en les mostres tumorals.  

 

L’anàlisi de la Cx26 en mostres no tumorals, va revelar una tinció positiva 

principalment en el citoplasma de cèl·lules acinars, que era puntejat en algunes d’elles, 

i en el citoplasma de cèl·lules ductals. En mostres tumorals es va detectar una 

immunoreactivitat elevada per a la Cx26 en les PanINs, mentre que en les regions 

d’adenocarcinoma el marcatge es perdia. Tanmateix, en algunes regions de carcinoma 

poc desdiferenciat encara es podia detectar Cx26. 
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Fig. 1: Anàlisi immunohistoquímica de l’expressió de Cx26, Cx32 i Cx43 en biòpsies de pàncrees 
tumoral i no tumoral. Immunotinció de seccions de parafina de 5μm de gruix de biòpsies de pàncrees 

amb anticossos primaris anti-Cx26, anti-Cx32 i anti-Cx43. Imatges representatives on els ductes 

pancreàtics normals es senyalen amb una fletxa (→) i les PanINs amb un cap de fletxa (►) (escala 

50μm). 
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1.1.2. Estudi de l’expressió de l’ ARNm de la Cx26: 
 

Per tal de determinar si l’expressió de Cx26 observada en les PanINs per 

immunohistoquímica es correlacionava amb un increment a l’ARNm, es va analitzar 

l’expressió de l’ARNm de la Cx26 en dues mostres no tumorals i dues mostres 

tumorals mitjançant la tècnica d’hibridació in situ. Es van utilitzar ribosondes antisentit 

específiques que reconeixien l’extrem 3’UTR (Cx26). Com a control negatiu de la 

tècnica, es va utilitzar una sonda sentit, que contenia la mateixa seqüència de l’ARNm 

i per tant no s’hi podia unir (Fig.2).  

 

En les mostres tumorals es va detectar un marcatge molt intens únicament en les 

PanINs i no en regions d’adenocarcinoma. En mostres no tumorals, en canvi, no es va 

poder detectar l’ARNm de la Cx26 ni en cèl·lules acinars ni en cèl·lules ductals. 

Aquesta aparent discrepància en la detecció de Cx26 per immunohistoquímica o 

hibridació in situ en pàncrees normal, podria explicar-se perquè l’expressió de l’ARNm 

seria molt baixa i indetectable per aquesta tècnica. 

 

 

 

Els resultat obtinguts en l’anàlisi de l’expressió de connexines en el PDAC, 

suggereixen que la Cx26 podria tenir un paper important en el desenvolupament 

d’aquesta neoplàsia ja que es detecta en els estadis de PanIN. 
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1.2. Anàlisi de les línies cel·lulars. 

 

S’han utilitzat les línies cel·lulars derivades d’adenocarcinoma de pàncrees, PANC-1, 

BxPC-3, MIAPaCa-2, NP-9, NP-18 i NP-31, i la línia cel·lular immortalitzada derivada 

de cèl·lules ductals de pàncrees no tumoral HPDE6/E6E7. En la Taula 1 es recull l’any 

de generació, el dipositador de la línia, l’origen i les característiques principals 

conegudes referents a la seva morfologia, el temps de duplicació, la potencialitat de 

créixer independentment d’ancoratge (determinada per la capacitat de créixer en soft 

agar) i la tumorigenicitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temps de Creixement
duplicació  en soft agar

PANC-1 M. Lieber (1975) ductes pàncrees tumoral 52h si si
BxPC-3 M.H. Tan (1986) cos pàncrees tumoral 31 a 41h si si

MIA PaCa-2 A. Yunis (1975) pàncrees tumoral 40h si si
NP-9 G. Reyes (1996) metàstasi peritoneu (c.pàncrees) 97h ND si
NP-18 G. Reyes (1996) metàstasi fetge (c. pàncrees) 36h ND si
NP-31 G. Reyes (1996) pàncrees tumoral 45h ND si

HPDE6-E6E7 T. Furukawa (1996) ductes pàncrees no tumorals 24 a 32h no no

ND = No determinat
c. pàncrees = càncer de pàncrees 

Tumorigenicitat
Línia Dipositador Òrgan d'origen

Característiques

 
Taula 1: Característiques de les línies cel·lulars derivades de pàncrees tumorals i no tumorals 

utilitzades en aquesta tesi. 
 

 

L’anàlisi microscòpica comparativa de la morfologia cel·lular, va revelar que no totes 

les cèl·lules mostren el mateix grau de diferenciació (Fig.3). La línia HPDE mostrava 

un fenotip epitelial típic, d’acord amb el seu origen ductal no tumoral. Mentre que les 

línies tumorals mostraven diferents graus de desdiferenciació, sent les cèl·lules NP-18 

les de morfologia més epitelial i les NP-9 les de morfologia mesenquimal més evident. 
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Fig.3: Anàlisi morfològica de les línies cel·lulars derivades de pàncrees PANC-1, BxPC-3, MIA 
PaCa-2, NP-9, NP-18, NP-31 i HPDE6-E6E7. Microfotografies de llum transmesa i contrast de fases 

(Magnificació 400x). 

 
L’anàlisi de marcadors epitelials, com l’E-cadherina, i mesenquimals, com Snail i 

fibronectina, va mostrar patrons d’expressió molt heterogenis entre les diferents línies 

tumorals (Fig.4). Les línies PANC-1, BxPC-3, NP-18 i NP-31 expressaven E-cadherina, 

mentre que aquesta no es va detectar en les línies NP-9 i MIA Paca-2 (Fig.4 A). 

L’anàlisi de Snail per RT-PCR va mostrar una expressió molt elevada en cèl·lules MIA 

Paca-2, intermitja en les línies NP-9 i NP-18, i més reduïda en PANC-1, BxPC-3 i NP-

31 (Fig.4 B). La proteïna fibronectina es va detectar que totes les línies l’expressaven a 

excepció de les MIA Paca-2 (Fig.4 C). 

 

A B 

C 

 
Fig.4: Expressió d’E-cadherina, Snail i fibronectina en les línies MIA PaCa-2, BxPC-3, PANC-1, NP-
9, NP-18 i NP-31. (A i C) Es van preparar extractes de proteïna total de cultius confluents, es va dur a 

terme electroforesi SDS-PAGE amb 60μg de proteïna i es van transferir a membranes de nitrocel·lulosa. 

Les membranes es van hibridar amb anticossos primaris contra l’E-cadherina o la fibronectina i contra l’α-

tubulina, com a control de càrrega. (B) Es van preparar extractes d’ARN total de cultius confluents, 

després es va dur a terme la retro-transcripció d’1μg d’ARN i es van amplificar per PCR l’ADNc de Snail. 

Es va analitzar el gen ribosomal 18S com a control de quantitat. 
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L’anàlisi conjunt de la morfologia i l’expressió de marcadors epiteli-mesenquimals ens 

permetia clarament diferenciar les línies tumorals en dos grups. Aquelles que serien 

clarament més mesenquimals (MIA PaCa-2 i NP-9), i la resta (PANC-1, BxPC-3, NP-

18, NP-31) que, amb diferències entre elles, tindrien característiques més epitelials. 

 

 

1.3. Caracterització de l’expressió de connexines en una bateria de línies 

cel·lulars. 

 

A continuació, es van analitzar els nivells d’expressió d’ARNm i proteïna, així com la 

localització subcel·lular, de les connexines típicament expressades en pàncrees en la 

bateria de línies cel·lulars. 

 

1.3.1. Anàlisi de l’expressió de connexines a nivell d’ARNm i de proteïna: 
 

Es va estudiar el patró d’expressió de les connexines Cx26, Cx32, Cx36, Cx43 i Cx45 

a nivell d’ARNm mitjançant l’anàlisi per RT-PCR, utilitzant encebadors específics per a 

cadascuna d’elles, en totes les línies cel·lulars derivades de càncer de pàncrees i en la 

línia ductal no tumoral HPDE6-E6E7 (Fig.5). Es va observar expressió de Cx26 i Cx45 

en totes les línies tumorals, mentre que hi havia una gran variabilitat en quan a 

l’expressió de les altres connexines: la Cx32 es va detectar en les cèl·lules PANC-1, 

MIAPaCa-2, NP-18 i NP-31, la Cx36 únicament en MIAPaCa-2 i la Cx43 en les 

cèl·lules BxPC-3 i NP-18. En la línia no tumoral HPDE6-E6E7, es va observar 

l’expressió de totes les connexines analitzades. 
 
Fig.5: Expressió de l’ARNm de Cx26, Cx32, Cx36, 
Cx43 i Cx45 en les línies cel·lulars PANC-1, 
BxPC-3, MIA PaCa-2, NP-9, NP-18, NP-31 i 
HPDE6-E6E7. Es van preparar extractes d’ARN total 

de totes les línies a partir de cultius confluents, 

després es va dur a terme la retro-transcripció d’1μg 

d’ARN a i es van amplificar per PCR l’ADNc de les 

connexines, utilitzant encebadors específics. Es va 

analitzar el gen ribosomal 18S, l’expressió del qual 

és constitutiva, com a control de quantitat.  

 

 

Es va estudiar l’expressió de les Cx26, Cx32, Cx43 i Cx45 a nivell de proteïna 

mitjançant  l’anàlisi  per  WB  (Fig.6),  no  es  va  incloure  la  Cx36  ja  que  quan es va  
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realitzar aquest estudi no hi havia anticossos comercials disponibles. L’expressió de 

les proteïnes Cx26 i Cx45 es va observar en totes les línies, tot i que la Cx45 estava 

present en la línia NP-18 a nivells molt baixos (Fig.6 A). La Cx43 es va detectar, en 

diferents estats de fosforilació, en les línies BxPC-3, NP-18 i HPDE6-E6E7 (Fig.6 B). 

La Cx32 es va detectar a nivells molt alts en la línia NP-18 i a nivells baixos i molt 

baixos en les línies PANC-1 i MIA PaCa-2, respectivament (Fig.6 C). 
 

A 

C 

B 

 
Fig.6: Expressió de les proteïnes Cx26, Cx32, Cx43 i Cx45 en les línies PANC-1, BxPC-3, MIA PaCa-
2, NP-9, NP-18, NP-31 i HPDE. Es van preparar extractes de proteïna total de totes les línies cel·lulars a 

partir de cultius confluents, després es va dur a terme electroforesi en gels d’SDS-PAGE amb 60μg (A, B i 

C panell de la esquerra) o 100μg (C panell de la dreta) de proteïna total de cada mostra. Es van transferir 

a membranes de nitrocel·lulosa, o PVDF en el cas de la Cx32. Les membranes es van hibridar amb 

anticossos primaris contra les diferents connexines. Posteriorment es van tornar a hibridar les membranes 

per analitzar els nivells d’actina o α-tubulina, com a control de càrrega. 

 

1.3.2. Anàlisi de la localització subcel·lular de les connexines 
expressades: 

 

Tenint en compte que la localització de les connexines en la membrana plasmàtica de 

la cèl·lula és important per a la seva funció en la comunicació intercel·lular. Es va 

analitzar la localització subcel·lular de les Cx26, Cx32, Cx43 i Cx45 en les diferents 

línies cel·lulars de pàncrees tumoral i no tumoral mitjançant la tècnica 

d’immunofluorescència indirecta (Fig.7).  

 

En la majoria de les línies la localització de la Cx26 va ser citoplasmàtica, a excepció 

de les cèl·lules NP-18, BxPC-3 i en menor grau en les NP-31, on el marcatge es 

distribuïa entre la membrana i el citoplasma. La Cx45 es va localitzar al citoplasma en 

totes les línes cel·lulars. L’anàlisi de la localització de les Cx32 i Cx43 es va dur a 

terme  només  en  aquelles  línies  en  que  per  WB  n’havíem  detectat l’expressió.  El  
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marcatge de la Cx32 es repartia entre la membrana i el citoplasma en cèl·lules NP-18 i 

mentre que en PANC-1 i MIA PaCa-2 només es detectava en el citoplasma. La Cx43 

es va localitzar en la membrana de cèl·lules BxPC-3 i NP-18, i en membrana i 

citoplasma en les cèl·lules HPDE.  

 

En conjunt, l’anàlisi de l’expressió de connexines en les línies tumorals analitzades va 

mostrar una gran variabilitat, tant en el tipus de connexina present com en el patró de 

localització cel·lular. Tanmateix, en les línies més mesenquimals (NP-9 i MIA PaCa-2) 

les connexines expressades es localitzaven sempre en el citoplasma cel·lular; mentre 

que en les línies amb morfologia més epitelial (NP-18, BxPC-3 i NP-31) es detectaven 

connexines també en la membrana plasmàtica. La línia cel·lular NP-18 va ser la que 

presentava un major nombre de connexines en la membrana plasmàtica, 

probablement formant unions gap. 
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1. Estudi de la funcionalitat de les unions gap en models cel·lulars 

d’adenocarcinoma de pàncrees i la seva implicació en l’eficàcia de les 

teràpies antitumorals TK/GCV i gemcitabina 

 

 

L’eficàcia citotòxica del sistema TK/GCV depén d’entrada del nombre de cèl·lules que 

expressin el gen de la timidina quinasa (TK), de la capacitat d’aquest enzim de 

metabolitzar el GCV i de la sensibilitat de les cèl·lules als metabolits tòxics del GCV. 

Tanmateix, un fenómen clar que influeix en la citotoxicitat general és la magnitut del 

mecanisme amplificador de la mort cel·lular anomenat efecte adjacent. De fet, aquest 

és un dels atractius de l’ús del sistema suïcida TK/GCV com a teràpia contra el càncer. 

S’ha proposat que aquest efecte seria conseqüència de la distribució dels metabòlits 

fosforilats del GCV a través de les unions gap, desde les cèl·lules manipulades 

genèticament per a que expressin TK, a les cèl·lules veïnes no modificades  (Yang, 

Chiang et al. 1998; Carrio, Mazo et al. 2001; Greco, Fogar et al. 2002). En 

l’adenocarcinoma de pàncrees, hi ha pocs treballs que hagin estudiat l’impacte real 

d’aquest efecte sobre la toxicitat del sistema TK/GCV.  

 

Per altra banda, la gemcitabina (GE) és un dels fàrmacs quimioteràpics més utilitzats 

en el tractament del càncer de pàncrees. Aquesta droga presenta algunes similituds 

amb el GCV, així tots dos són anàlegs de nucleòsids i s’activen per fosforilació 

prèviament a ser incorporats a la cadena d’ADN en síntesi i causar la mort cel·lular per 

apoptosi (Bouffard and Momparler 1995; Plunkett, Huang et al. 1995). Això podria 

suggerir que part de l’efecte citotòxic de la gemcitabina vindria mediat per un efecte 

adjacent a través de les unions gap. 

 

La magnitut de l’efecte adjacent en la capacitat citotòxica global d’aquestes teràpies 

dependria doncs del grau de comunicació intercel·lular (GJIC), és a dir de la 

funcionalitat de les unions gap.  

 

En aquest treball ens vam plantejar estudiar la funcionalitat de les unions gap en línies 

cel·lulars i identificar una possible relació entre la comunicació intercel·lular i la 

magnitut de l’efecte adjacent del sistema TK/GCV i de la gemcitabina en models 

d’adenocarcinoma de pàncrees. 
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1.1. Anàlisi de la funcionalitat de les unions gap en línies cel·lulars derivades 

d’adenocarcinoma de pàncrees. 

 

Els canals de les unions gap, a través dels quals circulen els metabòlits, estàn formats 

per dos hexàmers de connexines, que són les que finalment acaben determinant la 

funcionalitat de les unions. Així que es va estudiar la funcionalitat de les unions gap en 

les sis línies tumorals en les que havíem caracteritzat l’expressió i la localització de 

connexines, PANC-1, BxPC-3, MIA PaCa-2, NP-9, NP-18 i NP-31. 

 

L’anàlisi de la comunicació intercel·lular a través d’unions gap es va realitzar 

mitjançant un assig quantitatiu basat en la tinció diferencial de les cèl·lules amb un 

colorant fluorescent lipofílic, que s’uneix permanentment a les membranes cel·lulars 

(DiI), o bé amb un colorant fluorescent capaç de viatjar a través de les unions gap 

(Calcein AM). Es van cocultivar cèl·lules tenyides amb DiI (cèl·lules  acceptores  o A) 

amb cèl·lules tenyides amb Calcein AM (cèl·lules donants o D), a diferents ràtios, i es 

va analitzar i quantificar la presència dels colorants mitjançant citomeria de flux. La 

presència de cèl·lules doblement marcades (cèl·lules acoblades) indica el trànsit de 

Calcein AM a través d’unions gap desde les cèl·lules D a les A,  de manera que el 

número de cèl·lules acoblades correlaciona amb el grau de funcionalitat de les unions 

gap (Kapoor, Saunders et al. 2004) (Fig.8).  

 

Els resultats de l’assaig mostraren una baixa comunicació per les línies PANC-1, MIA 

PaCa-2 i NP-9, a les tres ràtios analitzades, ja que el percentatge de cèl·lules 

acoblades sempre era inferior a l’1%. Les línies BxPC-3 i NP-31 presentaven una 

comunicació intermitja amb percentatges de cèl·lules acoblades entre el 3 i el 13%. I la 

línia NP-18 presentava una comunicació elevada amb percentatges entre el 23 i el 

45%.  

També s’observava que en les línies de comunicació intermitja el percentatge de 

cèl·lules acoblades depenia de les cèl·lules donants del cocultiu. Així, a mida que 

augmentava la proporció de cèl·lules D, augmentava també el número de cèl·lules 

acoblades. Per exemple, en els cocultius BxPC-3 de ràtio 5A:1D el percentatge de 

cèl·lules acoblades va ser del 5,3%, en els 3A:1D del 8,3% i en els 1A:1D del 9,4%. En 

canvi, en la línia NP-18 el percentatge de cèl·lules acoblades augmentava en funció 

del número de cèl·lules acceptores (25,0% en els cocultius 1A:1D, 34,2% en els 3A:1D 

i 35,3% en els 5A:1D); de manera que a més cèl·lules acceptores més cèl·lules 

acoblades. Això era indicatiu de la bona comunicació intercel·lular de la línia NP-18. 
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B A 

 
Fig.8: Anàlisi de la comunicació cel·lular via unions gap de les línies PANC-1, BxPC-3, MIA PaCa-2, 
NP-9, NP-18 i NP-31. Es van tenyir cultius cel·lulars conflüents amb DiI o calceïna. Es van sembrar els 

cocultius a diferents ràtios entre cèl·lules acceptores (A) i donants (D), 1:1, 3:1 i 5:1, en plaques de 24 

pous a raó de 200000 cèl·lules BxPC-3, NP-18 o NP-31, o bé 500000 cèl·lules PANC-1, MIA PaCa-2 o 

NP-9. Després de 2h, els pous es van tripsinitzar i resuspendre en PBS (t=2), i es van preparar els 

cocultius a t=0 barrejant cèl·lules tenyides només amb un dels colorants. La fluorescència present a les 

cèl·lules es va analitzar per citometria i es va mostrar en gràfics Dot-plot, on la intensitat de fluorescència 

de Calcein AM es representa a l’eix X i la intensitat de DiI a l’eix Y. (A) Dot-plots representatius d’un 

experiment amb cèl·lules MIA PaCa-2, BxPC-3 i NP-18, de baixa, mitja i alta comunicació respectivament. 

Les cèl·lules A es representen en vermell, les D en verd, les cèl·lules acoblades en blau, i els agregats 

cel·lulars en lila. (B) Gràfic corresponent al percentatge de cèl·lules acoblades presents als cocultius de 

t=2, corregit pel valor de t=0, de les sis línies tumorals estudiades. Els valors expressen la mitja 

d’experiments independents (n=3) ± SEM. 
 

L’abscència de comunicació intercel·lular en les línies MIA PaCa-2, PANC-1 i NP-9 

coincidia amb una localització citoplasmàtica de les diferents connexines analitzades, 

indicatiu de que aquestes connexines no estarien formant unions gap. 

 

 

1.2.  Anàlisi de l’implicació de les unions gap en l’eficàcia del sistema suïcida 

TK/GCV. 

 

A continuació es va estudiar l’efecte adjacent del sistema TK/GCV en dues línies 

cel·lulars de baixa comunicació intercel·lular, PANC-1 i MIA PaCa-2, dues de 

comunicació mitja, BxPC-3 i NP31, i en la línia que presenta una alta comunicació 

cel·lular, NP-18. 

 

Per a aquests experiments es va generar primer una població de cèl·lules TK+, per 

transducció  amb  un  adenovirus  recombinant   que  expressa  el  gen  de la  timidina  
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quinasa del virus Herpes simplex de tipus 1 (AdTK) (Esquema 1). Aquest virus 

permetia una alta expressió de l’enzim en les cèl·lules transduïdes i per tant, una gran 

quantitat de metabòlits del GCV en aquestes. Com a contrapunt, no totes les cèl·lules 

posades en contacte amb el virus eren realment TK+, ja que l’eficiència de transducció 

no és del 100%. L’eficiència de transducció i la sensibilitat al sistema TK/GCV varia en 

les diferents línies cel·lulars. Tenint en compte aquestes consideracions, la línia MIA 

PaCa-2 es va transduir a la dosi viral de 50MOI, les línies PANC-1 i NP-31 a 40MOI, la 

NP-18 a 4MOI i la BxPC-3 a 2MOI, per tal d’assolir un número de cèl·lules TK+ òptim. 

 

Es van preparar cocultius on el 50% de les cèl·lules eren TK+ i el 50% TK- (Esquema 

1), així com cultius on el 100% de les cèl·lules eren TK+ o TK-. Es va tenir en compte: 

1) sembrar un número de cèl·lules que garantís que a punt final de l’experiment les 

cèl·lules estiguessin confluents i 2) permetre que les cèl·lules s’adherissin a la placa 

abans de començar el tractament amb GCV. Després de tres dies de cultiu en 

presència o abscència de GCV, es va determinar la viabilitat cel·lular per tinció amb 

MTT.  

 

 
 

Esquema 1: Dibuix representatiu de l’experiment de cocultiu entre cèl·lules TK+ i TK-. 

 

 

En aquests experiments, la presència o abscència d’efecte adjacent del sistema 

TK/GCV es valorava en funció del percentatge de viabilitat del cocultiu. La viabilitat del 

cocultiu 50% cèl·lules TK- i 50% cèl·lules TK+ correspondria a la suma de la viabilitat 

de la població TK+ (la meitat de la viabilitat del cultiu 100% TK+) i de la viabilitat de la 

població TK-, cèl·lules que només podrien morir per efecte adjacent. Així, en un 

cocultiu no hi hauria efecte adjacent quan el percentatge de viabilitat fos igual, o 

superior, a: 50% (corresponent al 50% de cèl·lules TK+) més la meitat de la viabilitat 

del cultiu 100% TK+ (corresponent al 50% de cèl·lules TK-). En canvi, sí hi hauria 

efecte adjacent quan el percentatge de viabilitat fos inferior a aquest càlcul. La 

magnitut de l’efecte adjacent seria més important quan la viabilitat del cocultiu fos més 

similar a la del 100% TK+ (Esquema 2). 
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Viabilitat a punt final

= 4%
GCV

100% TK+

50% TK-

Cocultiu

50% TK+

GCV ≥ 50% + 2%
NO efecte
adjacent

< 52%SÍ efecte
adjacent

GCV

Viabilitat a punt final

= 4%
GCV

100% TK+100% TK+

50% TK-

Cocultiu

50% TK+50% TK-

Cocultiu

50% TK+

GCV ≥ 50% + 2%
NO efecte
adjacent ≥ 50% + 2%

NO efecte
adjacent

< 52%SÍ efecte
adjacent < 52%SÍ efecte
adjacent

GCV

 
Esquema 2: Exemple de la presència o abscència d’efecte adjacent en el cocultiu 50% cèl·lules 
TK+ i 50% TK- valorat en funció de la viabilitat del cultiu 100% TK+ i del cocultiu. En color groc es 

respresenta la mortalitat cel·lular a punt final de l’experiment. 

 

Les viabilitats dels experiments amb cèl·lules de les línies tumorals, es va corregir 

sempre pels valors control de les cèl·lules no tractades amb GCV, i es va representar 

en un diagrama de barres com a percentatge respecte el cultiu 100% TK- (Fig.9). 

 

Com es pot observar a la figura 8, les viabilitats dels 100% TK+ i dels cocultius (50%-

50%) eren molt similars en les línies BxPC-3, NP-18 i NP-31. Els percentatges de 

viabilitat corresponien respectivament a un 20 i un 25% en la línia BxPC-3, un 31 i un 

34% en la línia NP-18, i un 17 i un 25% en la NP-31. Aquests valors indicàven la 

presència d’efecte adjacent del sistema TK/GCV elevat en aquestes tres línies. La línia 

PANC-1 mostrava una viabilitat del 100% TK+ del 25% i una viabilitat del cocultiu del 

47,2%, suggerint que en aquesta línia l’efecte adjacent era intermig. Mentre que no 

s’observava efecte adjacent en la línia MIA PaCa-2, ja que la viabilitat del 100% TK+ 

era del 50% i la del cocultiu del 76%. 
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Fig.9: Efecte adjacent del sistema TK/GCV en les línies PANC-1, BxPC-3, MIA PaCa-2, NP-18 i NP-
31. Es van transduir cèl·lules amb l’AdTK a diferents dosis virals: PANC-1 i NP-31 40 MOI, BxPC-3 2MOI, 

MIA PaCa-2 50MOI i NP-18 4MOI. Al dia següent es van sembrar en plaques de 96 pous els cultius 100% 

TK-, 100% TK+ o 50% TK- - 50% TK+, a raó de 9000 cèl·lules PANC-1, MIA PaCa-2 i NP-31, 7000 

cèl·lules BxPC-3 i 5000 cèl·lules NP-18 per pou. Al cap de 6h es va canviar el medi de cultiu per medi amb 

GCV (10μg/ml) o sense (triplicats). Passats 3 dies es va analitzar la viabilitat cel·lular per tinció amb MTT. 

Els valors del diagrama de barres expressen la viabilitat com a % dels cultius 100% TK-, d’experiments 

independents (n=2) ± SEM. 
 

En conjunt, aquests resultats mostraven que l’efecte adjacent del sistema TK/GCV era 

més important en aquelles línies tumorals en que hi havia una bona comunicació 

intercel·lular. 
 

 

1.3. Anàlisi de l’implicació de les unions gap en l’eficàcia citotòxica de la 

gemcitabina. 

 

Per tal de determinar si la gemcitabina (GE) podria induir citotoxicitat dels cultius 

també a través d’un efecte adjacent similar a l’observat amb el sistema TK/GCV, es 

van plantejar experiments de cocultiu en els que un 20% de les cèl·lules eren GE+ i es 

comparava amb la viabilitat de cultius on el 100% eren GE+. Vam escollir la línia NP-

18 perquè havia demostrat una elevada funcionalitat de les unions gap i un gran efecte 

adjacent del sistema TK/GCV. 

 

Les cèl·lules a tractar es van cultivar amb medi amb GE durant 24h a una dosi que 

assegurés mínim la mort del 90% del cultiu tractat (60nM). Després, es van sembrar 

en els mateixos pous cèl·lules sense tractar de manera que el número total de cèl·lules 

per pou fos 20000. Al cap de tres dies, es van tripsinitzar les cèl·lules i es va analitzar 

el  número  total de  cèl·lules vives. Es va  representar la  viabilitat relativa dels cultius  
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100% GE+ i dels cocultius 20% GE+ com a percentatge dels controls 100% sense 

tractar en un diagrama de barres (Fig.10).  

 
Fig.10: Efecte adjacent de la GE en la línia 
cel·lular NP-18. Es van sembrar cèl·lules en 

plaques de 24 pous i es van tractar amb GE (60nM) 

durant 24h. Després s’hi va sembrar el número 

necessari de cèl·lules per a arribar a un total de 

20000 cèl·lules/pou. Al cap de 3 dies es va analitzar 

la viabilitat cel·lular per tinció amb blau de tripà i 

comptatge en una càmara de Neubauer. Els valors 

expressen la viabilitat relativa dels cultius tractats, 

com a % dels cultius no tractats, d’experiments 

independents (n=2) ± SEM. 
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Els resultats mostraven la presència d’un lleuger efecte adjacent en les cèl·lules NP-

18, de manera que el percentatge de mort del cocultiu era superior al percentatge de 

cèl·lules tractades. 
 

 

1.4. Efectes de la expressió ectòpica de connexines en models cel·lulars 

d’adenocarcinoma de pàncrees en les teràpies TK/GCV i gemcitabina. 
 

S’ha descrit que la transfecció de gens que codifiquen per determinades connexines 

en cèl·lules tumorals exerceix efectes que poden ser utilitzats en la teràpia contra el 

càncer com: 1) el reestabliment del creixement cel·lular normal, degut al seu paper 

com a gens supressors tumorals; i 2) la millora de l’eficàcia del sistema activador de 

prodrogues TK/GCV, a l’augmentar l’efecte adjacent d’aquest sistema. Aquests efectes 

s’han reportat en cèl·lules derivades de tumors de diferents origens, per exemple 

glioma (Marconi, Tamura et al. 2000; Jimenez, Fox et al. 2006), adenocarcinoma de 

cèrvix (Mesnil, Piccoli et al. 1996; Mesnil, Piccoli et al. 1997; Tanaka, Yamasaki et al. 

2001) i fibrosarcoma (Marconi, Tamura et al. 2000). En el cas de l’adenocarcinoma de 

pàncrees, el nostre grup havia publicat que la transferència estable dels gens TK i 

Cx26 en diferents tipus cel·lulars, NP-9, NP-18 i NP-31, era capaç d’incrementar 

l’efecte adjacent del sistema TK/GCV únicament en aquelles línies cel·lulars en les 

quals s’aconseguia un increment en la formació de les unions gap, NP-9 Cx26 i NP-18 

Cx26 (Carrio, Mazo et al. 2001). 
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Aquests resultats previs van ser l’origen pel qual en aquest treball ens vam proposar 

aprofundir en l’estudi dels efectes de la expressió ectòpica de connexines en línies 

cel·lulars derivades d’adenocarcinoma de pàncrees.  

 
1.4.1. Efectes de la sobreexpressió de la Cx26: 

 

1.4.1.1. Generació de retrovirus recombinants i de línies cel·lulars que 

sobreexpressen la Cx26: 
 

Les línies NP-9 Cx26, NP-18 Cx26 i NP-31 Cx26 ja havien estat generades i descrites 

prèviament (Carrió 2001). Així que es van generar noves línies MIA PaCa-2 Cx26 i 

BxPC-3 Cx26, i les línies control MIA PaCa-2 pLXSN i BxPC-3 pLXSN. 

 

Es van obtenir retrovirus per transfecció transitòria dels plasmidis retrovirals pLXSN o 

pLCx26 en cèl·lules empaquetadores de retrovirus amfotròpics HEK293Φ. La titulació 

dels sobrenadants amb retrovirus pLXSN va ser de 8,4x103 CFU/ml i la dels 

sobrenadants pLCx26 de 4,6x103 CFU/ml. Amb aquests virions es van generar les 

línies MIA PaCa-2 i BxPC-3 Cx26 o control a partir de tres transduccions consecutives 

i posterior sel·lecció amb G418. Les colònies de cèl·lules que van sobreviure es van 

mantenir i perpetuar com a una línia cel·lular estable. 

 

Es van analitzar els nivells d’expressió de la Cx26 en extractes proteïcs totals de les 

cèl·lules Cx26, control i parentals mitjançant Western Blot (Fig.11). I es va demostrar la 

sobreexpressió de la proteïna en les cèl·lules transduïdes amb els retrovirus pLCx26, 

respecte a les cèl·lules control i/o parentals. 

 
 

Fig.11: Expressió de Cx26 en línies MIA PaCa-2, MIA PaCa-2 control, MIA PaCa-2 Cx26, BxPC-3, 
BxPC-3 control, BxPC-3 Cx26, NP-9, NP-9 Cx26, NP-18, NP-18 Cx26, NP-31 i NP-31 Cx26. Es van 

obtenir extractes proteïcs totals de cada línia cel·lular a partir de cultius confluents. Es va dur a terme 

electroforesi en gels d’SDS-PAGE amb 60μg de proteïna total, i es van transferir a membranes de 
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nitrocel·lulosa. Les membranes es van hibridar amb l’anticós primari anti-Cx26. Es van analitzar els nivells 

d’actina o α-tubulina, com a control de càrrega. 

 

 

 

1.4.1.2. Efecte de la sobreexpressió de la Cx26 sobre la funcionalitat de 

les unions gap: 

 

Es va analitzar l’efecte de la sobreexpressió de la Cx26 sobre la comunicació 

intercel·lular en les línies MIA PaCa-2 Cx26, BxPC-3 Cx26, NP-18 Cx26 i NP-31 Cx26, 

així com en les seves respectives línies control o parentals, per mitjà de l’assaig basat 

en la tinció els dos colorants fluorescents DiI i calceina.  

 

Les condicions de l’assaig (número de cèl·lules sembrades per pou, temps de cultiu, 

ràtio entre cèl·lules acceptores (A) i donants (D)) es van ajustar per cada línia cel·lular 

amb la finalitat d’afavorir el contacte cèl·lula-cèl·lula, la formació d’unions i la 

comunicació intercel·lular. Aquestes condicions s’especifiquen a la taula 2: 

 

 

 

 

 
aula 2: Condicions de l’assaig de comunicació cel·lular amb els colorants fluorescents DiI i 
calceina amb les línies MIA PaCa-2 control i Cx26, BxPC-3 control i Cx26, NP-18 parental i Cx26 i 
NP-31 parental i Cx26. 

 

El percentatge de cèl·lules acoblades en totes les línies Cx26 va ser sempre superior 

al percentatge de la línia parental o control en tots els experiments realitzats. La mitja 

de cèl·lules acoblades va ser de: 39,7% en la línia NP-18 Cx26 respecte a 30,8% en la 

línia parental, 43,9% en la línia BxPC-3 Cx26 respecte a 31,5% en la línia control, 

2,6% en la línia MIA PaCa-2 Cx26 respecte a 1,2% en la línia control, i de 11,5% en la 

línia NP-31 Cx26 respecte a 5,9% en la línia parental. Es va representar l’increment 

relatiu en la comunicació intercel·lular de les línies Cx26 respecte la línia control o 

parental en un gràfic de barres (Fig.12).  
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Fig.12: Increment de la 
comunicació intercel·lular a través 
d’unions gap en les cèl·lules MIA 
PaCa-2, BxPC-3, NP-18 i NP-31 que 
sobreexpressen la Cx26. Les 

barres corresponen als percentatges 

de cèl·lules acoblades de les línies 

Cx26 relatius als de les línies control 

o parental d’experiments 

independents  (n=3) ±   SEM. 
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1.4.1.3. Anàlisi de l’efecte de la sobrexpressió de Cx26 sobre l’eficàcia 

del sistema TK/GCV: 

 

A continuació, es va estudiar l’efecte de la sobreexpresió de la Cx26 en l’eficàcia del 

sistema TK/GCV mitjançant cocultius entre cèl·lules TK- i TK+ (generades per 

transducció amb l’AdTK) en les línies NP-18, NP-31 i BxPC-3, ja que havíem vist que 

presentaven una bona comunicació basal i que la sobreexpressió de Cx26 

incrementava la comunicació. En l’estudi no es va incloure la línia MIA PaCa-2 Cx26 ja 

que, tot i que mostraven un augment en la comunicació respecte a la línia control, el 

percentatge de cèl·lules acoblades era molt baix (<3%). 

 

En els cocultius amb les línies NP-18 i NP-18 Cx26, es va generar la població TK+ a 

partir de la transducció únicament de cèl·lules NP-18 amb l’AdTK. Mentre que en els 

cocultius amb NP-31, NP-31 Cx26, BxPC-3 control i BxPC-3 Cx26, es van generar 

cèl·lules TK+ a partir de la transducció amb l’AdTK de cadascuna d’elles. Aquestes 

condicions experimentals pretenien afavorir la formació d’unions gap i l’efecte adjacent 

entre les cèl·lules que sobreexpressaven la Cx26 (Fig.13).  

La sobrexpressió de Cx26 van donar lloc a un augment en l’efecte adjacent del 

sistema TK/GCV en totes les línies, ja que el percentatge de viabilitat del cocultiu en 

les cèl·lules Cx26 era més similar al del 100% TK+ que en les línies parental o control. 

A més a més, la citotoxicitat en els cocultius Cx26 va ser superior a la de les línies 

parental o control. 
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Fig.13: Efecte adjacent del sistema TK/GCV en les línies NP-18, NP-18 Cx26, NP-31, NP-31 Cx26, 
BxPC-3 control i BxPC-3 Cx26. Es van transduir cèl·lules amb l’AdTK, les línies NP-18, BxPC-3 control i 

BxPC-3 Cx26 a 1MOI i les NP-31 i NP-31 Cx26 a 40MOI. Al dia següent es van sembrar en plaques de 

96pous els cultius 100% TK-, 100% TK+ o 50% TK+ - 50% TK-, a raó de 3000 cèl·lules de les línies NP-

18 (A), 9000 cèl·lules de les NP-31 (B) i 7000 de les BxPC-3 (C). Després de 6h, es va canviar el medi per 

medi amb GCV (10μg/ml) o sense. Passats 3 dies es va analitzar la viabilitat cel·lular per tinció amb MTT. 

Els valors dels diagrames de barres expressen la viabilitat com a % dels controls 100% TK-, 

d’experiments independents (n=4-5) ± SEM. 
 

 

1.4.1.4. Anàlisi de l’efecte de la sobrexpressió de Cx26 sobre l’eficàcia 

citotòxica de la  gemcitabina: 

 

Donat que els nostres resultats semblaven indicar que el quimioteràpic gemcitabina 

(GE) presentava un efecte adjacent similar al del GCV, vam estudiar si la 

sobrexpressió de la Cx26 afavoria l’efecte adjacent de la GE i en conseqüència, 

l’eficàcia global del quimioteràpic.  

 

Es van realitzar experiments similars als descrits anteriorment, en els que es 

determinava la viabilitat cel·lular de cocultius on un 20% de cèl·lules eren tractades 

amb GE i es comparava amb la viabilitat de cultius 100% GE+. Es va representar la 

viabilitat relativa dels cultius 100% GE+ i dels cocultius 20% GE+ com a percentatge 
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dels controls 100% sense tractar en un diagrama de barres (Fig.14). Els resultats 

mostren un efecte adjacent de la GE més alt en els cocultius  de cèl·lules  NP-18 Cx26  

 

respecte als de cèl·lules parentals, de manera que el tractament del 20% del cultiu 

provocava una viabilitat del 50,1% en cèl·lules que sobreexpressaven la Cx26 i d’un 

74,4% en les parentals. 
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Fig.14: Efecte adjacent de la GE en les línies tumorals NP-18 i NP-18 Cx26. Es van sembrar cèl·lules 

en plaques de 24 pous i es van tractar amb GE (60nM) 24h. Després s’hi van sembrar el número 

necessari de cèl·lules per a arribar a 20000cèl·lules/pou, un 80% en els cocultius amb 20% de cèl·lules 

tractades (A) o un 0% en el cas dels cultius on el 100% de les cèl·lules són tractades (B). Al cap de 3 dies 

es va analitzar la viabilitat cel·lular per tinció amb blau de tripà i comptatge en una càmara de Neubauer. 

Els valors expressen la viabilitat dels cultius de cèl·lules tracatdes, com a % dels cultius sense tractar, 

d’experiments independents (n=2) ± SEM. 

 

Per tal de determinar el potencial valor terapèutic de l’efecte adjacent de la GE, ens 

vam plantejar estudiar si la sobreexpressió de Cx26 podria modular l’eficàcia 

antitumoral de la GE in vivo. Es van desenvolupar tumors subcutanis a partir de la 

injecció de cèl·lules NP-18 i NP-18 Cx26 en ratolins atímics. Un cop els tumors van 

assolir un volum de 60mm3, els ratolins es van tractar amb dues dosis setmanals de 

GE (160mg/Kg) intraperitoneal, durant 5 setmanes consecutives; o bé amb un volum 

equivalent de solució salina en el cas dels ratolins control (Fig. 15).  

 

El tractament amb GE va donar lloc a una reducció en la progressió tumoral. Aquest 

efecte va ser superior en els tumors NP-18 Cx26. A punt final del tractament, el volum 

mig dels tumors NP-18 de ratolins control era de 380,4mm3 i el dels ratolins tractats 

88,4mm3. Mentre que en el cas dels tumors NP-18 Cx26, el volum tumoral en ratolins 

control va ser 254,3mm3 i el de ratolins tractats 35,2mm3. Si comparem els volums dels 

tumors tractats a l’inici i al final del tractament, observem que la GE va enlentir la 
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progressió dels tumors NP-18, mentre que en el cas dels tumors NP-18Cx26 es va 

aconseguir  una   disminució   del  tamany  en  un  14%.  En  els  gràfics també  es  pot  

 

observar una ràpida recuperació de la cinètica de creixement dels tumors NP-18 un 

cop acabat el tractament, mentre que els tumors NP-18 Cx26 tornen a créixer però 

més lentament. 
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Fig.15: Efecte del tractament amb GE de tumors subcutanis derivats de cèl·lules NP-18 (A) i NP-18 
Cx26 (B). Les cèl·lules es van tripsinitzar i resuspendre en PBS. Es van injectar 7x106 cèl·lules en un 

volum de 100μl al teixit subcutani de cada flanc de ratolins Balb/C nu/nu. Un cop van adquirir un volum 

mig de 60mm3 es van dur a terme dues injeccions intraperitoneals setmanals de GE (160mg/Kg), durant 5 

setmanes, o d’un volum equivalent de solució salina, en els ratolins control. L’evolució dels tumors es 

mesurava tres cops per setmana utilitzant un peu de rei. Els valors expressen la mitja dels volums dels 

tumors (n=8-10) i NP-18 Cx26 (n=13-15) ± SEM. Les fletxes indiquen l’inici i el final del tractament. 

 

A continuació es va procedir a l’anàlisi dels tumors per poder valorar la resposta al 

tractament. Es van sacrificar dos animals per grup 48h després de l’últim tractament, i 

es van extreure els tumors per a fer-ne l’estudi histològic. Es va estudiar la morfologia 

tumoral per tinció amb hematoxilina/eosina (He/Eo) (Fig.16), mostrant-se una 

morfologia similar entre els tumors derivats d’ambdues línies. Com a conseqüència del 

tractament amb GE, tant en els tumors NP-18 com els NP-18 Cx26 s’observava un 

augment del volum cel·lular, indicatiu de lesió. 
Fig.16: Tinció He/Eo dels tumors 
subcutanis derivats de cèl·lules NP-18 i 
NP-18 Cx26 control i tractats amb GE. 

Els tumors es van extreure a les 48h 

posteriors a l’última injecció, es van fixar 

en PFA 4% i incloure en parafina, es van 

fer talls ultrafins de 5μm, i es va dur a 

terme la tinció, on el citoplasma de les 

cèl·lules es tenyeix de rosa i els nuclis de 

lila. Les fotografies mostren regions 
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representatives dels tumors (magnificació 100x). 
 

 

Fruit del tractament, també es va detectar un augment en la fibrosi o reacció estromal 

en els tumors NP-18 i en els NP-18 Cx26 processats amb la tinció tricròmica de 

Masson (Fig.17).  

 
Fig.17: Tinció de Masson dels tumors 
subcutanis derivats de cèl·lules NP-18 i NP-
18 Cx26 control i tractats amb GE. Els tumors 

es van extreure a les 48h posteriors a l’última 

injecció, es van fixar en PFA 4% i incloure en 

parafina, es van fer talls ultrafins de 5μm, i es 

va dur a terme la tinció tricròmica, on les fibres 

de colàgen es tenyeixen de blau, el citoplasma 

de les cèl·lules de rosa i els nuclis de lila. Les 

microfotografies mostren regions 

representatives dels tumors (magnificació 

400x). 
 

 

Es va valorar també el grau d’apoptosi en resposta al tractament amb GE mitjançant la 

tècnica de TUNEL. Es van observar cèl·lules TUNEL positives en els tumors tractats, 

que eren més evidents en els tumors NP-18 Cx26 (Fig. 18). 

 
Fig.18: Detecció d’apoptosi en els tumors subcutanis derivats de cèl·lules NP-18 i NP-18 Cx26 
control i tractats amb GE. Els tumors es van extreure a les 48h posteriors a l’última injecció i es van 

criopreservar en O.C.T. a -80ºC. La tinció TUNEL, que permet visualitzar les cèl·lules apoptòtiques en 

verd, es va realitzar en talls ultrafins de 5μm de gruix. Les mostres també es van tenyir amb DAPI per tal 

de visualitzar els nuclis cel·lulars. Les microfotografies mostren regions representatives dels tumors 

(magnificació 100x). 
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Aquests resultats indicaven doncs que la sobrexpressió de Cx26 afavoriria l’eficàcia 

antitumoral del quimioteràpic GE. 

 

1.4.2. Efectes de la reintroducció de la Cx43: 
 

A continuació, ens vam plantejar si la reintroducció d’una connexina no expressada en 

una línia tumoral podria augmentar l’efecte adjacent del sistema TK/GCV i de la 

gemcitabina. Es va escollir doncs expressar ectòpicament la Cx43 en la línia MIA 

PaCa-2. 

 

1.4.2.1. Generació de retrovirus recombinants i de cèl·lules que 

sobreexpressen la Cx43: 
 

Es van obtenir retrovirus per transfecció transitòria dels plasmidis retrovirals pBabe o 

pBabe-Cx43 en cèl·lules empaquetadores de retrovirus amfotròpics HEK293Φ. El títol 

dels sobrenadants amb retrovirus control (pBabe) va ser de 3,4x104 CFU/ml i el dels 

sobrenadants pBabe-Cx43 de 1,3x103 CFU/ml. Amb aquests virions es van generar les 

línies MIA PaCa-2 Cx43 i control a partir de tres transduccions consecutives i sel·lecció 

amb puromicina. Les colònies de cèl·lules que van sobreviure es van mantenir i 

perpetuar com a un pool cel·lular estable. També es van establir diferents clons de la 

línia MIA PaCa-2 Cx43 per ring cloning. 

 

Es van analitzar els nivells d’expressió de la Cx43 en extractes proteïcs totals del pool 

de cèl·lules Cx43 positives i dels clons 4 i 11, així com de les línies parental i control, 

mitjançant WB (Fig. 19). Es va demostrar l’expressió de la Cx43 en el pool de cèl·lules 

transduïdes amb els retrovirus pBabe-Cx43, en el clon número 11 i molt lleument en el 

número 4. I es van poder identificar els diferents estats de fosforilació en el pool i el 

clon 11. 
Fig. 19: Expressió de la Cx43 en les línies cel·lulars 
MIA PaCa-2 parental, MIA PaCa-2 control, MIA PaCa-2 
Cx43 pool i clons 4 i 11. Es van obtenir extractes proteïcs 

totals a partir de cultius confluents. Es va dur a terme 

electroforesi en gels d’SDS-PAGE amb 60μg de proteïna 

total, i es van transferir a membranes de nitrocel·lulosa. 

Les membranes es van hibridar amb l’anticós primari anti-

Cx43. Posteriorment es va analitzar l’ actina com a control 

de càrrega. 
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Per tal de comprovar si la Cx43 es localitzava a la membrana cel·lular, on podria 

formar unions gap, es va analitzar la localització subcel·lular de la Cx43 en línies Cx43 

positives, el pool i el clon11, i en les línies negatives MIA PaCa-2 i MIA PaCa-2 control  

(Fig.20). Com es pot observar en les microfotografies de fluorescència, només es va 

detectar Cx43 en les línies transduïdes amb els retrovirus pBabe-Cx43, que es 

localitzava en la membrana plasmàtica. El senyal era puntejat i intens en les zones de 

contacte cèl·lula-cèl·lula, marcatge característic de les plaques d’unions gap entre 

cèl·lules epitelials. 
 

 
Fig.20: Localització subcel·lular de la Cx43 en les línies MIA PaCa-2, MIA PaCa-2 control, MIA PaCa-
2 Cx43 pool i MIA PaCa-2 Cx43 clon11. Es va utilitzar un anticós anti-Cx43, i un anticós secundari 

conjugat a el fluorocrom Alexa Fluor 488 (verd). Els nuclis de les cèl·lules es van contratenyir amb DAPI 

(blau). Les imatges són microfotografies representatives (magnificació 630x). 

 

 

1.4.2.2. Efecte de l’expressió de Cx43 en cèl·lules MIA PaCa-2 sobre la 

funcionalitat de les unions gap: 

 

Es va analitzar l’efecte de l’expressió de la Cx43 sobre la funcionalitat de les unions 

gap en les línies cel·lulars MIA PaCa-2 Cx43 positives, així com de la línia control, per 

mitjà de l’assaig basat en la tinció amb els colorants fluorescents DiI i calceina i la 

sembra de cocultius entre cèl·lules acceptores i donants (descrit prèviament). Degut a 

la pobre comunicació de les cèl·lules MIA PaCa-2, en aquest treball la tinció de les 

cèl·lules donants es va realitzar amb el doble de concentració del colorant calceïna 

(100nM), per a facilitar la detecció de les cèl·lules acoblades. 
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Es van preparar cocultius a una ràtio d’1 cèl·lula acceptora per 1 donant (1A:1D) de 6h 

de duració, per permetre l’adhesió a la placa i la formació de les unions gap. El 

percentatge de cèl·lules acoblades en les línies Cx43 positives va ser sempre  superior  

 

al de la línia control. La mitja de cèl·lules acoblades va ser de: 11,8% en la línia MIA 

PaCa-2 Cx43 pool i de 6,3% en el clon 11  respecte a 3,5% en la línia control. Es va 

representar l’increment relatiu en la comunicació intercel·lular de les línies Cx43 

respecte la línia control en un diagrama de barres (Fig.21). 

 
 

Fig.21: Increment de la comunicació 
intercel·lular via unions gap en les cèl·lules 
MIA PaCa-2 Cx43 positives, pool i clon 11. Les 

barres corresponen als percentatges de cèl·lules 

acoblades de les línies Cx43 relatius als de la 

línia control, d’experiments independents (n=3) ± 

SEM. 
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1.4.2.3. Anàlisi de l’efecte de l’expressió de Cx43 en cèl·lules MIA PaCa-

2 sobre l’eficàcia del sistema TK/GCV: 

 

Donat que la reintroducció de la Cx43 en les cèl·lules MIA PaCa-2 va donar lloc a un 

augment en la funcionalitat de les unions gap, vam voler estudiar les conseqüències 

sobre l’efecte adjacent del sistema TK/GCV. 

 

Es van generar cèl·lules TK+ per transducció amb l’AdTK de cèl·lules MIA PaCa-2 

control, Cx43 pool o Cx43 clon11, per tal de poder realitzar cocultius entre cèl·lules del 

mateix tipus TK+ i TK-. I es va sembrar un número de cèl·lules que permetés una 

conflüència màxima a punt final de l’experiment, per tal d’afavorir la comunicació 

intercel·lular (Fig. 22). Es va poder observar la presència d’efecte adjacent del sistema 

TK/GCV en les línies MIA PaCa-2 Cx43 positives; de manera que la viabilitat del 

cocultiu amb cèl·lules control, Cx43 pool i Cx43 clon 11 era de 78,0%, 50,6% i 38,2% 

respectivament. En les cèl·lules Cx43 la viabilitat del cocultiu va ser molt més similar a 

la del cultiu 100% TK+ respectiu, que en les control. A més a més, la citotoxicitat final 

dels cocultius Cx43 va ser significativament superior a la del control. 
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Fig.22: Efecte adjacent del sistema TK/GCV en les línies MIA PaCa-2 control, MIA PaCa-2 Cx43 pool 
i MIA PaCa-2 Cx43 clon 11. Es van transduir cèl·lules de les tres línies cel·lulars amb l’AdTK a 10 MOI. Al 

dia següent es van sembrar en plaques de 96pous els cultius 100% TK-, 100% TK+ o 50% TK+ - 50% TK, 

a raó de 5000 cèl·lules per pou. Després de 6h, es va canviar el medi de cultiu per medi amb GCV 

(10μg/ml) o sense. Al cap de 5 dies es va analitzar la viabilitat cel·lular per MTT. Els valors dels diagrames 

de barres expressen la viabilitat com a % dels controls 100% TK-, d’experiments independents (n=2) ± 

SEM. 
 

 

1.4.2.4. Anàlisi de l’efecte de l’expressió de Cx43 en cèl·lules MIA PaCa-

2  sobre l’eficàcia citotòxica de la  gemcitabina: 

 

Donat que els nostres resultats semblaven indicar que el quimioteràpic gemcitabina 

(GE) presentava un efecte adjacent similar al del GCV i que la sobreexpressió de Cx26 

afavoria aquest l’efecte, vam estudiar si la reintroducció de la Cx43 modificava 

l’eficàcia global del quimioteràpic en cèl·lules MIA PaCa-2. 

 

En col·laboració amb el laboratori de la Dra. Adela Mazo, es van realitzar experiments 

similars als descrits anteriorment, on es determinava la viabilitat cel·lular de cocultius 

entre cèl·lules tractades amb GE a dosis altes (100nM) i cèl·lules sense tractar, i es 

comparava amb la viabilitat de cultius 100% GE+. En resultats preliminars, no es va 

observar efecte adjacent de la droga gemcitabina com a conseqüència de la 

reintroducció de la Cx43 en cèl·lules MIA PaCa-2. Així doncs l’expressió ectòpica de 

Cx26 augmentaria l’efecte adjacent de la GE però la de Cx43 no, aquests resultats 

podrien indicar: 1) una possible selectivitat de les connexines per a determinades 

molécules, com ja s’ha proposat (Harris 2007), o 2) simplement que la quantitat de 

metabòlits de la GE, a la concentració utilitzada, que passarien a través dels canals 

gap de cèl·lules MIA PaCa-2 Cx43 no seria suficient per a provocar-ne la mort. 
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El conjunt de resultats ens indicaven que la sobreexpressió de la Cx26 i la 

reintroducció de la Cx43, facilitaria la comunicació intercel·lular. A més, permetien 

proposar a la Cx26 i la Cx43 com a molécules importants en l’efecte adjacent del 

sistema TK/GCV, i al menys a la Cx26 com a rellevant en l’efecte adjacent del 

quimioteràpic GE. 

 

 

2. Efectes de l’expressió de connexines sobre la tumorogènesi pancreàtica 

 

 

2.1. Anàlisi de l’efecte de la sobreexpressió de Cx26 sobre la proliferació 

cel·lular i la tumorigenicitat. 

 

S’ha descrit que les connexines, a més de formar els canals de les unions gap, tenen 

altres efectes o funcions, com la de supressors tumorals. Donat aquest proposat paper 

supressor tumoral, vam decidir analitzar si la sobreexpressió de la Cx26 podia estar 

alterant la proliferació in vitro de les línies derivades d’adenocarcinomes de pàncrees.  

 

Es va sembrar un número conegut de cèl·lules a temps 0 i a diferents temps de cultiu 

es van tripsinitzar i comptar les cèl·lules viables. El número de cèl·lules viables totals 

es va representar en un gràfic en front del temps (Fig.23). La sobrexpressió de la Cx26 

en les línies NP-9, BxPC-3 i MIA PaCa-2 no va modificar el creixement in vitro, mentre 

que en la línia NP-18 provocava una proliferació reduïda. Tanmateix, en cèl·lules NP-

31 Cx26 es va observar una cinètica de creixement que era superior a la de la línia 

parental NP-31. 
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Fig.23: Creixement in vitro de les línies MIA PaCa-2 
control i MIA PaCa-2 Cx26 (A), BxPC-3 control i 
BxPC-3 Cx26 (B), NP-9 i NP-9 Cx26 (C), NP -18 i NP-
18 Cx26 (D) i NP-31 i NP-31 Cx26 (E). Es van 
sembrar les cèl·lules per duplicat en plaques de 24 
pous a t=0, a raó de 10000 cèl·lules de les línies MIA 
PaCa-2 i BxPC-3 o 20000 cèl·lules de les línies NP-9 i 
NP-18 per pou. Es van tripsinitzar els pous a diferents 
temps de cultiu, es va comptar el número de cèl·lules 
viables per ml mitjançant tinció amb blau de tripà i una 
càmara de Neubauer, i calcular el número de cèl·lules 
viables totals en cada pou. Els gràfics mostren els 
valors mitjos (n=2) ± SEM, * p<0,05. 

 

 

A continuació, es va avaluar l’efecte de la sobreexpressió de la Cx26 en la 

tumorigenicitat, en tres línies tumorals, NP-9, NP-18 i NP-31, en les que l’expressió 

ectòpica de Cx26 provocava un comportament diferent en el creixement in vitro.  

 

Es van generar tumors subcutanis per inoculació de 7x107 cèl·lules tumorals a cada 

flanc de ratolins atímics Balb/C nu/nu i es va monitoritzar el creixement dels tumors 

(Fig.24). El 100% de tumors es van desenvolupar, en tots els models NP-9 i NP-31. 

Mentre que de la línia NP-18 parental van créixer un 95% dels tumors i de la NP-18 

Cx26 només un 65%. La cinètica de creixement dels tumors NP-9 Cx26 va ser similar 

a la dels tumors NP-9, mentre que la cinètica dels tumors NP-18 Cx26 va ser 

clarament inferior a la dels NP-18. Contrariament, el creixement dels tumors NP-31 

Cx26 va ser molt superior al dels tumors NP-31, de fet els animals amb tumors NP-31 

Cx26 es van haver de sacrificar a dia 25 per raons ètiques. Aquest creixement in vivo 

era doncs similar al que havíem observat in vitro i suggeria que la Cx26 podria exercir 

funcions diferents depenent del context cel·lular en el que es trobés. 
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Fig.24: Creixement tumoral de les línies 
NP-9 i NP-9 Cx26 (A), NP-18 i NP-18 Cx26 
(B) i NP-31 i NP-31 Cx26 (C) al teixit 
subcutani de ratolins atímics Balb/C 
nu/nu. Les cèl·lules es van tripsinitzar i 
resuspendre en PBS. Es van injectar 7x106 
cèl·lules en un volum de 100μl al teixit 
subcutani de cada flanc dels ratolins. 
L’evolució dels tumors es mesurava tres cops 
per setmana utilitzant un peu de rei. Els 
valors expressen la mitja dels volums dels 
tumors NP-9, NP-31, NP-31 Cx26 (n=10), 
NP-9 Cx26, NP-18 (n=9) i NP-18 Cx26 (n=13) 
± SEM. 

 

1.1. Anàlisi d’efectes de la sobreexpressió de Cx26 relacionats amb 

l’angiogènesi. 

 

Durant l’anàlisi de la tumorigenicitat, vam observar que els tumors NP-31 Cx26 

estaven altament irrigats en comparació amb els tumors de la línia parental NP-31 

(Fig.25). Aquesta observació ens va fer pensar que la sobreexpressió de la Cx26 en la 

línia tumoral NP-31 podria tenir efectes relacionats amb l’angiogènesi tumoral. 

A B C 

 
Fig.25: Imatges de tumors NP-31 i NP-31 Cx26. Fotografia d’un ratolí Balb/C nu/nu portador de dos 

tumors subcutanis derivats de cèl·lules NP-31 (A) i de dos ratolins portadors de tumors NP-31 Cx26 (B i C) 

a dia 25 post-inòcul. Les fletxes indiquen aquelles zones dels tumors NP-31 Cx26 tant irrigades que la 

vascularització és visible fins i tot a través de la pell dels ratolins. 
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1.1.1. Anàlisi de l’expressió del factor de creixement de l’endoteli 
vascular (VEGF): 

 

L’angiogènesi o neovascularització és un procés que consisteix en la formació de nous 

vasos sanguinis a partir d’altres vasos preexistents. Els nous vasos són essencials per 

a la nutrició de les cèl·lules tumorals i també per a que aquestes puguin metastatitzar.  

El factor de creixement de l’endoteli vascular tipus A (VEGF-A o VEGF) és considerat 

el factor de creixement angiogènic més important, s’expressa abundantment en tumors 

d’orígen epitelial, per exemple en mostres de tumors i línies cel·lulars de PDAC i la 

seva síntesi es promoguda per les pròpies cèl·lules tumorals (Itakura, Ishiwata et al. 

1997; Seo, Baba et al. 2000; Li, Yang et al. 2004). Alguns estudis han trobat 

correlacions positives entre l’expressió tumoral de VEGF i trets d’un fenotip més 

agressiu d’aquest càncer: major creixement tumoral, capacitat de fer metàstasi i 

progressió de la neoplàsia, així com augment de les probabilitats de reincidència en 

pacients operats (Ikeda, Adachi et al. 1999; Niedergethmann, Hildenbrand et al. 2002). 

Les cèl·lules tumorals del PDAC també solen expressar els receptors de VEGFR-1 i 

VEGFR-2, de manera que la secreció de VEGF-A contribueix també al creixement de 

les cèl·lules tumorals de manera autocrina (Itakura, Ishiwata et al. 2000). 

 

En aquest treball, vam avaluar si l’expressió de VEGF en les cèl·lules NP-31 Cx26 a 

nivell d’ARNm i proteïna podrien estar alterats en relació a la línia parental NP-31. En 

l’anàlisi també es van incloure les línies NP-18 i NP-18 Cx26, ja que la sobreexpressió 

de la Cx26 en cèl·lules NP-18 no provocava efectes pro-proliferatius ni pro-

angiogènics. 

 

1.1.1.1. Anàlisi de l’expressió de l’ARNm del VEGF: 

 

El VEGF-A té vuit exons i mitjançant splicing alternatiu d’un sol ARNm es generen fins 

a nou isoformes que tenen entre 121 i 206 aminoàcids. La majoria de les cèl·lules 

productores de VEGF expressen les isoformes 121, 165, 189 (Ferrara 2005). Les 

isoformes 121, 165 i 189 es diferencien per la presència o absència dels exons 6 i 7, 

així al VEGF121 li manquen tots dos exons, al VEGF165 li manca només els exons 6 a i 

b, i al VEGF189 hi trobem presents els exons 6b i el 7. 

 

Degut a aquestes particularitats, en aquest treball es van analitzar els nivells d’ARNm, 

bé de totes les isoformes de VEGF o bé de les isoformes que contenen l’exó 7, en les 
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línies tumorals NP18, NP-18 Cx26, NP-31 i NP-31 Cx26 mitjançant l’anàlisi per RT-

PCR semiquantitativa. 

 

 

Per a l’anàlisi de totes les isoformes de VEGF, es va utilitzar un parell d’encebadors 

que hibridessin a l’exó 1, comú a totes les variants de splicing (Fig.26). Es va observar 

expressió de VEGF en totes les línies tumorals, els nivells eren similars entre les línies 

NP-18 i NP-18 Cx26 i superiors en les dues línies NP-31. A més a més les cèl·lules 

NP-31 Cx26 expressaven nivells més alts de VEGF que la línia NP-31 parental. 
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Fig.26: Expressió de totes les isoformes del VEGF en les línies cel·lulars NP-18, NP-18 Cx26, NP-31 
i NP-31 Cx26 per RT-PCR semiquantitativa. Es van preparar extractes d’ARN total de totes les línies a 

partir de cultius confluents, després es va dur a terme la retro-transcripció d’1μg d’ARN i es va amplificar 

per PCR una regió de l’exó 1 del VEGF. A la reacció de PCR es van afegir els encebadors i competimers 

del gen ribosomal 18S, a una ràtio 1:5, com a control de quantitat. (A) Els productes amplificats es van 

visualitzar en un gel d’agarosa 1% tenyit amb BrEt. (B) Nivells relatius dels productes amplificats del gen 

VEGF respecte als del gen 18S. La quantificació es va realitzar mitjançant l’anàlisi densiomètric de les 

bandes en el gel d’agarosa, d’experiments independents (n=4) ± SEM. 

 

 

A continuació es va procedir a estudiar l’expressió relativa de les isoformes que 

contenen l’exó 7, VEGF165, VEGF189 i VEGF206, utilitzant uns encebadors que 

hibridaven a l’exó 1 i a l’exó 7 (Fig.27). Es va observar l’expressió de les isoformes 165 

i 189 en les quatre línies tumorals, i no de la forma de 206 aminoàcids que és 

específica de cèl·lules d’origen placentari (Ferrara 2005). Ambdues línies NP-31 van 

presentar nivells superiors, de les dues isoformes, als de les línies NP-18. No es van 

apreciar diferències entre els nivells relatius de VEGF165 ni de VEGF189 entre les línies 

NP-18 i NP-18 Cx26. Tanmateix la línia NP-31 Cx26 va presentar nivells molt més 

elevats de VEGF165 que la línia parental. 

 148



RESULTATS 

A B 

0

0,5

1

1,5

2

NP18 NP18 Cx26 NP31 NP31 Cx26

Línia Cel·lular

N
iv

el
ls

 re
la

tiu
s 

d'
A

R
N

m
 d

e 
VE

G
F 

VEGF 165
VEGF 189

 
Fig.27: Expressió de les isoformes de VEGF que contenen l’exó 7 en les línies NP-18, NP-18 Cx26, 
NP-31 i NP-31 Cx26 per RT-PCR semiquantitativa. Es van preparar extractes d’ARN total de totes les 

línies a partir de cultius confluents, després es va dur a terme la retro-transcripció d’1μg d’ARN i es va 

amplificar per PCR una regió compresa entre els exons 1 i 7 del VEGF. A la reacció de PCR es van afegir 

els encebadors i competimers del gen ribosomal 18S, a una ràtio 1:5, com a control de quantitat. (A) Els 

productes amplificats es van visualitzar en un gel d’agarosa 1% tenyit amb BrEt. (B) Nivells relatius dels 

productes amplificats del gen VEGF respecte als productes del gen 18S. La quantificació es va realitzar 

mitjançant l’anàlisi densiomètric de les bandes en el gel d’agarosa.  

 

 

1.1.1.2. Anàlisi del VEGF secretat al medi de cultiu: 

 

La presència o absència de les seqüències codificades pels exons 6 i 7 dóna lloc a 

proteïnes amb caràcter més àcid o més bàsic i en conseqüència, amb una diferent 

afinitat per unir-se a l’heparina (Houck, Leung et al. 1992). La magnitut d’aquesta 

afinitat determina a la vegada, si la isoforma de la proteïna VEGF secretada podrà 

difondre per la matriu extracel·lular, o si pel contrari, quedarà retinguda a la superfície 

cel·lular. Així, el VEGF121, al qual li manquen aquestes regions, és una proteïna 

lleugerament àcida que no s’uneix a l’heparina i és secretada al medi extracel·lular. El 

VEGF165 en canvi té un caràcter bàsic i una afinitat moderada a l’heparina, amb lo qual 

el 50-70% de la proteïna secretada queda retinguda a la superfície cel·lular i matriu 

extracel·lular que envolta a la cèl·lula. El VEGF189 i el VEGF206 contenen una 

seqüència adicional codificada per l’exó 6 amb una gran afinitat per l’heparina, per això 

aquestes isoformes són segrestades totalment per la superfície cel·lular i matriu 

adjacent i no es secreten. 

 

Es va analitzar quins eren els nivells de VEGF secretats al medi de cultiu extracel·lular 

per les línies NP-18, NP-18 Cx26, NP-31 i NP-31 Cx26, mitjançant un kit comercial 

basat en la tècnica d’ELISA que utilitza un anticós que reconeix les dues isoformes 

secretables al medi extracel·lular, VEGF121 i VEGF165, amb un llindar de sensibilitat 

mínim de 5 pg/ml, Quantikine® Human VEGF Immunoassay (R&D Systems). Es van 

determinar els nivells de VEGF secretables presents en 200μl de sobrenadant de cultiu  
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de 500000 cèl·lules durant 24h, i es van representar en un diagrama de barres com a 

pg de VEGF per ml de sobrenadant generat i alliberat per 10000 cèl·lules (Fig.28). 

 

Els nivells de VEGF secretat observats en les línies NP-18 i NP-18 Cx26 van ser 

similars i estaven just en el llindar mínim de detecció (4,88pg/ml i 5,69pg/ml, 

respectivament). Mentre que els nivells de VEGF detectats en les línies NP-31 i NP-31 

Cx26 eren superiors (19,54pg/ml i 12,53pg/ml, respectivament), i lleugerament més 

elevats en la línia parental. Aquests resultats indicarien que la línia NP-31 produïria 

VEGF121 secretable al medi de cultiu, mentre que la línia NP-31 Cx26 produïria 

preferentment VEGF165 que queda en la seva majoria retingut a la superfície cel·lular i 

per tant no es detectaria per ELISA. S’ha descrit que el VEGF165 és la isoforma que 

presenta major capacitat mitogènica en cèl·lules endotelials (Jozkowicz, Dulak et al. 

2004), i que provoca tant la microvascularització intra-tumoral com al reclutament de 

vasos extra-tumorals perifèrics, mentre que la isoforma VEGF121 només és eficaç 

reclutant vasos externs (Grunstein, Masbad et al. 2000). Tenint en compte aquests 

treballs, els nostres resultats estarien d’acord amb la major capacitat angiogènica dels 

tumors NP-31 Cx26. 
 

Fig.28: Expressió de les isoformes de VEGF 
secretables al medi extracel·lular en les línies 
NP-18, NP-18 Cx26, NP-31 i NP-31 Cx26. Es van 

sembrar 500000 cèl·lules en plaques de 100mm3 i 

al cap de 24h de cultiu es va recollir un ml del 

medi de cultiu. Aquest es va centrifugar 5min a 

3400rpm i 200μl del sobrenadant es van utilitzar 

per a l’assaig d’ELISA. Després es van tripsinitzar 

les cèl·lules i es van comptar. Els resultats 

s’expressen en pg/ml per 10000 cèl·lules i 

representen els valors mitjos d’experiments 

independents (n=4) ± SEM; * p<0,05. 
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En conjunt, la sobreexpressió de Cx26 provocaria també efectes independents a la 

formació d’unions gap, alguns d’ells relacionats amb la capacitat de creixement de les 

cèl·lules i d’altres amb la seva capacitat angiogènica. 
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2. Implicació de l’E-cadherina en la funcionalitat de les unions gap i l’eficàcia 

citotòxica de les teràpies TK/GCV i gemcitabina 

 

’ha proposat l’existència d’una relació bidireccional entre les unions gap i les unions 

mb aquestes premises ens vam plantejar estudiar si les unions adherents, i en 

2.1. Estudi de l’efecte de la modulació de l’E-cadherina sobre l’expressió de 

 

a hipótesi inicial era doncs que l’E-cadherina podria estar regulant les unions gap a 

2.1.1. Efectes de l’expressió ectòpica de l’E-cadherina: 
 

2.1.1.1. Generació de retrovirus recombinants i de línies que 

 

er aquests estudis es van utilitzar dues línies amb diferents contextes cel·lulars: la 

control. 

S

adherents. Alguns investigadors han demostrat que l’expressió ectòpica de Cx26 

indueix l’expressió d’E-cadherina i la formació d’unions adherents (Yano, Hernandez-

Blazquez et al. 2001), mentre que l’inhibició de la funció de la Cx43 o la Cx32 s’ha 

descrit que seria capaç de bloquejar la formació d’unions adherents (Meyer, Laird et al. 

1992). Per altre banda, la inhibició de la funció de N-cadherina s’ha proposat que 

limitaria la formació d’unions tipus gap (Meyer, Laird et al. 1992; Frenzel and Johnson 

1996). 

 

A

concret l’E-cadherina com a molécula principal d’aquestes unions en cél·lules 

epitelials, podrien influir sobre l’efecte adjacent del sistema TK/GCV via la modulació 

de les unions gap.  

 

 

connexines endògenes en models cel·lulars d’adenocarcinoma de 

pàncrees. 

L

través de la modulació de les connexines que les constituïen. Es va analitzar l’efecte 

que l’expressió ectòpica o la reducció d’ E-cadherina produiria sobre els nivells de 

connexines endògens en diverses línies d’adenocarcinoma de pàncrees. 

 

sobreexpressen l’E-cadherina: 

P

línia NP-18, que expressa E-cadherina, i la línia MIA PaCa-2 que no n’expressa. La 

línia NP-18 Ecad havia estat generada prèviament generada al laboratori (Anna 

Cascante, tesi doctoral). Així que es van generar noves línies MIA PaCa-2 Ecad i 
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Es van obtenir retrovirus per transfecció transitòria dels plasmidis retrovirals pBabe o 

Babe-Ecad en cèl·lules empaquetadores de retrovirus amfotròpics HEK293Φ. El títol 

nia MIA PaCa-2 no va donar lloc canvis importants en 

 morfologia de les cèl·lules, però sí es va detectar que les cèl·lules MIA PaCa-2 Ecad 

Fig.29: Creixement de les cèl·lules MIA PaCa-2 Ecad en colònies confluents. Les cèl·lules MIA PaCa-

2 parental i control creixien en colònies on les cèl·lules no arribaven mai a conflüència (fletxa), mentre que 

 

ls nivells d’expressió d’E-cadherina i de les connexines endògenes 

n les línies Ecad: NP-18 Ecad i MIA PaCa-2 Ecad, i es va comparar amb els nivells 

ies tumorals, 

ostrava un augment en el nivell d’expressió de les Cx26 i Cx43 en la línia NP-18 

p

dels sobrenadants amb retrovirus pBabe va ser de 3,4x104 CFU/ml i la dels pBabe-

Ecad de 1,1x103 CFU/ml. Amb aquests virions es van generar les línies MIA PaCa-2 

control i Ecad a partir de tres transduccions consecutives i posterior sel·lecció amb 

puromicina. Les colònies de cèl·lules que van sobreviure es van mantenir i perpetuar 

com a una línia cel·lular estable. 

 

L’expressió d’E-cadherina en la lí

la

creixien formant colònies més conflüents que les cèl·lules MIA PaCa-2 parentals i 

control (Fig.29). 

 

les MIA PaCa-2 Ecad formaven colònies on les cèl·lules estàn tant juntes que és difícil identificar el seu

contorn (cap de fletxa). Microfotografies respresentatives de llum transmesa i contrast de fases 

(Magnificació 400x). 

 

Es van analitzar e

e

de la corresponent línia parental o control (Fig.30 A). Els resultats van confirmar un 

augment en l’expressió d’E-cadherina en la línia NP-18 Ecad respecte a la parental; 

així com l’expressió d’E-cadherina en grans quantitats en la línia MIA PaCa-2 Ecad 

respecte a la línia control. La localització subcel·lular de l’E-cadherina en les cèl·lules 

que sobreexpressaven Ecad i en la línia NP-18 parental era principalment de 

membrana, tot i que part de la proteïna restava al citoplasma (Fig.30 B). 

 

L’anàlisi de l’expressió de les connexines endògenes en les mateixes lín

m

Ecad respecte a la parental. Mentre que la reintroducció de l’E-cadherina en cèl·lules 

MIA PaCa-2 no modificava els nivells de Cx26 (Fig.30 A). 
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A

B

Fig.30: Anàlisi de l’expressió de l’E-cadherina i de connexines en les línies NP-18, NP-18 Ecad, MIA 
PaCa-2 control i MIA PaCa-2 Ecad. (A) Es van obtenir extractes proteics totals de cultius confluents. Es 

va dur a terme electroforesi SDS-PAGE amb 60μg de proteïna i es van transferir a membranes de 

nitrocel·lulosa. Les membranes es van hibridar amb els anticossos anti-E-cadherina, anti-Cx26 i anti-

Cx43. Es van tornar a hibridar les membranes amb anti-α-tubulina, com a control de càrrega. (B) Per a 

analitzar la localització subcel·lular de l’E-cadherina, es van créixer les cèl·lules fins a conflüència, es van 

fixar i es va utilitzar un anticós primari contra l’E-cadherina i un anticós secundari conjugat al fluorocrom 

Alexa Fluor 488 (verd). Els nuclis de les cèl·lules es van contratenyir amb DAPI (blau). Les imatges són 

fotografies de fluorescència representatives (magnificació 630x). 
 

Donat que la reintroducció de l’E-cadherina en cèl·lules Mia Paca-2 no alterava els 

ivells d’expressió endògens de Cx26, ens vam plantejar estudiar si podria alterar la 

 

n

localització subcel·lular d’aquesta connexina, ja que prèviament havíem observat que 

es trobava en el citoplasma. Per a tal fi, vam realitzar co-immunofluorescències per a 

localitzar les proteïnes E-cadherina o Cx26, i l’ATPasa d’ions sodi i potassi (Na+/K+-

ATPasa) (Fig.31). La Na+/K+-ATPasa, també anomenada bomba de sodi i potassi, està 

específicament localitzada a la membrana basolateral de les cèl·lules epitelials 

(Hammerton, Krzeminski et al. 1991; Wagner and Molitoris 1999). Vam analitzar les 

tincions mitjançant microscopia confocal, que ens va permetre realitzar seccions 

confocals ultrafines en el eix transversal (Z) i en el eix vertical (Y) de les cèl·lules. En 

l’anàlisi també vam afegir com a control dues de les línies tumorals derivades de 

PDAC, NP-18 i BxPC-3, que mostraven un fenotip epitelial i en les que havíem 

observat: 1) que expressaven E-cadherina i 2) que la Cx26 es localitzava parcialment 

a la membrana plasmàtica. 
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Com es pot observar a les fotografies (Fig.31 A), l’E-cadherina colocalitzava amb la 

a+/K+-ATPasa en el domini basolateral de les cèl·lules NP-18 i MIA PaCa-2 Ecad, 

dicant la presència d’unions adherents en aquestes línies, però no en les MIA PaCa-

N

in

2 control, ja que no expressen E-cadherina. L’anàlisi de la localització de la Cx26 

(Fig.31 B) va revelar colocalització amb la de la Na+/K+-ATPasa en el domini 

basolateral de les cèl·lules NP-18 i BxPC-3, indicant que les molécules de Cx26 

estarien formant unions gap, però no en cèl·lules MIA PaCa-2 control, en les que la 

Cx26 es localitzava en el citoplasma. És interessant remarcar que en les cèl·lules MIA 

PaCa-2 Ecad positives, al menys part de la Cx26 també colocalitzava amb la Na+/K+-

ATPasa a la membrana lateral, suggerint un canvi en la localització cel·lular de la Cx26 

com a conseqüència de la reintroducció d’Ecadherina (Fig.31 B). 
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B 

A 

 
Fig.31: Localització subcel·lular de la Na+/K+-ATPasa i de l’Ecadherina (A) o la Cx26 (B) en les línies 
NP-18, BxPC-3, MIA PaCa-2 control i MIA PaCa-2 Ecad. Es van créixer les cèl·lules fins a conflüència, 

es van fixar i es va utilitzar un anticós primari contra l’E-cadherina o la Cx26 i un anticós secundari 

conjugat al fluorocrom Alexa Fluor 555 (vermell). Finalment, es va detectar la Na+/K+-ATPasa amb un 

anticós primari conjugat al fluorocrom Alexa Fluor 488 (verd). Les imatges són seccions representatives 

de microscopia confocal, de 1μm de gruix, en el eix transversal (Z) i de l’eix vertical (Y) en l’imatge inferior 

(escala a 10μm). Les fletxes indiquen les zones on colocalitzen la Cx26 i la Na+/K+-ATPasa. 
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Es van dissenyar més experiments que ens permetessin sumar evidències de la 

a combinació de la tinció amb WGA-488 i la immunofluorescència indirecta contra 

ig. 32: Tinció amb WGA i localització subcel·lular de l’Ecadherina o la Cx26 en les línies MIA 

localització de l’E-cadherina o la Cx26 a la membrana lateral formant unions s’ha senyalat amb una fletxa. 

redistribució de la Cx26 en les cèl·lules MIA PaCa-2 Ecad. Per això vam estudiar la 

integritat de la barrera epitelial mitjançant la tinció de cultius confluents amb la proteïna 

WGA (Wheat Germ Agglutinin) conjugada al fluorocrom Alexa Fluor 488 (Molecular 

Probes). El WGA és una de les lectines més utilitzades en biologia cel·lular, que 

s’uneix als àcids sialics dels residus N-acetilglucosamínics de les proteïnes 

glicosilades. Quan la tinció amb WGA es realitza a 4ºC el marcatge és únicament de 

membrana i es restringeix a la part apical d’aquelles cèl·lules unides a les adjacents 

per mitjà d’unions intercel·lulars, degut a que les proteïnes glicosilades unides al WGA 

no poden difondre a la membrana basolateral. 

 

L

l’Ecadherina o la Cx26 en les cèl·lules MIA PaCa-2, va revelar que en les cèl·lules 

control el WGA tenyia tot el contorn cel·lular. Mentre que en les E-cadherina positives, 

a les zones de contacte cèl·lula-cèl·lula hi detectavem l’E-cadherina, o la Cx26, però 

mai s’observava tinció amb el WGA (Fig.32 A). Vam estudiar aquest fenómen 

d’exclusió a una magnificació superior (Fig.32 B). Com es pot observar, tota la 

superfície de la membrana plasmàtica de les cèl·lules MIA PaCa-2 control està tenyida 

amb WGA, l’E-cadherina no s’expressa i la Cx26 queda retinguda al citoplasma. 

Mentre que en les MIA PaCa-2 Ecad, el WGA delimita el contorn extern i apical de les 

colònies de cèl·lules i queda exclós de les zones de contacte on detectem la presència 

d’E-cadherina o Cx26. Aquests resultats suggerien que la reintroducció de l’E-

cadherina en   les cèl·lules MIA PaCa-2 dóna lloc a  la formació d’unions adherents, 

d’unions gap i a la recuperació de la integritat de la barrera epitelial en aquestes 

cèl·lules. 

 

 
 

 

 

F
PaCa-2 control i MIA PaCa-2 Ecad. Es van créixer les cèl·lules fins a conflüència, aleshores es van tenyir 

amb WGA conjugat al fluorocrom Alexa Fluor 488 (verd) a 4ºC. Després es van fixar i es va realitzar la 

immunofluorescència indirecta contra l’E-cadherina o la Cx26 amb un anticós secundari conjugat al 

fluorocrom Alexa Fluor 555 (vermell). Els nuclis de les cèl·lules es van contratenyir amb DAPI (blau). Les 

imatges són seccions representatives de microscopia confocal, de 1μm de gruix, en el eix transversal (Z) 

d’escala a 50μm (A) o 10μm (B), o en l’eix vertical (Y) d’escala a 10μm (B, imatges inferiors). La 

 156



RESULTATS 

 157

 

B 

A 



RESULTATS 
 

 

 

1.1.1. Efectes de la reducció de l’E-cadherina per ARN d’interferència: 
 

1.1.1.1. Generació de lentivirus recombinants i de línies en les que s’ha 

disminuït l’expressió d’E-cadherina: 

 

Es van obtenir lentivirus mitjançant la cotransfecció transitòria dels vectors lentivirals 

pLKO.1-puro-shRNAEcad, on hi ha clonat un shRNA contra l’E-cadherina, o pLKO.1-

puro-shRNAcontrol, on hi ha clonat un shRNA sense diana coneguda en humà i ratolí, 

juntament amb els vectors pCMV-VSV-G i pCMVΔR8.91 en cèl·lules HEK293T. 

 

Les partícules lentivirals contingudes en 4 sobrenadants de cèl·lules productores 

(aproximadament 34ml) es van concentrar per ultracentrifugació i es van utilitzar per a 

transduir 350.000 cèl·lules diana. Com a cèl·lules diana es van escollir les línies NP-18 

o BxPC-3, que expressen endògenament E-cadherina. Un cop sel·leccionades les 

cèl·lules transduïdes amb puromicina, les colònies que van sobreviure es van mantenir 

i utilitzar en els experiments posteriors: NP-18 shCt, NP-18shEcad, BxPC-3 shCt i 

BxPC-3 shEcad. 

 

Mentre que l’expressió del shCt no va causar cap efecte en cèl·lules NP-18 i BxPC-3; 

la reducció de l’expressió d’E-cadherina provocava canvis importants en la morfologia 

cel·lular d’ambdues línies tumorals (Fig.33). Es van detectar dos tipus de cèl·lules 

shEcad, unes que creixien individualment i aïllades de la resta, que mostraven un 

increment en les perllongacions de la membrana i formaven estructures semblants a 

filopodis. I unes altres que per el contrari, creixien molt juntes formant colònies i 

semblava que havien perdut la inhibició per contacte, ja que creixien unes per sobre de 

les altres.  
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Fig.33: Morfologia de les línies NP-18 shCt, NP-18 shEcad, BxPC-3 shCt i BxPC-3 shEcad. Com a 

conseqüència de la inhibició de l’expressió de l’E-cadherina la morfologia de les cèl·lules NP-18shEcad i 

BxPC-3shEcad va cambiar dramàticament. Van aparèixer dues poblacions cel·lulars diferents: una de 

cèl·lules que creixien independentment i presentaven filopodis i altres estructures de membrana (fletxa), i 

un altre de cèl·lules q

Microfotografies respr

ue creixien en colònies molt confluents unes sobre de les altres (cap de fletxa). 

esentatives de llum transmesa i contrast de fases (Magnificació 400x). 

 fibronectina, suggerint que el sistema d’interferència de l’E-cadherina 

utilitzat provocava la desdiferenciació de les línies tumorals BxPC-3 i NP-18. 

 

Es va detectar una disminució en els nivells d’expressió de les Cx26 i Cx43 en les 

cèl·lules NP-18 shEcad respecte a les shCt. Tanmateix en la línia BxPC-3, la reducció 

d’E-cadherina va donar lloc a una disminució en els nivells de Cx43, però a un 

augment en els de Cx26. Aquests resultats mostraven la interrelació entre els 

components de les unions adherents i gap, i suggerien una possible alteració de la 

funcionalitat de les unions gap en les línies shEcad. 

 

 

Es van analitzar en les noves línies BxPC-3 i NP-18 els nivells d’expressió de les 

proteïnes E-cadherina, Cx26, Cx43 i fibronectina, un marcador mesenquimal que 

augmenta amb el grau de desdiferenciació de les línies tumorals (Fig.34). Els resultats 

van revelar una disminució en els nivells d’expressió d’E-cadherina en les cèl·lules 

shEcad respecte a les shCt, que era aproximadament de la meitat en les BxPC-3 i 

quasi total en les NP-18. La reducció d’E-cadherina s’acompanyava d’un augment de 

la proteïna
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Fig.34: Anàlisi de l’expressió de l’E-cadherina i de les 
Cx26 i Cx43 en les línies BxPC-3 shCt, BxPC-3 shEcad, 
NP-18 shCt i NP-18 shEcad. Es van obtenir extractes 

proteics totals de cultius confluents. Es va dur a terme 

electroforesi SDS-PAGE amb 60μg de proteïna, i es van 

transferir a membranes de nitrocel·lulosa. Les membranes 

es van hibridar amb els anticossos anti-E-cadherina, anti-

Cx26,  anti-Cx43 i anti-fibronectina. Es van analitzar l’α-

tubulina, com a control de càrrega. 

 

 

1.2. Efecte de la modulació de l’ E-cadherina sobre la funcionalitat de les 

unions gap. 

 

A continuació vam avaluar si la modulació dels nivells de l’E-cadherina tenia 

conseqüències en la comunicació intercel·lular via unions gap en els models cel·lulars 

 

 cocultius 

mb les línies shECad sempre va ser inferior al dels cocultius amb les línies control 

de sobreexpressió i de reducció de l’E-cadherina. 
 

Les condicions de l’assaig de comunicació intercel·lular utilitzades es detallen a la 

taula 3: 

 

 

 
 

Taula 3: Condicions de l’assaig de comunicació intercel·lular, amb els colorants fluorescents DiI i 
Calcein AM, amb els models cel·lulars de sobreexpressió i reducció de l’E-cadherina. 

 

El percentatge de cèl·lules acoblades en els cocultius amb les línies que 

sobrexpressaven l’E-cadherina sempre va ser superior al dels cocultius amb les línies 

parentals o control, mentre que el percentatge de cèl·lules acoblades en els

a

shCt. Es va representar la comunicació intercel·lular dels models de sobrexpressió i 

dels de reducció en relació a la comunicació de les respectives línies control, o 

parental (Fig.35). 
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parental, 

d’experiments independents (n=2 -4) ± 

SEM. 
 

 

1.3. Efecte de la modulació de l’E-cadherina sobre l’eficàcia del sistema 

-cadherina influïa en l’expressió de 

onnexines i en la comunicació intercel·lular, per això vam voler estudiar si també 

s van realitzar experiments de cocultiu similars als descrits anteriorment, entre 

cèl·lules TK+ generades per transducció amb l’AdTK i cèl·lules TK-. 

 
1.3.1. Efectes de la sobrexpressió de l’E-cadherina: 

 

ls cocultius 

mb MIA PaCa-2 control i MIA PaCa-2 Ecad, es van generar cèl·lules TK+ a partir de 

control, NP-18 (30,9%) i MIA PaCa-2 (78,0%). A més a més, la 

itotoxicitat dels cocultius Ecad va ser superior a la de la línia parental o control. 

Fig.35: Comunicació intercel·lular 
dels models cel·lulars de 
sobrexpressió i reducció de l’E-
cadherina respecte ala comunicació 
de les línies control. Les barres 

corresponent al percentatge de 

cèl·lules acoblades dels models de 

sobrexpressió o reducció relatius als 

de les línies control, o 
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TK/GCV. 

 

Fins aquí haviem mostrat que la modulació de l’E

c

alterava l’efecte adjacent del sistema TK/GCV, i en conseqüència la seva eficàcia. 

 

E

En els cocultius amb les línies NP-18 i NP-18 Ecad, es va generar la població TK+ a 

partir de la transducció de cèl·lules NP-18 amb l’AdTK. Mentre que en e

a

cadascuna d’elles, per tal d’afavorir la formació d’unions gap entre les cèl·lules que 

sobreexpressaven l’E-cadherina (Fig.36).  

 

Les línies que sobreexpressaven l’E-cadherina van mostrar un augment en l’efecte 

adjacent del sistema, ja que el percentatge de viabilitat del cocultiu NP-18 Ecad 

(23,9%) i MIA PaCa-2 Ecad (57,2%) era més similar al del 100% TK+ que en les 

respectives línies 

c
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Fig.36: Efecte adjacent del sistema TK/GCV en les línies NP-1 ntrol i 
IA PaCa-2 Ecad. Es van transduir cèl·lules amb l’AdTK, les línies NP-18 a 1MOI i les MIA PaCa-2 

ontrol i MIA PaCa-2 Ecad a 10MOI. Al dia següent es van sembrar en plaques de 96pous els cultius 

100

(B). Després a canviar el medi de cultiu per medi amb GCV (10μg/ml) o sense. Al cap de 3 dies 

(línies NP  (línies MIA PaCa-2) es va analitzar la viabilitat cel·lular per tinció amb MTT. Els 

lors dels diagrames de barres expressen la viabilitat com a % dels controls 100% TK-, d’experiments 

que el receptor CAR, que activa la internalització dels adenovirus, es troba 

 

la línia parental NP-18 que podia ser deguda a una menor 

accessibilita Donat que en 

 s’estudia l’efecte adjacent del sistema TK/GCV la població TK+ 

Ca-2 Ecad amb l’adenovirus 

 expressa dos gens marcadors: el gen de la luciferasa (Luc) i el 

A B 

8, NP-18 Ecad, MIA PaCa-2 co
M
c

% TK-, 100% TK+ o 50% TK+ - 50% TK-, a raó de 5000 cèl·lules per les línies NP-18 (A) i MIA PaCa-2 

 de 6h, es v

-18) o 5 dies

va

independents (n=2-4) ± SEM. 
 

 

S’ha descrit 

localitzat en zones de contacte intercel·lular i participa en processos d’agregació 

(Cohen, Shieh et al. 2001). S’ha observat que la línia NP-18 Ecad presentava una

infectivitat inferior que 

t del virus al receptor CAR (Anna Cascante, tesi doctoral). 

els experiments en que

es generava per transducció adenoviral; es va estudiar si la reintroducció de l’E-

cadherina en cèl·lules MIA PaCa-2 provocaria canvis en la capacitat de les cèl·lules 

tumorals per a ser infectades amb adenovirus.  

 
Es van transduir cultius MIA PaCa-2 control i MIA Pa

AdCMVGFPLuc, que

gen de la GFP, i es va analitzar l’entrada del virus a les cèl·lules determinant l’activitat 

luciferasa (Fig.37). Els resultats van mostrar que no hi havia diferències significatives 

en la infectivitat amb l’AdCMVGFPLuc entre aquestes dues línies a les diferentes dosis 

virals analitzades. 
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Fig.37: Eficiència de transducció adenovial en 

 

 

ls resultats van mostrar un efecte adjacent inferior en els cocultius realitzats amb 

èl·lules on l’E-cadherina s’havia reduït (shEcad) respecte als cocultius amb cèl·lules 

 96 pous els cultius 100% TK-, 100% TK+ o 50% TK+ - 50% TK-, a raó de 5000 

l·lules NP-18 (A) o 7000 cèl·lules BxPC-3 (B) totals per pou. Després de 6h, es va canviar el medi de 

ltiu per medi amb GCV (10μg/ml) o sense. Al cap de 3 dies es va analitzar la viabilitat cel·lular per tinció 

T. Els valors dels diagrames de barres expressen la viabilitat com a % dels controls 100% TK-, 

experiments independents (n=2) ± SEM. 
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1.3.2. Efectes de la reducció de l’E-cadherina: 

 
En els cocultius amb les línies NP-18 i BxPC-3 shCt o shEcad, es va generar la 

població TK+ a partir de la transducció de cèl·lules de cada línia amb l’AdTK (Fig.38).  

 

E

c

control (shCt). Així el percentatge de viabilitat del cocultiu NP-18shCt (44,7%) i BxPC-3 

shCt (16,0%) era més similar al del 100% TK+ que en els cocultius NP-18shEcad 

(55,9%) i BxPC-3 shEcad (37,6%). A més a més, la citotoxicitat dels cocultius shEcad 

va ser inferior a la shCt. 
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Fig.38: Efecte adjacent del sistema TK/GCV en les línies NP-18 shCt, NP-18 shEcad, BxPC-3 shCt i 
BxPC-3 shEcad. Es van transduir cèl·lules shCt o shEcad amb l’AdTK a 1 MOI. Al dia següent es van 
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Aquests resultats suggerien que la modu

adjacent del sistema TK/GCV en models 

possiblement a través de l’alteració de les conn

 
1.4. Anàlisi de l’efecte de la sobrexp

citotòxica de la gemcitabina.  

 
Els nostres resultats semblaven indicar 

presentava un efecte adjacent similar al de

intercel·lular per sobrexpressió de la Cx26 m

 que ens vam plantejar si la sobrexpressió de l’E-cadherina, que 

ugmentava la comunicació en cèl·lules NP-18, afavoria l’efecte adjacent de la GE. 

 

s van realitzar experiments similars als descrits anteriorment, en els que es 

 

iabilitat relativa dels cultius 100% GE+ i dels cocultius 20% GE+ com a percentatge 

 
Fig.39: Efecte adjacent de la GE en les línies tumorals NP-18 i NP-18 Ecad. Es van sembrar cèl·lules 

experiment representatiu. 

lació de l’E-cadherina regulava l’efecte 

cel·lulars d’adenocarcinoma de pàncrees, 

exines endògenes. 

ressió de l’E-cadherina sobre l’eficàcia 

que el quimioteràpic gemcitabina (GE) 

l GCV i que l’augment de la comunicació 

illorava aquest efecte en cèl·lules NP-18. 

De manera

a

E

determinava la viabilitat cel·lular de cocultius on un 20% de cèl·lules eren tractades 

amb GE i es comparava amb la viabilitat de cultius 100% GE+. Es va representar la

v

dels controls 100% sense tractar en un diagrama de barres (Fig.39). Els resultats 

mostraven un efecte adjacent de la GE més alt en els cocultius de cèl·lules NP-18 

Ecad respecte als de cèl·lules parentals, de manera que el tractament del 20% del 

cultiu provocava una viabilitat del 23,5% en cèl·lules que sobreexpressaven l’E-

cadherina i d’un 61,4% en les parentals. 

 

A B 
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1.5. Estudi comparatiu de l’eficàcia citotòxica del sistema TK/GCV amb els 

adenovirus Adtat8TK i Adtat8TKIE. 

 

Tenint en compte que l’expressió d’E-cadherina en una cèl·lula podria estar 

influencian

transducció cel·lular amb un adenovirus portador tant del gen de la TK com de l’E-

 de GCV, milloraria la citotoxicitat global del sistema TK/GCV i 

 

t8TKIE conté a 

una seqüència IRES (Internal Ribosome Entry Sequence) entre el gen de 

la tat8TK i el de l’E-cadherina, permetent l’expressió coordinada d’amdues proteïnes 

en les cèl·lules que han estat transduïdes amb el virus. 

 

Com s’observa en els diagrames de barres (Fig.40), l’eficàcia citotòxica del sistema 

TK/GCV va ser superior en els cultius infectats amb l’Adtat8TKIE que amb l’Adtat8TK, 

a diferents concentracions virals estudiades i en totes les línies d’adenocarcinoma de 

pàncrees analitzades.  

 

t l’efecte adjacent del sistema TK/GCV, ens vam plantejar estudiar si la 

cadherina, i l’aplicació

en definitiva l’aplicació d’aquesta teràpia contra el càncer. 

 

Per a aquest estudi es van escollir tres línies que presentaven resistència al tractament 

amb el sistema TK/GCV: PANC-1, MIA PaCa-2 i NP-9. Totes elles expressaven Cx26, 

que es localitzava majoritàriament en el citoplasma cel·lular, i únicament la línia PANC-

1 expressava de forma endògena l’E-cadherina. 

 

Es van transduir cultius cel·lulars amb els adenovirus deficients en replicació 

l’Adtat8TK i l’Adtat8TKIE, a diferents dosis virals, es van cultivar en presència o 

abscència de GCV i es va analitzar la viabilitat cel·lular (Fig.40). Els dos virus contenen 

la seqüència codificant per a una proteïna de fusió de la TK amb el pèptid tat8, un 

domini de transducció de proteïnes  derivat de la proteïna Tat del virus de la 

immunodeficiència humana de tipus 1 (HIV-1) que permet incrementar la presència del 

enzim bioactivador de la prodroga GCV a cèl·lules que no han estat infectades

directament amb els adenovirus (Cascante, Huch et al. 2005). El Adta

més a més 
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TK/GCV mitjançant la transducció amb els 
vectors adenovirals Adtat8TK i 
Adtat8TKIE de cèl·lules PANC-1 (A), MIA 

I, 0,1 MOI, 1 MOI,  2,5 MOI i 10 

MOI, durant 4h a 37ºC i es va canviar el medi 

analitzar la viabilitat cel·lular per tinció amb 

MTT. Els valors dels diagrames de barres 

r, en part, com a conseqüència d’una relocalització de la Cx26 

ndògena per acció de l’E-cadherina. 
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Els resultats obtinguts suggeririen que l’expressió d’E-cadherina conjuntament amb la 

TK podria afavorir la capacitat citotòxica del sistema TK/GCV. Probablement aquest 

efecte es podria explica

e
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L'adenocarcinoma ductal de pàncrees és un càncer molt agressiu que actualment 

representa la quarta causa de mort per càncer  als països occidentals (Jemal, Siegel et 

al. 2008). Les teràpies clàssiques, basades en la resecció quirúrgica, la radioteràpia i 

el tractament amb quimioteràpics com la gemcitabina, no són efectives en la gran 

majoria del pacients. En aquests darrers anys s’està estudiant l’aplicació de la teràpia 

gènica com a teràpia alternativa o adjuvant per al tractament d’aquesta neoplàsia. Una 

aproximació important és la que es basa en la transferència del gen de la timidina 

quinasa del virus Herpes simplex tipus 1 (TK) i l’administració de la pro-droga 

ganciclovir (GCV). Un dels atractius que presenta aquest sistema TK/GCV és que 

disposa d’un mecanisme amplificador de la mort cel·lular, que va més enllà d’eliminar 

la cèl·lula tumoral modificada genèticament amb el gen TK i que es coneix com l’efecte 

adjacent. S’ha proposat, que aquest efecte podria ser degut al trànsit dels metabòlits 

tòxics del GCV a través dels canals intercel·lulars que formen les unions gap (Mesnil, 

Piccoli et al. 1996). 

 

En aquesta tesi hem realitzat una caracterització de l’expressió de les molécules 

constitutives de les unions gap, les connexines, en l’adenocarcinoma de pàncrees;  i 

hem estudiat el seu paper en l’eficàcia de dues estratègies terapèutiques basades en 

l’administració de compostos anàlegs de nucleòsids: el sistema suïcida TK/GCV i el 

quimioteràpic gemcitabina. S’ha estudiat també la possible contribució de l’E-

cadherina, element clau de les unions adherents epitelials, en l’efecte citotòxic 

d’aquestes teràpies i amb especial èmfasi en el sistema TK/GCV. 

 

 

LES CONNEXINES EN L’ADENOCARCINOMA DUCTAL DE PÀNCREES HUMÀ  
 

Tot i que en humans les unions gap estàn presents en quasi tots els tipus cel·lulars, 

l’expressió d’uns o altres tipus de connexines està finament regulada, de manera 

cèl·lula i temps específica. En pàncrees exocrí, s’ha proposat que les cèl·lules acinars 

expressen les Cx26 i Cx32 (Meda, Pepper et al. 1993). En canvi, els nostres resultats 

indicarien que, com a mínim, les Cx26, Cx32 i Cx43 serien presents tant en cèl·lules 

ductals com acinars. 

 

S’ha descrit que durant la carcinogènesi la comunicació intercel·lular a través de les 

unions gap es veu alterada per efecte de la disminució o pèrdua de l’expressió de 

connexines i/o per la seva localització aberrant al citoplasma cel·lular (Mesnil 2002). 
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S’ha observat que la reducció en l’expressió de determinades connexines, com la 

Cx32 i la Cx43, es deu freqüentment a la hipermetilació gènica (Yano, Ito et al. 2004; 

Yi, Wang et al. 2007); mentre que s’ha proposat que la localització aberrant podria ser 

conseqüència de l’alteració de molécules que participen en el transport de les 

connexines desde el citoplasma cel·lular a la membrana plasmàtica (Saez, Berthoud et 

al. 2003). En contra del que es creia històricament, cada vegada hi ha més evidències 

de que no totes les connexines disminuirien, sino que l’expressió de determinades 

connexines, en particular la Cx26, podia estar augmentada en carcinomes de diferents 

orígens, entre ells l’adenocarcinoma de pàncrees (Kyo, Yamamoto et al. 2008).  

En aquesta línia, els resultats obtinguts en aquesta tesi indicaven que l’expressió de 

les Cx32 i Cx43 es perdia en l’adenocarcinoma de pàncrees ductal i en estadis pre-

neoplàsics, mentre que la Cx26 es trobava de forma abundant en les lesions pre-

neoplàsiques PanINs i es perdia conforme la neoplàsia progressa a carcinoma invasiu. 

La caracterització de l’expressió  de connexines de pàncrees endocrí i exocrí en una 

bateria de models cel·lulars tumorals, revelava que la Cx26 estava present en totes les 

línies, mentre que la Cx32 o la Cx43 es detectava només en algunes línies cel·lulars. 

Aquests resultats podrien fer pensar en un possible paper de la Cx26 en la progressió 

de l’adenocarcinoma de pàncrees ductal. 

  

A la literatura trobem alguns exemples en que l’expressió de connexines es modula 

positivament en processos d’hiperplàsia prèvia al desenvolupament de carcinomes, on 

finalment les connexines disminueixen. Per exemple, les Cx43 i Cx32 s’expressen en 

cèl·lules epitelials de pròstata, però aquesta expressió augmenta en mostres 

d’hiperplàsia benigne i disminueix gradualment en els espècimens amb càncer 

(Habermann, Ray et al. 2002). En la laringe, s’ha detectat l’expressió de les Cx26, 

Cx30 i Cx43 en diferents compartiments cel·lulars, els patrons d’expressió són 

mantinguts en lesions pre-neoplàsiques però l’expressió es veu augmentada, mentre 

que en carcinomes de cèl·lules escamoses es detecten regions on l’expressió 

d’aquestes connexines és totalment negativa (Schneider, Teschner et al. 2002). Per 

altra banda, s’ha relacionat l’augment de l’expressió de la Cx26 amb un increment en 

la capacitat invasiva i metastàtica en càncer de mama (Jamieson, Going et al. 1998; 

Kanczuga-Koda, Sulkowski et al. 2006), pell (Kamibayashi, Oyamada et al. 1995), 

colon (Ezumi, Yamamoto et al. 2008) i próstata (Tate, Lung et al. 2006). A més a més, 

s’ha suggerit que les cèl·lules de melanoma que sobrexpressen Cx26 podrien 

intravassar i extravassar a través de la formació d’unions gap de Cx26 amb les 

cèl·lules endotelials (Ito, Katoh et al. 2000). Mentre que en càncer de pròstata, s’ha 

proposat que la sobrexpressió de Cx26 podria controlar l’adhesió, la invasió i la 
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migració cel·lular, de manera independent a la formació d’unions gap, i a través de la 

quinasa de les adhesions focals FAK (Tate, Lung et al. 2006). Tenint en compte que 

en l’adenocarcinoma de pàncrees, la presència de vasos limfàtics en les lesions pre-

neoplàsiques primerenques s’han relacionat amb una propensió a la formació de 

metàstasis en fases inicials de la patologia (Korc 2007); és temptador suggerir que 

l’augment de la Cx26 en les PanINs podria estar relacionat amb un augment en la 

capacitat metastàtica de les cèl·lules en fases inicials d’aquesta neoplàsia. En 

conseqüència, seria interessant estudiar l’expressió d’aquesta connexina en 

metàstasis de pacients amb PDAC, en nòduls limfàtics, pulmons i fetge.  

El mecanisme que podria estar modulant l’expressió de la Cx26 en el PDAC és 

desconegut. L’abundant ARNm que observàvem en les PanINs feia pensar en un 

augment en l’activitat transcripcional del gen o en una possible estabilització de 

l’ARNm. El promotor de la Cx26 està poc estudiat, però sí s’han identificat algunes 

caixes d’unió a metalls i factors de transcripció, com per exemple Sp1, Sp3 i AP-2 (Tu 

and Kiang 1998; Tu, Pan et al. 2001). Una altra connexina que també expressaven 

totes les línies tumorals era la Cx45. No hi ha dades en relació a la seva expressió en 

tumors. Però sí s’ha descrit que es troba present en pàncrees i que la seva expressió 

està alterada en patologia cardiovascular (Li and Simard 2002; Yamada, Rogers et al. 

2003). Tenint en compte aquests elements seria interessant abordar l’estudi de la seva 

expressió en pàncrees. 

 

Les funcions de les connexines no es limiten a la formació estructural de les unions 

gap, sinó que presenten altres funcions: 1) depenents de la formació d’unions gap, 

com la comunicació intercel·lular, i 2) independents de la formació d’unions gap. 

En aquest sentit hem pogut relacionar la localització a la membrana plasmàtica de la 

Cx26 i/o la Cx43 amb la presència de comunicació intercel·lular, indicativa de la 

formació d’unions gap funcionals, en les línies d’adenocarcinoma de pàncrees. Així, 

s’ha detectat expressió de connexines a la membrana de cèl·lules de comunicació 

intermitja, BxPC-3 i NP-31, i a la membrana de cèl·lules de comunicació elevada, NP-

18. A més a més, s’ha observat que l’expressió ectòpica de connexines augmentava la 

comunicació intercel·lular de totes les línies tumorals modificades genèticament, 

independentment de que la connexina s’expressés ja endògenament (Cx26) o no 

(Cx43). 

 

S’ha considerat a les connexines com una família de gens supressors tumorals en 

base a tot un seguit d’estudis en que la transfecció de gens codificants per diverses 

connexines augmentava la comunicació intercel·lular i reduïa la proliferació cel·lular. 
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Però aquesta hipòtesi no seria del tot certa, tenint en compte que estudis en models de 

càncer de fetge, mama i cervell, entre d’altres, han demostrat que la transfecció de 

connexines no sempre correlaciona amb un augment en la comunicació intercel·lular i 

una reducció de la proliferació (Lin, Takano et al. 2002; Qin, Shao et al. 2002). D’acord 

amb una possible regulació de les connexines en el creixement cel·lular independent 

de la formació d’unions gap funcionals; la localització de connexines, endògenes o 

ectòpiques, al citoplasma de cèl·lules tumorals s’ha relacionat també amb un augment 

del creixement cel·lular (Roberts, Mottillo et al. 2005) i altres característiques d’un 

fenotip tumoral més agressiu, com per exemple: la invassivitat i la producció de 

metal·loproteases, i un estadi de progressió tumoral avançat (Roberts, Mottillo et al. 

2005; Omori, Li et al. 2007). En els models cel·lulars de càncer de pàncrees, hem 

observat que aquelles cèl·lules que presentaven connexines a la membrana eren els 

que tenien un fenotip més epitelial i una proliferació cel·lular menor. Tanmateix, els 

nostres resultats indicarien que la Cx26 no sempre es comportaria com un suppressor 

tumoral, ja que la seva sobrexpressió provocava efectes pro-tumorals i pro-

angiogènics, com a mínim en la línia tumoral NP-31, a través de la modulació positiva 

de factors activadors de la neovascularització com el VEGF165.  

 

S’ha descrit que el VEGF165 presenta la major capacitat mitogènica en cèl·lules 

endotelials (Jozkowicz, Dulak et al. 2004) i dóna lloc tant a la microvascularització 

intra-tumoral com al reclutament de vasos extra-tumorals perifèrics (Grunstein, 

Masbad et al. 2000). En conjunt, aquestes particularitats estarien d’acord amb el patró 

de vascularització que observavem en els tumors NP-31 Cx26 i suggeririen que la 

sobrexpressió de Cx26 en la línia NP-31 podria estar augmentant l’expressió relativa 

de VEGF165 en detriment d’altres. Seria interessant estudiar en detall aquest efecte 

realitzant, per exemple, l’anàlisi de l’expressió proteïca de les isoformes de VEGF en 

tumors NP-31 i NP-31 Cx26. Degut a que els anticossos comercials existents no 

discriminen entre les diverses isoformes, podria ser convenient realitzar l’anàlisis a 

nivell de l’ARNm mitjançant RT-PCR a temps real.  

Tenint en compte que hem detectat un augment en l’expressió de la Cx26 en les 

lesions pre-neoplàsiques del càncer de pàncrees PanINs i que la neo-vascularització 

és un tret primerenc del desenvolupament del PDAC, juntament amb una elevada 

capacitat de fer metàstasis, seria interessant analitzar el valor pronòstic de l’expressió 

de la Cx26 i del VEGF en mostres humanes de PDAC. En aquest sentit, s’ha descrit 

l’expressió augmentada de VEGF i Cx26 en el carcinoma de cèl·lules escamoses de 

cap i coll (Villaret, Wang et al. 2000). 
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De fet, la relació entre les connexines i l’angiogènesi no és del tot nova, si bé el que 

s’ha proposat fins ara va en sentit contrari a les nostres observacions i indica que les 

connexines podrien regular negativament factors angiogènics. Per exemple, s’ha 

descrit que la introducció de la Cx32 en cèl·lules de carcinoma renal tindria efectes 

anti-tumorals i anti-angiogènics a través de la inhibició de la via de transducció de 

senyals Src-Stat3-VEGF (Fujimoto, Sato et al. 2005). En línies derivades de càncer de 

mama, la sobreexpressió de Cx26 causava l’expressió de gens anti-angiogènics com 

TSP-1 (thrombospondin-1) i CTGF (connective tissue growth factor) (Qin, Shao et al. 

2003). També s’ha observat que la inhibició de la Cx43 provocava un fenotip més 

agressiu i migratori en cèl·lules tumorals de mama mitjançant la disminució del gen 

anti-angiogènic TSP-1 i un augment de VEGF (Shao, Wang et al. 2005). Tanmateix, en 

ratolins knockout de diverses connexines s’ha pogut relacionar la manca de 

connexines amb alteracions en la vasculatura. Els knockout homozigots de la Cx45 

moren in utero a causa d’una vasculogènesi deficient en el sac vitelí i placenta, i una 

frenada en la maduració de les artèries del embrió (Kruger, Plum et al. 2000). Els  

ratolins knockout homozigots de la Cx26 moren dins de l’úter, també per una alteració 

en el transport de nutrients materns a través de la placenta (Gabriel, Jung et al. 1998). 

Finalment, el ratolí deficient en Cx43 mor després de néixer i mostra una 

vasculogènesi coronària alterada  acompanyada d’un augment en l’expressió de VEGF 

i dels gens de la via de transmissió de senyals VEGF/Notch/Eph que regulen 

l’angiogènesis (Walker, Vacha et al. 2005). 

 

Com podria estar modulant la Cx26 l’expressió de VEGF en el model cel·lular NP-31? 

Per ara desconeixem els mecanismes precissos d’aquesta regulació, si bé una opció 

possible seria a través de la unió a molécules relacionades amb el manteniment de 

l’arquitectura cel·lular i la tumorigenicitat. En aquest sentit, s’ha descrit que la Cx43 

s’uneix a una gran quantitat de proteïnes, com ZO-1, tubulina, caveolina, cadherines, 

catenines, CCN3/NOV, CIP85 i drebrina; mentre que la Cx26 s’uneix a la subunitat 

OCP1 de la lligasa de ubiquitina E3 i a la caveolina-1 (Herve, Bourmeyster et al. 2007).  

 

 

 

 

En conjunt, els resultats mostrats en els nostres treballs i en els d’altres autors, podrien 

indicar que la desregulació de les connexines podria dur a l’alteració indirecta de 

varies vies de transmissió de senyals relacionades amb la proliferació, la invasió la 

tumorigenicitat i l’angiogènesi. 
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PAPER DE LES CONNEXINES EN L’EFICÀCIA CITOTÒXICA DE LES TERÀPIES 
TK/GCV I GEMCITABINA 
 

Una de les maneres que tenen les cèl·lules de comunicar-se i respondre 

coordinadament a estímuls concrets és a través de l’intercanvi de molécules 

permeables a les unions gap. A més a més de petites molécules endògenes com els 

missatgers secunadris, nucleòsids, nucleòtids, aminoàcids i ions (Harris 2001), s’ha 

descrit que compostos exògens com colorants (el-Fouly, Trosko et al. 1987; Kapoor, 

Saunders et al. 2004) i anàlegs de nucleòsids com el GCV fosforilat (Mesnil, Piccoli et 

al. 1996) podrien passar a través de les unions gap. 

 

En aquesta tesi, s’ha relacionat la presència o abscència de comunicació intercel·lular 

en les línies tumorals,  BxPC-3, NP-18, NP-31 i MIA PaCa-2, amb la magnitut de 

l’efecte adjacent del sistema TK/GCV. Aquesta relació ja havia estat descrita 

prèviament per a les línies: BxPC-3, NP-18 i MIA PaCa-2 (Yang, Hwang et al. 1998; 

Carrio, Mazo et al. 2001; Greco, Fogar et al. 2002). En canvi, en la línia PANC-1 s’ha 

observat efecte adjacent però no comunicació intercel·lular. Aquesta discrepància es 

podria explicar per una realització de l’assaig de comunicació en condicions poc 

òptimes per aquesta línia, o bé per l’alliberament de metabòlits del GCV al medi 

extracel·lular através d’hemicanals de connexines presents a la membrana plasmàtica 

de cèl·lules PANC-1 que expressin la TK (Jiang and Gu 2005).  

 

D’acord amb el paper de les connexines i les unions gap en l’efecte adjacent del 

sistema TK/GCV, la sobrexpressió de connexines, presents (Cx26) o absents (Cx43) 

en les cèl·lules tumorals de pàncrees, augmentava l’efecte adjacent, com a 

conseqüència d’una modulació positiva de la comunicació intercel·lular, en els models 

BxPC-3, NP-18, NP-31 i MIA PaCa-2. Aquests resultats indicaven doncs que ambdues 

connexines serien clau per a l’eficàcia d’aquesta aproximació terapèutica.  

L’augment de l’efecte adjacent del sistema TK/GCV en la línia NP-18 Cx26 ja havia 

estat descrita prèviament pel laboratori, utilitzant però cèl·lules tranduïdes amb un 

vector retroviral (Carrio, Mazo et al. 2001). En el mateix treball,  s’observava que la 

línia NP-31 Cx26 no mostrava un augment en l’efecte adjacent del TK/GCV en relació 

amb la línia parental NP-31. Aquesta contradicció amb els resultats observats en 

aquest treball, es podria explicar pel fet de que l’expressió del transgèn TK, i en 
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conseqüència la quantitat de metabòlits del GCV, és més alta per transducció amb 

vectors adenovirals que amb vectors retrovirals. 

 

Per altra banda, s’ha descrit per primera vegada que el quimioteràpic gemcitabina, 

fàrmac d’el·lecció per al tractament del PDAC i anàleg de nucleòsid com el GCV, 

presenta un efecte adjacent similar al d’aquest últim. D’acord amb que l’efecte 

adjacent de la gemcitabina sigui conseqüència de la seva transferència a través de les 

unions gap,  s’ha observat, per una banda, la presència d’efecte adjacent en cèl·lules 

tumorals que mantenen la capacitat de comunicar-se, i per una altra, s’ha pogut 

augmentar aquest efecte per sobrexpressió de la Cx26. Tanmateix, el fet de que 

únicament la sobrexpressió de Cx26, i no la reintroducció de Cx43, hagi augmentat 

l’efecte adjacent de la gemcitabina; podria suggerir que la Cx26, però no la Cx43, 

participaria en aquest efecte. Aquest resultats podrien ser explicats perquè els canals 

formats per diferents connexines presenten selectivitats específiques, és a dir, que són 

permeables a diferents compostos (Harris 2007). Tanmateix, una altre possible 

explicació de la falta d’efecte adjacent de la gemcitabina en cèl·lules MIA PaCa-2 

Cx43, seria que la quantitat de gemcitabina rebuda per les cèl·lules sense tractar, a 

través de les unions gap, sigui insuficient per a causar-ne la mort. 

 

 

L’E-CADHERINA, UNA NOVA MOLÉCULA IMPLICADA EN L’EFECTE ADJACENT 
DE LES TERÀPIES TK/GCV I GEMCITABINA 
 

S’ha descrit que diferents tipus d’unions intercel·lulars semblen estar  física o 

funcionalment connectades les unes a les altres, de manera que l’alteració d’una pot 

dur a la modulació d’un altre. Per exemple, les connexines s’han relacionat amb 

diverses proteïnes formadores de les unions estretes o oclusives (ocludines, cingulines 

i ZO) i de les unions adherents (catenines, N- i E-cadherina) (Herve, Bourmeyster et al. 

2007). 

 

En aquesta tesi, s’ha observat que l’expressió ectòpica de l’E-cadherina en línies 

derivades d’adenocarcinoma de pàncrees augmentava la comunicació intercel·lular, 

mentre que la reducció de la seva expressió disminuia la comunicació. Ambdós 

efectes s’han relacionat amb una regulació dels nivells proteïcs i/o de la relocalització 

a la membrana plasmàtica de determinades connexines endògenes. Aquests resultats 

estarien d’acord amb d’altres en que s’havia suggerit que les connexines i les 

cadherines podrien estar formant part d’un  complexe multiproteic que coordinaria de 
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manera regulada la formació d’unions adherents i gap (Wei 2005). De fet les 

cadherines i catenines també són assablades en complexes en els compartiments 

reticle endoplàsmic-Golgi, de manera similar a les connexines, abans de ser 

transportades a la membrana (Musil and Goodenough 1993). Per altra banda, s’ha 

proposat que l’E-cadherina, entre d’altres proteïnes que formen les unions adherents, 

jugaria un paper fonamental en la formació de les unions gap. Per exemple, 

l’assemblatge de les proteïnes de les unions adherents s’ha observat amb anterioritat 

a la formació d’unions gap i semblava ser un prerequisit per a la formació d’aquestes 

últimes en alguns tipus cel·lulars (Kostin, Hein et al. 1999; Anderson, Stone et al. 

2002). Mentre que la metilació de l’E-cadherina s’ha relacionat amb la localització de 

connexines al citoplasma cel·lular i la supressió de la comunicació intercel·lular en 

carcinoma d’endometri (Nishimura, Saito et al. 2003). S’ha hipotetitzat que la formació 

d’unions adherents d’E-cadherina, en condicions de calci elevat, promouria la formació 

de cables d’actina que, de manera directe o indirecte, transportarien les connexines, 

concretament les Cx43 i Cx26, desde el citoplasma a les zones de contacte cèl·lula-

cèl·lula (Hernandez-Blazquez, Joazeiro et al. 2001).  

 

En els models cel·lulars de sobrexpressió i reducció de l’E-cadherina, hem observat 

canvis en els nivells de connexines. Aquests efectes podrien ser deguts bé a 

l’estabilització de les proteïnes o dels ARNs missatgers, bé a un augment en la 

transcripció gènica. Tot i que aquesta última possibilitat semblaria més complexe, l’E-

cadherina podria regular l’expressió de connexines de manera indirecta i a través de la 

seva relació funcional amb diverses molécules efectores de la transició epiteli-

mesènquima, com per exemple la β-catenina o diversos factors de transcripció que 

contenen dominis de tipus dits de Zinc, com Snail i SIP1/ZEB2 (Lee, Dedhar et al. 

2006). En aquesta línia, s’ha descrit que Snail i SIP1/ZEB2 reprimeixen, 

respectivament, l’expressió de Cx43 en cèl·lules de carcinoma embrionari (de Boer, 

van Veen et al. 2007) i l’expressió de Cx26 i Cx31 en cèl·lules epitelials (Vandewalle, 

Comijn et al. 2005). 

 

Com a conseqüència de l’expressió ectòpica o la reducció de l’E-cadherina, s’ha 

observat respectivament, un augment o una reducció dels efectes adjacents del 

TK/GCV i de la gemcitabina, suggerint que la modulació de l’E-cadherina podria ser 

rellevant en l’eficàcia citotòxica d’aquestes teràpies. Els nostres resultats indicarien 

que sí, de fet l’eficàcia citotòxica del sistema suïcida TK/GCV augmentava amb 

l’expressió combinada de l’E-cadherina i la TK, per transducció amb l’Adtat8TKIE. 

Mentre que l’efecte adjacent de la gemcitabina ha millorat per reintroducció de l’E-
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cadheina en cèl·lules MIA PaCa-2. En aquests estudis, l’augment de la resposta 

citotòxica a les teràpies TK/GCV i gemcitabina, seria només deguda a un augment en 

l’efecte adjacent, o podrien participar-hi altres efectes independents de la comunicació 

intercel·lular? En aquesta tesi s’ha realitzat experiments concrets per avaluar la 

contribució de l’efecte adjacent. Tanmateix, resultats preliminars del laboratori 

suggeririen que la sobreexpressió de l’E-cadherina podria augmentar la sensibilitat a 

les teràpies, en part, provocant una disminució en l’expressió endògena del gen 

antiapoptòtic Bcl-2 (Anna Cascante, Tesi doctoral, i Alex Rojas, comunicació personal). 

Bcl-2 és una diana en el procés de mort induïda pel sistema TK/GCV (Hamel, Magnelli 

et al. 1996; Tomicic, Thust et al. 2002), i s’ha implicat també en l’eficàcia citotòxica de 

la gemcitabina en models de càncer de pàncrees (Bold, Chandra et al. 1999). Per altra 

banda, la disminució de Bcl-2 com a conseqüència de l’expressió d’E-cadherina, s’ha 

descrit prèviament en cèl·lules derivades de càncer de mama, on s’ha relacionat amb 

un augment en la sensibilitat a drogues antitumorals com l’etopòsid i el taxol (Sasaki, 

Lin et al. 2000; Ferreira, Oliveira et al. 2005).  

 

 

En conjunt, els resultats obtinguts en aquesta tesi respecte a les connexines i l’E-

cadherina com a molécules clau en la resposta citotòxica del sistema TK/GCV i de la 

gemcitabina, suggereixen que la modulació d’aquestes molécules és una alternativa 

per a millorar l’eficàcia d’aquestes dues teràpies. Tanmateix, l’expressió ectòpica 

podria no ser la millor opció per a la modulació de connexines; ja que com s’ha 

observat en la línia NP-31, la sobrexpressió de la Cx26 podria donar lloc a efectes pro-

tumorals indesitjables. Aquests efectes no s’han observat en la reintroducció de l’E-

cadherina, per això caldria pensar en  una teràpia gènica combinant la TK amb l’E-

cadherina podria ser eficaç. Alternativament, seria interessant estudiar l’efecte que 

moduladors farmacològics de l’expressió de connexines i de l’E-cadherina endògenes 

provocarien sobre l’eficàcia antitumoral del sistema TK/GCV i de la gemcitabina.  

 

De fet, l’any 2002 es va publicar un assaig clínic de fase II en que es proposava la 

combinació dels quimioteràpics gemcitabina i tamoxifè com a una aproximació vàlida 

en el tractament de pacients amb adenocarcinoma de pàncrees (Tomao, Romiti et al. 

2002). En aquest assaig, no es va relacionar la possibilitat de que el tamoxifè fos 

l’agent que millorava l’efecte antitumoral de la teràpia combinada per acció d’un efecte 

modulador sobre les unions gap. Aquesta hipòtesi estaria d’acord amb un estudi en 

càncer de mama en que l’efecte antitumoral del tamoxifè es relaciona directament amb 

un increment en la comunicació intercel·lular i l’expressió d’algunes connexines i de 
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l’E-cadherina (Saez, Velasquez et al. 2003). Una altra opció per a la modulació 

farmacològica de l’expressió de E-cadherina i les connexines seria l’ús d’agents 

capaços de demetilar els seus gens, com per exemple: els inhibidors de 

metiltransferases 5-aza-deoxicitidina, zebularina i triòxid d’arsènic (Cui, Wakai et al. 

2006; Rao, Rechsteiner et al. 2007), o els inhibidors de agents deacetilants d’histones 

Trichostatin A (TSA), SAHA i 4-fenilbutirat (Asklund, Appelskog et al. 2004; Ogawa, 

Hayashi et al. 2005; Vinken, Henkens et al. 2006; Ou, Torrisani et al. 2007).  

 

En conjunt, els resultats obtinguts en aquesta tesi doctoral indiquen la rellevància de la 

modulació de molécules implicades en la comunicació cel·lular, les connexines i l’E-

cadherina, en l’èxit de les teràpies TK/GCV i gemcitabina. A més a més, proposen l’ús 

de l’adenovirus portador de la TK i l’E-cadherina (AdTKIE) com a teràpia antitumoral 

alhora que suggereixen la possibilitat de coadministrar aquestes teràpies amb algun 

dels moduladors farmacològics de l’expressió de connexines i E-cadherina, podria ser 

una estratègia interessant per a reduccir la progressió tumoral i millorar de la 

supervivència dels pacients amb adenocarcinoma ductal de pàncrees. 
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1. Les connexines 43, 32 i 26 s’expressen en cèl·lules acinars i ductals del pàncrees 

exocrí. En mostres de tumors humans, l’expressió d’aquestes isoformes es perd tant 

en lesions pre-neoplàsiques PanINs com en l’estadi l’adenocarcinoma, a excepció 

de la Cx26 que està present en les PanINs. L’expressió de connexines en els 

models cel·lulars d’adenocarcinoma de pàncrees estudiats és altament heterogènia i 

la seva localització és distribueix entre la membrana i el citoplasma cel·lular. 

 

2. La magnitut de l’efecte adjacent del sistema suïcida TK/GCV correlaciona amb el 

grau de comunicació intercel·lular en models cel·lulars derivats d’adenocarcinoma de 

pàncrees. L’expressió ectòpica de connexines en cèl·lules on la forma endògena es 

troba present (Cx26) o absent (Cx43) millora l’efecte adjacent del sistema TK/GCV. 

 

3. El quimioteràpic gemcitabina presenta un efecte adjacent similar al del GCV en 

el sistema TK/GCV. Aquest efecte adjacent es pot modular positivament 

mitjançant la sobreexpressió de la Cx26. 

 

4. La sobrexpressió de Cx26 influeix en la capacitat tumorogènica de manera 

diferent en funció del context cel·lular. A més a més, en el model de cèl·lules 

NP-31 s’ha pogut relacionar amb efectes pro-angiogènics. 

 

5. L’E-cadherina modula la comunicació intercel·lular, com a conseqüència de la 

regulació de les connexines, i determina l’efecte adjacent del sistema suïcida 

TK/GCV, i la gemcitabina, en models cel·lulars derivats d’adenocarcinoma de 

pàncrees. 

 

6. L’eficàcia citotòxica del sistema TK/GCV en models d’adenocarcinoma de 

pàncrees, millora en utilitzar un adenovirus que coexpressa els gens E-

cadherina i TK. Aquest fet es podria atribuir, al menys en part, a un augment en 

la formació d’unions gap i  en conseqüència a una millor comunicació 

intercel·lular. 
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ABSTRACT

Suicide gene therapy using the herpes simplex virus thymidine kinase (TK) gene in combination with ganci-
clovir (GCV) has been shown to produce therapeutic, but limited, efficacy because of poor gene transfer ef-
ficiency and reduced bystander effect. Here we report that fusion of TK to an eight-amino acid peptide from
the basic domain of the human immunodeficiency virus (HIV) Tat protein significantly increases the cyto-
toxic efficacy of the TK/GCV system in pancreatic cancer cells. We demonstrate that Tat8–TK protein is re-
leased from the intracellular compartment of Tat8–TK-expressing cells to the extracellular medium after GCV
treatment. Interestingly, we show that this conditioned medium is then able to mediate cytotoxicity of wild-
type cultures, suggesting the internalization of the Tat8–TK protein. Moreover, a strong antitumoral effect of
Tat8–TK/GCV treatment could be achieved by two different in vivo approaches. Tumors injected with NIH
3T3/Tat8–TK cells attached to microcarriers (MC�Tat8–TK) and treated with GCV led to a 35.6% reduc-
tion in the initial tumor volume and to 50% tumor eradication. Furthermore, electrogene transfer of TK or
Tat8–TK followed by administration of high doses of GCV led to an overall statistically significant reduction
in tumor growth. However, the reduction in initial tumor volume was statistically significant only for the
Tat8–TK group (59.5% reduction). Moreover, in this group 50% complete tumor eradication was achieved.
When moderate doses of GCV were administered, the overall reduction in tumor growth was statistically sig-
nificant only in the Tat8–TK group. Therefore, our results suggest that fusion of TK to the Tat8 peptide en-
hances TK/GCV suicide gene therapy.

1377

OVERVIEW SUMMARY

Successful cancer gene therapy will require the killing of all
neoplastic cells in a given tumor. To this end, potent in-
ducers of cell death and efficient gene transfer systems are
needed. The objective of the present study was to confer
transduction capabilities to the TK protein and increase the
antitumoral efficacy of the TK/GCV suicide system. We
have identified a motif of 8 amino acids in the Tat protein
that enhances TK/GCV cytotoxicity. This enhanced cyto-
toxicity results from the death of cells transduced with the
Tat8–TK protein. Presumably this transduction will take
place in a Tat-mediated cell entry process once the Tat8–TK
protein is released from Tat8–TK-expressing cells treated

with GCV. Importantly, the enhanced cytotoxic activity of
Tat8–TK in combination with GCV was also observed in
vivo in a model of pancreatic carcinogenesis when two dif-
ferent approaches (cells attached to microcarriers, and DNA
electrotransfer) were assessed, indicating that Tat8–TK/
GCV suicide therapy is an optimized approach for the
treatment of pancreatic cancer

INTRODUCTION

CONVENTIONAL TREATMENTS for pancreatic cancer are
scarcely effective, so the development of new therapeutic

approaches is of major interest. Herpes simplex virus thymi-
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2Titan Pharmaceuticals, South San Francisco, CA 94080.



dine kinase (TK)/ganciclovir (GCV) enzyme/prodrug therapy
has been shown to have some potential efficacy for pancreatic
tumors (DiMaio et al., 1994; Rosenfeld et al., 1997; Carrio et
al., 1999, 2002). However, the effectiveness of the treatment is
in part impeded by the low efficacy of current vectors to trans-
fer genes into all the cells of the tumor. Interestingly, the
TK/GCV system has an amplification mechanism of cell killing,
the so-called bystander effect. We and others have shown that
the upregulation of gap junctions by overexpression of con-
nexins might be an approach to increase TK/GCV efficacy
(Mesnil et al., 1996, 1997; Carrio et al., 2001). Although an
enhancement in TK/GCV efficacy can be obtained by this ap-
proach, more potent modulation of TK cytotoxicity is still
needed.

It has been discovered that certain proteins or peptides,
termed translocatory proteins, can efficiently translocate across
the membrane of mammalian cells and are able to mediate the
intracellular delivery of heterologous proteins fused to them,
suggesting that a new type of bystander effect might take place
in a given tissue. Some examples of such proteins are human
immunodeficiency virus (HIV) Tat (Fawell et al., 1994),
Drosophila antennapedia (Joliot et al., 1991) and herpes sim-
plex virus VP22 (Elliott and O’Hare, 1997). The intercellular
transfer function has been mapped to short peptides of highly
basic residues that have been termed protein transduction do-
mains (PTDs) (Beerens et al., 2003; Leifert and Whitton, 2003).
Sequence encoding an 11-amino acid peptide from the (HIV)
Tat protein was fused to the TK gene and it was shown in vitro
that cells expressing the Tat11–TK protein had increased sen-
sitivity to acyclovir through a mechanism involving apoptosis
(Tasciotti et al., 2003).

In the present paper we have identified an 8-amino acid pep-
tide from the HIV Tat protein (Tat8) as an effective PTD, with
characteristics similar to the 11-amino acid peptide already re-
ported (Tat11). This PTD, when fused to the TK gene, enhances
the sensitivity of pancreatic tumor cells to GCV in vitro. More
importantly, remarkable antitumor effects were observed in an-
imals treated with the Tat8–TK gene in combination with GCV
both by a microcarrier gene delivery approach and by DNA
electrotransfer.

MATERIALS AND METHODS

Expression constructs

Primer 1 (CCCAAGCTTGTTAGCCTCCCCCATCTC) and
primer 2 (CCGCTCGAGATGGGAGGTGGAGGTTATG-
GCAGGAAGAAGCGGAGACAGGCTTCGTACCCCTGC-
CATC) were used to create the Tat8–TK fusion protein. Primer
1 and primer 3 (CCGCTCGAGATGGGAGGTGGAGGT-
TATGGCAGGAAGAAGCGGAGACAGCGACGAA-
GAGCTTCGTACCCCTGCCATC) were used to make the
Tat11–TK fusion protein. Primer 1 and primer 4 (CCGCTC-
GAGATGGCTTCGTACCCCTGCC) were used to amplify the
TK gene. Polymerase chain reaction (PCR) products were
cloned in the pGEM-T vector (Promega, Madison, WI). Con-
firmation of the correct sequence was performed by direct se-
quencing of the recombinant plasmids with universal primers
T7 and SP6. The cloned sequences were then digested with

XhoI and HindIII and inserted into the same restriction sites of
the pEGFP-N1 plasmid (Clontech, Palo Alto, CA). The resul-
tant vectors were designated Tat8–TK, Tat11–TK, and TK.

Primer 5 (CCGCTCGAGTCACCGAGCTGAGAAGCAG)
and primer 6 (CCGGCTAGCCTCGAGATGGGAGGTGGAG-
G T T A T G G C A G G A A G A A G C G G A G A C A G G A G C -
CCAGTATCTTGCTCC) were used to make the Tat8–CYP2B1
fusion protein. Primer 5 and primer 7 (CCGGCTAGCCTC-
GAGATGGGAGGTGGAGGTTATGGCAGGAAGAAGCG-
GAGACAGCGACGAAGAGAGCCCAGTATCTTGCTCC)
were used to create the Tat11–CYP2B1 fusion protein. Primer
5 and primer 8 (CCGGCTAGCCTCGAGATGGAGC-
CCAGTATCTTGCTCC) were used to amplify the CYP2B1
gene. PCR products were cloned in the pGEM-T vector
(Promega). The correct sequence was confirmed by direct se-
quencing of the recombinant plasmids, using universal primers
T7 and SP6. The cloned sequences were digested with NheI and
XhoI and inserted into the same restriction sites of the pSec-
Tag2/Hygro plasmid (Invitrogen, Gröningen, The Netherlands).
The resultant vectors were designated Tat8-CYP2B1, Tat11-
CYP2B1, and CYP2B1.

For the electrotransfer experiments, plasmids were expanded
in Escherichia coli JM109 and purified with an EndoFree Plas-
mid Giga kit (Qiagen, Hilden, Germany) in accordance with the
supplier’s protocol. DNA was dissolved in EndoFree TE buffer
and kept frozen at a concentration of 5 �g/�l.

Cell culture and transfections

NIH 3T3 cells (Swiss mouse embryo fibroblasts) and 
COS-7 cells (Monkey African green kidney, simian virus 40
[SV40] transformed) were purchased from the American Type
Cell Collection (ATCC, Manassas, VA). NP-18 cells were de-
rived from a poorly differentiated liver metastasis from a hu-
man adenocarcinoma of the pancreas that had been perpetuated
as a xenograft in nude mice. NP-18 cells have an epithelial mor-
phology with a doubling time of 36 � 2 h. This cell line is tu-
morigenic and develops distant metastases when injected in-
trapancreatically (Reyes et al., 1996).

Mouse fibroblast NIH 3T3 cells were cultured in Dulbecco’s
modified Eagle’s medium (DMEM) supplemented with 10%
fetal bovine serum (FBS), penicillin (100 mg/ml), streptomycin
(100 mg/ml), and glutamine (2 mM) (GIBCO-BRL; Life Tech-
nologies, Paisley, UK). NP-18 cells were maintained in RPMI
1640 medium supplemented with 10% FBS, penicillin (100
mg/ml), and streptomycin (100 mg/ml). Transient transfections
were performed by seeding 50,000 NIH 3T3 cells in 60-mm
cell culture dishes. Transfections were performed 24 hr later
with SuperFect transfection reagent (Qiagen) according to the
manufacturer’s protocol, employing 5 �g of plasmid DNA.
When stated, 1 �g of pCMV �-galactosidase plasmid was co-
transfected to normalize for transfection efficiency. Twenty-
four hours later, either GCV (10 �g/ml) or 1 mM cyclophos-
phamide (CPA) treatment was started and cell viability was
measured 5 or 3 days later, respectively. Stable cell lines ex-
pressing the TK or Tat8–TK gene were obtained after trans-
fection of 10 �g of either Tat8–TK or TK plasmids with Su-
perFect transfection reagent (Qiagen). After transfection, cells
were seeded in 100-mm cell culture dishes and subjected to
G418 (GIBCO-BRL; Life Technologies) selection (800 �g/ml)
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for 14 days. G418-resistant clones were analyzed for GCV sen-
sitivity and enhanced green fluorescent protein (EGFP) ex-
pression and individual clones were selected for future studies.

Coplating assay

Stable NIH 3T3/Tat8–TK or NIH 3T3/TK cells mixed with
NIH 3T3 wild-type cells at 1 � 104 cells per well or with 
NP-18 wild-type cells at 2 � 104 cells per well were plated at
various ratios in quadruplicate in 24-well plates. Twenty-four
hours later, cells were incubated with GCV (10 �g/ml) and cell
viability was measured 5 days later.

Conditioned medium assay

NIH 3T3/Tat8–TK cells, NIH 3T3/TK cells, and NIH 3T3
wild-type cells (1.5 � 105) were plated in duplicate and treated
with GCV when stated. In the transient transfection experiments
1 � 105 COS-7 cells were cotransfected with 5 �g of the
Tat8–TK or TK construct and 1 �g of pCMV �-galactosidase
to normalize for transfection efficiency and were treated with
GCV when stated. Seventy-two hours later, supernatants were
removed and centrifuged at 600 � g for 20 min. One-milliliter
aliquots of these media were mixed with an equal volume of
fresh DMEM–10% FBS medium and GCV was added when
stated. NIH 3T3 wild-type cells (5 � 104) were cultured in the
presence of these conditioned media for 2 days and then cell
viability was measured.

Immunoprecipitation

NIH 3T3/Tat8–TK cells and NIH 3T3 wild-type cells (1.5 �
105) were plated in duplicate in 60-mm plates in the presence
or absence of GCV. In the transient transfection experiments
1 � 105 NIH 3T3 cells were transfected with 5 �g of the
Tat8–TK or TK construct and treated with GCV when stated.
Seventy-two hours later, supernatants were centrifuged at 600 �
g for 20 min and preincubated for 1 hr at 4°C with protein G
beads (Amersham Biosciences/GE Healthcare, Wikströms, Swe-
den). After centrifugation supernatants were incubated overnight
with protein G beads prebound with anti-EGFP antibody (Mo-
lecular Probes/Invitrogen, Leiden, The Netherlands). After sev-
eral washes with phosphate-buffered saline (PBS), protein com-
plexes and protein lysates from Tat8–TK and TK-expressing
cells were analyzed by electrophoresis. Western blotting was
done by standard methods and visualized by the enhanced
chemiluminescence detection system (Amersham Biosciences/
GE Healthcare). EGFP was detected with an anti-EGFP mono-
clonal antibody (Chemicon International, Temecula, CA).

Animals

Male BALB/c nude mice were used in all the in vivo experi-
ments. Mice were fed ad libitum and maintained under a 12 hr:12
hr light:dark cycle. All the animal procedures were previously ap-
proved by the Animal Ethics Committee of the Autonomous Gov-
ernment of Catalonia, and performed in accordance with recom-
mendations for the proper care and use of laboratory animals.
When stated, animals were anesthetized intraperitoneally with a
dose of 0.02 ml/g body weight of 1.2% Avertin solution (2,2,2-
tribromoethanol and tert-amylalcohol) (Sigma-Aldrich, Stein-
heim, Germany).

Tumor xenografts were developed after subcutaneous injec-
tion of 1 � 107 NP-18 cells into the flanks of BALB/c nude
mice. Tumor volume was measured every other day and was
calculated according to the formula V (mm3) � [longest diam-
eter (mm) � smallest diameter2 (mm2)]/2. When stated, GCV
was administered intraperitoneally.

Microcarriers

Dry gelatin microcarriers (MCs) were rehydrated in PBS for
1 hr at room temperature, followed by washing twice with PBS
and once with DMEM. The final MC suspension contained 
500 �g of MC per milliliter of serum-supplemented DMEM.

Cell attachment. Either NIH 3T3/TK or NIH 3T3/Tat8–TK
cells (1 � 106) were incubated with 250 �g of the above pre-
treated microcarriers in 1 ml of DMEM in a siliconized
polypropylene tube (Sigma-Aldrich) at 37°C. After 24 hr of at-
tachment the medium was removed, and the MC–cells were
washed twice with PBS and resuspended in 200 �l of PBS for
injection.

In vivo: Five microliters of MC–cells were injected into sub-
cutaneous tumors developed in nude mice. GCV treatment was
initiated 2 days after injection and lasted for 14 days. Moni-
toring of tumor growth was performed every other day.

In vivo DNA electrotransfer

DNA electrotransfer was performed on anesthetized animals.
Plasmid DNA (50 �g) was injected into the subcutaneous tu-
mors with a 33-gauge needle. The injected volume was 10 �l.
After intratumoral injection of the plasmid DNA, an electrical
field was applied to the area surrounding the injection site. Tu-
mors were held with tweezer-style in vivo electrodes and elec-
tric pulses were delivered with a square-wave electric pulse gen-
erator (BTX 820 electroporator; BTX Molecular Delivery
Systems, Holliston, MA). In all the experiments we delivered
eight 20-msec pulses at a frequency of 1 Hz and an output volt-
age of 500 V/cm (Slack et al., 2002). A conductive gel applied
to the tumor ensured electrical contact with the skin.

Detection of EGFP expression in 
electrotransferred tumors

Mice were killed and perfused with PBS and 4% parafor-
maldehyde in PBS 48 hr after the gene transfer procedure. Tu-
mors were then excised and fixed with 4% paraformaldehyde
in PBS overnight. After washing with PBS, the tumors were
sliced (20 �m) with a vibratome (Leica VT1000S; Leica Mi-
crosystems, Wetzlar, Germany). Sections were mounted onto
slides and EGFP expression was viewed directly under a fluo-
rescence microscope (Leica DMR). Images were captured with
a digital camera (Spot RT Color; Diagnostic Instruments, Ster-
ling Heights, MI) with SPOT Advanced version 3.2.4.

Apoptosis determination by terminal
deoxynucleotidyltransferase-mediated 
dUTP nick end-labeling assay

Terminal deoxynucleotidyltransferase-mediated dUTP nick
end-labeling (TUNEL) analysis was performed with an in situ
death detection kit (Roche Molecular Biochemicals, Mannheim,
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Germany) according to the manufacturer’s instructions. Briefly,
frozen tissue sections (5 �m) were fixed in 4% paraformalde-
hyde for 20 min at room temperature, incubated with blocking
solution (3% H2O2 in methanol), and then permeabilized for 2
min on ice with 0.1% Triton X-100 in 0.1% sodium citrate. The
TUNEL reaction mixture was prepared at a 9:1 buffer-to-en-
zyme ratio, and sections were incubated in a humidified cham-
ber for 1 hr at 37°C. After rinsing three times for 5 min with
PBS, sections were mounted with 4�,6-diamidino-2-phenylin-
dole in the mounting medium, and apoptotic nuclei were viewed
under a fluorescence microscope (Leica). Images were captured
with a digital camera (Spot RT Color; Diagnostic Instruments)
with SPOT Advanced version 3.2.4. A negative control was es-
tablished by applying labeling solution without terminal de-
oxynucleotidyltransferase to sections as described above.

Histology

Tumors were excised and fixed with 4% paraformaldehyde
in PBS overnight. After washing with PBS, they were subjected
to standard paraffin processing and sectioned at 5 �m with a

microtome (Leica RM2135). Sections were stained with hema-
toxylin and eosin.

Statistical analysis

Because of repeated measurements for each animal and to
unbalanced designs, general linear-mixed models were used to
estimate the effect of the treatment on tumoral growth. These
models allow analysis of the overall effect, at fixed times, and
among the different groups (control versus treated). All mod-
els included the mice as random effect. Tests for a random in-
tercept and slope were statistically significant. Estimation of
coefficients, their standard errors, and p values were based on
restricted maximum likelihood. Comparisons of models were
based on likelihood ratio tests derived from model fits using
maximum likelihood fit. To check the models, we plotted the
residuals versus fitted values. The variance function structure
was used to model heterocedasticity in the day-to-day errors.
Expected values derived from the model including interaction
term were used to plot the effect of tumoral growth in relation
to the group and the day of evaluation. All the analyses were
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performed with S-PLUS functions using the nlme library (Pin-
heiro and Bates, 2000). Statistical significance was considered
when p � 0.05.

RESULTS

Eight-amino acid peptide from HIV Tat enhances 
the cytotoxicity of suicide genes

To investigate the ability of the Tat peptide to transport sui-
cide proteins from expressing cells to recipient cells, we con-
structed expression vectors for the 11-amino acid peptide and
for a shorter (8-amino acid) peptide of the Tat protein, fused at
the N terminus of two different suicide genes, the TK and cy-
tochrome P-450 2B1 (CYP2B1) genes. The TK chimeric pro-
teins were also fused to the EGFP protein to be able to moni-
tor their expression, but no EGFP fusion was introduced into
the Tat–CYP2B1 proteins. As controls, we generated constructs
with the respective backbone carrying the unmodified TK or
CYP2B1 gene (Fig. 1a and c). NIH 3T3 cells were transfected
with the indicated constructs. The CYP2B1 constructs were also
cotransfected with the pCMV �-galactosidase plasmid in order
to normalize for transfection efficiency. The day after trans-
fection, TK- or CYP2B1-transfected cells were exposed to GCV
(10 �g/ml) or 1 mM cyclophosphamide (CPA) for 5 or 3 days,
respectively, and cell viability was determined. Extensive death
was observed with all treatments although enhanced cytotoxi-
city was always observed in the Tat-expressing cells from both
the TK and CYP2B1 constructs. Similar effects were obtained
with fusions with the 11- or 8-amino acid peptide Tat, thus in-
dicating that the shorter (8-amino acid) sequence was also able
to enhance the cytotoxicity of the two suicide systems (Fig. 1b
and d).

GCV-induced cytotoxicity in neighboring cells

To determine whether the Tat8–TK fusion protein was able
to spread from primary expressing cells into neighboring cells,
stable NIH 3T3 cells expressing the TK or Tat8–TK protein
were first established. To this end, NIH 3T3 cells were trans-
fected with the TK or Tat8–TK expression vector and subjected
to G418 selection. Clones expressing EGFP and sensitive to
GCV (NIH 3T3/TK, 0.97 � 0.035%; and NIH 3T3/Tat8–TK,
5.9 � 0.19% cell viability after 3 days of GCV treatment) were
selected for future studies.

GCV-induced cytotoxicity in neighboring cells was exam-
ined in cell mixtures of wild-type NIH 3T3 cells with NIH
3T3/TK- or NIH 3T3/Tat8–TK-expressing cells. In all cocul-
tures studied, the strongest cytotoxicity was observed in the
mixtures of NIH 3T3 wild-type and NIH 3T3/Tat8–TK-ex-
pressing cells. Under conditions in which only 5% of TK- or
Tat8–TK-expressing cells were present, 70% cell death was
achieved in the mixtures of TK-expressing cells, whereas 90%
cell death was obtained in the Tat8–TK mixtures (Fig. 2a). Sim-
ilar results were observed with xenogeneic cell cocultures of
NIH 3T3/TK- or NIH 3T3/Tat8–TK-expressing cells cultured
with NP-18 wild-type pancreatic tumor cells (Fig. 2b). These
results suggested that this enhanced effect in the Tat8–TK co-
cultures might be related to the ability of the Tat8–TK protein
to enter into nontransfected cells.

Intercellular spreading of Tat8–TK

To demonstrate whether the enhanced Tat8–TK cytotoxicity
could be explained by intercellular spreading of the Tat8–TK
protein, we performed a group of experiments in stable cell lines
expressing TK or Tat8–TK and in cultures transiently trans-
fected with the TK or Tat8–TK plasmid. To this end NIH 3T3
wild-type cells were cultured for 2 days in the presence or ab-
sence of GCV with conditioned medium either from NIH 3T3
wild-type, NIH 3T3/TK, or NIH 3T3/Tat8–TK cultures or from
COS-7 cells previously transfected with the DNA plasmids
Tat8–TK or TK treated or untreated with GCV for 3 days. As
shown in Fig. 3a, NIH 3T3 wild-type cells cultured with con-
ditioned medium from NIH 3T3/Tat8–TK cells treated with
GCV showed significantly reduced viability (62%). However,
no effect was observed in the same type of cultures derived
from NIH 3T3/TK cells. Moreover, NIH 3T3 wild-type cells
cultured with conditioned medium from COS-7 cells transfected
with the Tat8–TK construct and treated with GCV also showed
increased, statistically significant cell death (30%). Again, this
effect was not observed in cultures that received TK conditioned
medium (Fig. 3c). These results suggested that the Tat8–TK
protein, but not the TK protein, was able to exert a cytotoxic
effect in the nongenetically transduced cells. Interestingly, this
enhanced cytotoxicity was observed only in the cultures in
which the conditioned medium was derived from Tat8–TK-ex-
pressing cells previously treated with GCV, suggesting that the
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release of Tat8–TK protein to the extracellular medium required
killing of the Tat8–TK-expressing cells.

We next analyzed the extracellular levels of Tat8–TK or TK
proteins in GCV-treated and nontreated Tat8–TK or TK-ex-
pressing cells, taking advantage of the fused EGFP in these con-
structs. Extracellular medium free of dead or detached cells
coming from GCV-treated or untreated Tat8–TK or TK-ex-
pressing cells were immunoprecipitated with an anti-EGFP an-
tibody and analyzed by Western blot. As shown in Fig. 3b and
d, a band corresponding to the Tat8–TK or TK proteins was
present only in the medium of treated cells, indicating that the
release of these proteins required the killing of the expressing
cells. No protein was detected in similar experiments carried
out with medium from NIH 3T3 wild-type cells (data not
shown). Western blot analysis of cell lysates identified a band
corresponding to the Tat8–TK or TK proteins fused to EGFP
by antibodies directed against EGFP (Fig. 3b and d).

Enhancement of antitumor effect of Tat8–TK/GCV
treatment in pancreatic tumor model

To test the hypothesis that Tat8–TK in combination with GCV
could be a potent antitumor therapy in vivo, we explored its ef-

ficacy by two independent gene transfer approaches: cell–micro-
carrier gene delivery and DNA electrotransfer methods. NIH 3T3/
TK-expressing or NIH 3T3/Tat8–TK-expressing cells attached to
microcarriers were inoculated into NP-18 tumors developed in
the subcutaneous tissue of nude mice (Fig. 4a). Animals were
treated for 14 days with GCV (50 mg/kg) and killed 2 days later.
Statistically significant differences were observed in the growth
curves among controls and both TK (p � 0.0020) and Tat8–TK
(p � 0.0001) groups. Growth inhibition was observed in the
group that received TK/GCV until day 13, although tumors started
to regrow on days 15 and 17. More importantly, the group in-
jected with MC�Tat8–TK showed a 35.6% reduction in the ini-
tial tumor volume, which was already evident on day 8 after treat-
ment and persisted throughout the entire treatment. Interestingly,
statistically significant differences in tumor growth between the
MC�TK and the MC�Tat8–TK groups were detected, with the
MC�Tat8–TK group revealing an increased response to GCV
treatment (p � 0.0001). Moreover, 50% of the tumors from this
group were completely eradicated (Fig. 4b).

To further explore the efficacy of the Tat8–TK/GCV system,
we tested the feasibility of a DNA electrotransfer delivery ap-
proach. We first monitored the extent of intratumoral transgene
expression by monitoring EGFP expression. Tumors were in-
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FIG. 3. Cytotoxic effects of released Tat8–TK protein. NIH 3T3 wild-type cells were incubated in the presence or absence of
GCV with conditioned medium from (a) NIH 3T3 wild-type, NIH 3T3/TK-expressing, or NIH 3T3/Tat8–TK-expressing cells or
(c) from Tat8–TK- or TK-transfected COS-7 cells and cultured for 3 days in the presence (�) or in the absence (�) of GCV.
Cell viability was measured after 2 days of treatment. Values are expressed as means � SEM. Statistical analysis was performed
by Mann–Whitney U test, with significance reported when p � 0.05. Comparisons were performed between (�) and (�) groups.
Supernatants from GCV-treated (�) or untreated (�) Tat8–TK-expressing cells (b and d) or TK-expressing cells (d) were im-
munoprecipitated with an anti-EGFP antibody. Tat8–TK and TK cell lysates and the immunoprecipitates were immunoblotted
with an anti-EGFP antibody.



jected with the Tat8–TK or TK construct fused to EGFP with
or without in vivo electroporation (EP). Two days later, tumors
were sliced and EGFP expression was observed by fluorescence
microscopy. Tumors from the control group, which received
DNA injection without EP, expressed no EGFP. In contrast, tu-
mors that received plasmid DNA with EP showed bright and
numerous EGFP-expressing cells covering a wide area of the
tumor (Fig. 5). Expression could also be observed after 7 and
14 days of electroporation, although at much lower levels (data
not shown). Similar EGFP expression was observed in tumors
electroporated with TK or Tat8–TK.

To examine the antitumor ability of Tat8–TK and TK in com-
bination with GCV after electroporation, NP-18 pancreatic can-
cer cells were injected subcutaneously into nude mice and tu-
mors were allowed to establish until they reached a mean
volume of 80 mm3. Animals were then randomized and tumors
were treated with intratumoral injections of Tat8–TK or TK fol-
lowed by electroporation. Two series of in vivo experiments
were performed. In the first experiment, a high dose of GCV
(100 mg/kg) was injected into the animals for a short period of
time, and monitoring of tumor volume was performed on days
2, 4, and 6. No toxicity of GCV was observed, as shown by the
tumor growth in control animals (no statistically significant dif-
ferences were observed between the two control groups). Both

the TK and Tat8–TK groups showed an overall reduction in tu-
mor growth when compared with control 1 (p � 0.0008 and
p � 0.0001) and control 2 (p � 0.0188 and p � 0.001), re-
spectively. Maximum reduction with respect to the initial tu-
mor volume was observed on day 4, with 59.5% for the
Tat8–TK group (p � 0.0002) and 17.1% for the TK group (p �
NS) (Fig. 6a). In both groups, TK and Tat8–TK, average tumor
volumes on day 6 were significantly smaller when compared
with those from the two control groups. Interestingly, complete
tumor regression on day 6 was achieved in 5 of 10 animals
treated with Tat8–TK, but only in 2 of 10 animals treated with
TK. TUNEL analysis of tumor xenografts was performed to de-
termine whether any differences in apoptotic cell death could
be observed between the TK and Tat8–TK groups. Massive cell
death was found within the subcutaneous tumor tissues that
were processed 2 and 4 days after the treatment, with a marked
increase in the percentage of cells that underwent apoptosis in
the Tat8–TK group (Fig. 6b).

To study the antitumoral efficacy of Tat8–TK at lower doses
of GCV, we designed a second protocol in which tumors were
injected with TK or Tat8–TK plasmid, subjected to electropo-
ration, and treated with GCV for 14 days at a moderate dose
(50 mg/kg). As shown in Fig. 7, an enhanced antitumor effect
was observed in the Tat8–TK group. In fact, statistically sig-
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FIG. 4. Effects of TK/GCV and Tat8–TK/GCV therapies on pancreatic tumor growth after microcarrier cell delivery. NIH 3T3
cells expressing TK or Tat8–TK were attached to microcarriers and 24 hr later were injected into NP-18 subcutaneous tumors.
Animals were randomized and divided into three groups: MC–control group injected with microcarriers (n � 8); MC�TK group
injected with microcarriers attached to NIH 3T3/TK-expressing cells (n � 10); MC�Tat8–TK group injected with microcarriers
attached to NIH 3T3/Tat8–TK-expressing cells (n � 10). Two days later animals received GCV at 50 mg/kg per day for 14 days.
(a) Microcarriers into the tumor after hematoxylin–eosin staining (original magnification, �200). (b) Monitoring of tumor growth.
Significance refers to comparisons between control and treated groups at each time point studied: ***p � 0.001, **p � 0.01,
*p � 0.05. Comparisons of overall growth curves are presented in Results.



CASCANTE ET AL.1384

FIG. 5. Detection of EGFP expression in mouse subcutaneous tumors. Shown are representative EGFP fluorescence images of tu-
mors injected with 50 �g of Tat8–TK plasmid without (a) or with (b) in vivo electrotransfer (E). (c) Representative EGFP fluores-
cence image of tumors injected with 50 �g of the plasmid TK with in vivo electrotransfer. Left: Fluorescence images. Right: Light
images. Original magnification, �40.

nificant differences were observed between the Tat8–TK and
control groups (p � 0.0001). Although a tendency to a thera-
peutic effect in the TK group was observed, no statistically sig-
nificant differences were determined (p � 0.1616). In both
groups a reduction in the initial tumor volume was observed on
day 9: 43.24% for the Tat8–TK group and 20.18% for the TK
group. However, significance was achieved only with the
Tat8–TK group (p � 0.0079). On day 14, tumors from the
Tat8–TK group showed stabilized growth to the initial tumor
volume. However, tumors from the TK group exceeded the ini-
tial volume. Nevertheless, statistically significant differences
were observed on day 14, when control tumors were compared
with each treated group (Tat8–TK, p � 0.002; TK, p � 0.0106).
In both groups 30% of tumors were completely eradicated.

DISCUSSION

Tumor transduction by current gene therapy vectors is lim-
ited to a small area of the tumor mass around the injection point,
and this is one of the key elements that limits the antitumor ef-
fects of many cancer gene therapy strategies. We have explored
the feasibility of fusing sequences encoding Tat peptides to sui-
cide genes to increase their tumor distribution and, as a conse-
quence, their therapeutic effect.

We tested two different Tat peptides, the previously used 11-
amino acid Tat peptide (YGRKKRRQRRR) and a new one only
8 amino acids in length (YGRKKRRQ). With both peptides we
obtained similar enhanced cytotoxicity, using either the
TK/GCV or the CYP2B1/CPA suicide systems, indicating that



the increased effect was not dependent on a specific construct
and thus suggesting that at least for suicide gene therapy Tat
domains will enhance cytotoxicity. Several studies have sought
the optimal and the minimal sequence responsible for the cel-
lular uptake. Up to now the sequence of nine amino acids
(RKKRRQRRR) has been reported as the minimal Tat sequence
with PTD features (Wender et al., 2000). The basic character-
istics of the sequence have been claimed to be responsible for
the transduction properties of the peptides; however, Ho et al.
identified a synthetic PTD of 11 amino acids that contained
only 3 arginine residues but that also enhanced transductional
potential (Ho et al., 2001). This PTD was characterized as hav-
ing several alanine residues that, when properly placed, con-
ferred �-helix strength, indicating that what was enhancing pro-
tein transduction potential was not the number of arginine

residues but the combination with �-helix-promoting agents.
Thus, factors other than the content of basic residues also seem
to play a role.

The minimal efficient PTD with translocatory properties will
always be the sequence of choice to use in order to minimize
putative side effects. Accordingly, most of our experiments
were performed with the Tat8 peptide.

The validity of intercellular transport and protein transduc-
tion properties of Tat fusion peptides has been controversial,
although there is evidence of their biological consequences. 
Up to now there has been no direct proof that these molecules
are able to ferry proteins from cell to cell. In fact, most stud-
ies suggest that this does not occur and that Tat fusion peptides
are limited to unidirectional transport across the plasma mem-
brane (Leifert et al., 2002; Cashman et al., 2003; Richard et al.,
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FIG. 6. Effects of TK/GCV and Tat8–TK/GCV therapies on pancreatic tumor growth after DNA electrotransfer and a high
dose of GCV. NP-18 pancreatic tumors were developed in the subcutaneous tissue of nude mice. Animals were randomized and
treatment was initiated when tumors reached a volume of 70–80 mm3. (a) Four different groups were established. Control 1: tu-
mors injected with TK or Tat8–TK plasmid followed by electrotransfer (n � 9). Control 2: tumors injected with saline solution
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2003). Thus, proteins fused to PTDs would enter the cell by a
combination of mechanisms that may slightly differ from one
PTD to the other (Lundberg et al., 2003). For the Tat PTD, it
has been proposed that protein internalization takes place
through the heparan sulfate proteoglycan receptors (Tyagi et
al., 2001) or through a caveolar–mediated endocytic pathway
(Ferrari et al., 2003), or through lipid raft-dependent
macropinocytosis (Wadia et al., 2004). Once inside the cell,
does the PTD–protein exit the cell? In particular cases, this will
be the result of the protein entering into the secretory pathway
(Xia et al., 2001). However, for nonsecreted proteins it is not
clear. The detection of Tat8–TK protein in the conditioned
medium of GCV-treated Tat8–TK-expressing cells and not in
the nontreated cells seems to indicate that the release of
Tat8–TK protein will be the consequence of the apoptotic ef-
fect induced by GCV. In fact, the release of particular proteins
into the medium after induction of apoptosis has already been
described (Benussi et al., 2001). The cytotoxicity detected in
NIH 3T3 wild-type cells, only when they are cultured with the
conditioned medium from GCV-treated NIH 3T3/Tat8–TK-ex-
pressing cells, together with the elevated cell mortality observed
in the Tat8–TK coplating experiments, favors the hypothesis

that the released Tat8–TK protein enters the cells and metabo-
lizes GCV, which then kills the cells.

Although our results are in agreement with previous data 
indicating enhanced cytotoxicity in tumor cell lines using
Tat11–TK, a discrepancy exists in the proposed mechanism
(Tasciotti et al., 2003; Merilainen et al., 2005). Whereas Tas-
ciotti and collaborators favor the hypothesis that Tat11 imparts
transcellular transfer, no intracellular translocation at detectable
levels was observed by Merilainen and colleagues.

From our data, the most feasible explanation for the enhanced
cytotoxicity achieved with the Tat8–TK constructs is that the
killing of Tat8–TK-expressing cells by GCV will allow the re-
lease of the fused proteins, which will in turn be internalized into
neighboring cells and trigger their killing. This will lead to an
amplification mechanism of cell death, not mediated by inter-
cellular trafficking but by enhancing uptake of the postreleased
TK. Evidence supporting the idea that protein transduction with
Tat peptides might not have general application beyond those
proteins that contain a secretory signal or another method to exit
the cell has already been given by Cashman and colleagues
(2003). In this study the authors did not observe any intracellu-
lar transport in cells transduced with an adenovirus carrying Tat-
GFP. However, when homogenates of the transduced cells were
incubated with unmodified cells, protein translocation was de-
tected in TatGFP-receiving, but not in GFP-receiving, cells.

In our study we also observed, by two independent 
approaches, the enhanced cytotoxicity produced by Tat8–
TK/GCV in vivo in a tumor model of pancreatic cancer. In the
first approach we used gelatin microcarriers attached to NIH
3T3/TK- or NIH 3T3/Tat8–TK-expressing cells with the aim
of enhancing TK cytotoxicity. Microcarrier cell culture tech-
nology has been successful in producing viral vaccines (Kist-
ner et al., 1998), recombinant proteins (Goldman et al., 1998),
and viral vectors for gene therapy (Wu et al., 2002). Interest-
ingly, gelatin microcarriers attached to human retinal pigment
epithelial cells stereotaxically implanted in rodents and in non-
human primate models of Parkinson’s disease (PD) have pro-
duced long-term amelioration of motor and behavioral deficits
(Watts et al., 2003), and similar results were obtained in a pi-
lot clinical study with patients with advanced PD (Bakay et al.,
2004). In a previous paper we showed that the direct injection
of PA317 cells producing TK retroviral vectors into pancreatic
tumors greater than 40 mm3 in size did not have a significant
effect on tumor progression, even though a high number of cells
was injected (Carrio et al., 1999). On the basis of the ability of
microcarriers to attach cells and to increase their survival, we
hypothesized that tumor cytotoxicity could be enhanced by the
implantation of a low number of NIH 3T3/TK- or NIH
3T3/Tat8–TK-expressing cells attached to gelatin microcarri-
ers. A slight increase in tumor volume was observed on day 2
after microcarrier injection in control and treated groups, prob-
ably because of the contribution of the microcarriers to the fi-
nal volume. However, on day 6, tumors regressed to their ini-
tial volume and from then on the treated groups started to 
show the therapeutic effect. Both NIH 3T3/TK- and NIH
3T3/Tat8–TK injected tumors treated with GCV for 14 days
showed a reduction in tumor progression. However, enhanced
tumor reduction in the Tat8–TK group was observed and was
maintained throughout the treatment period. The enhanced ther-
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FIG. 7. Effects of TK/GCV and Tat8–TK/GCV therapies on
pancreatic tumor growth after DNA electrotransfer and a moder-
ate dose of GCV. NP-18 pancreatic tumors were developed in the
subcutaneous tissue of nude mice. Animals were randomized and
treatment was initiated when tumors reached a volume of 70–80
mm3. Three different groups were established. Control: tumors
injected with TK or Tat8–TK plasmid followed by electrotrans-
fer (n � 9); TK: tumors injected with the TK plasmid followed
by electrotransfer (n � 10); and Tat8–TK: tumors injected with
the Tat8–TK plasmid followed by electrotransfer (n � 13). TK
and Tat8–TK groups received GCV (50 mg/kg) for 14 days. Sig-
nificance refers to comparisons between control and treated
groups at each time point studied: **p � 0.01, *p � 0.05. Com-
parisons of overall growth curves are described in Results.



apeutic effect was most likely due to the transduction proper-
ties of the released Tat8–TK protein from the dead cells, lead-
ing to increased bystander killing.

To further confirm the enhanced antitumor efficacy of
Tat8–TK/GCV, we performed several experiments by injecting
naked DNA followed by electrotransfer. This methodology has
been shown to be powerful for gene delivery not only intra-
muscularly but also intratumorally (Mir et al., 1999; Ivanov et
al., 2003; Riera et al., 2004). Moreover, electrochemotherapy
has been used in clinical studies since 1991 (Mir et al., 1991),
proving that it is feasible, efficient, and well tolerated (Sersa et
al., 2003). Interestingly, the electrogene transfer of plasmid TK
and Tat8–TK into tumors, followed by systemic GCV treat-
ment, showed remarkable growth suppression that was always
more pronounced in the tumors treated with Tat8–TK. We
tested two different protocols for Tat8–TK/GCV therapy. First,
a single intratumoral injection of TK or Tat8–TK plasmid was
performed followed by electroporation and a high dose of GCV
(100 mg/kg) for 6 days. Tumors responded well to both treat-
ments, although an increased antitumoral effect was observed
in the Tat8–TK group. Maximum reduction in tumor volume
was obtained on day 4 after electroporation. Importantly, su-
perior apoptotic cell death was observed in the Tat8–TK group.
This enhanced apoptosis in the Tat8–TK group, detected as an
increase in the number of TUNEL-positive cells, was most
probably due to the contribution of the Tat8 peptide to the by-
stander effect. In fact, in a tumor mass, cells are in extensive
contact with each other, and this situation will favor the trans-
duction capabilities of the released protein.

In applying a protocol in which a moderate dose of GCV
was administered, but for a more extended period of time, the
reduction in tumor progression in the Tat8–TK-treated group
was statistically significant at all the time points studied,
whereas in the TK/GCV group significance was reached only
at the end of the treatment. It is worth noting that, whereas on
days 9 and 11 the volume of tumors from the Tat8–TK group
was lower than the initial volume, by the end of the treatment
the tumors had regained their initial volume, thus showing a
tendency to regrow. What seems to be the most likely outcome
is that 14 days after Tat8–TK administration together with GCV
treatment, no tumor cells with Tat8–TK were left and the re-
maining cells were actively contributing to tumor growth. The
tendency to regrow was not observed in the microcarrier ex-
periments, in which a persistent effect was seen throughout the
entire treatment, probably because the NIH 3T3 TK- or
Tat8–TK-expressing cells were not completely killed by GCV
after 14 days. Thus, a way to achieve a more sustained effect
on tumor reduction by the electrotransfer approach would be to
readminister the therapy on day 9. In fact, it has been previously
shown that the repetition of electrogene transfer with TK/GCV
at 8-day intervals induces an antitumor effect after every treat-
ment (Goto et al., 2000). Because of the low immunogenicity
characteristic of plasmid DNA, the repeated use of this therapy
at some interval in clinical use could be feasible.

In summary, we have demonstrated that the use of the pro-
tein transduction domain Tat8 clearly enhances the efficacy of
TK/GCV therapy in tumor models of pancreatic cancer. More-
over, our results suggest that this enhanced effect might be me-
diated by the cellular uptake of the released Tat8–TK protein.
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